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ПЪТЯТ  НА  ПОЗНАНИЕТО
Проф. Александра Куманова е библиограф, библиографовед, философ, когнитолог, доктор на 

педагогическите науки, действителен член на Международната академия по информатизация при ООН, 
Арктическата академия на науките, Ноосферната академия на науките. Тя е носител на медала за наука „М. В. 
Ломоносов” на Руската академия по естествени науки, професор по научната специалност „Теория на научната 
информация” в УниБИТ, ръководител на Студентското научно общество (2005-  ) при същия университет...

1.
Ако е вярно, че УМЪТ ДИКТУВА СВОИТЕ ЗАКОНИ НА ПРИРОДАТА, а ПРИРОДАТА ПОДЧИНЯВА 

УМА НА ЗАКОНОМЕРНОСТИТЕ СИ, би трябвало да кажем, че две са очевидните истини, които покрива 
научното познание в сборника GLORIA BIBLIOSPHERAE (Нишката на Ариадна) [1], посветен на проф. 
Александра Куманова.

ПЪРВАТА ИСТИНА признава логическата връзка между реалните свойства на индивидуалния ум, 
който познава нещата в себе си и за себе си, защото вярно разчита съдбовната обвързаност между знаците в 
своята лична биография.

Тук не е важно да се изясни само разликата между асоциативните и логическите зависимости, защото едно 
са асоциациите, съвсем друго са логическите връзи между тях...

Асоциативността, когато се появява в сборника, за да търси опорни точки в древногръцката митология, 
приобщава реалната представата за една човешка съдба към също толкова реалните представи за обществени 
процеси, имена, дати, природни ухания, книги, къщи и улици, формирали тази съдба. Пътят на познанието – като 
метафора на кълбото на Ариадна, което извежда Тезей от лабиринта на Минотавъра – субективира личността. 
Тъкмо тук се крие смисълът на интервюто с проф. Александра Куманова, което е финализирано на 13 февруари 
2016 г. (ІІ) – индивидуалното, неповторимото, задължителното в абстрактното мислене се превръщат в логически 
обобщена представа за пътя към градината на забранения плод на чистото познание. 

ВТОРАТА ИСТИНА е обвързана с различни елементи на научния език и неговите значения, както и с 
архитектониката на сборника.

GLORIA BIBLIOSPHERAE (Нишката на Ариадна) обхваща почти всички сфери на познанието: 
хуманитарни и обществени науки (основно), естествознание и техника (по-рядко)...  

Чрез този сборник и посредством безаналоговата концепция за „инфраструктура на библиосферата 
– инфосферата – ноосферата” на проф. Александра Куманова, 146 автори [2] от 12 страни (Австрия, Алжир, 
България, Великобритания, Грузия, Иран, Полша, Русия, САЩ, Турция, Украйна, Франция) решават в общо 167 
разножанрови творби реални проблеми на съвременното научно познание – 116 статии (ІІІ 1-116), 19 рецензии и 
отзиви (ІV 1-19), 6 интервюта (V 1-6), 12 очерци, дневници и писма (VІ 1-12), 4 превода на лирически съчинения 
(VІІ 1-4). Включени са и 10 фрагмента от живописни платна, създадени от Константина Константинова (сестра на 
проф. Александра Куманова), преподавател по изящните изкуства във Виржиния, САЩ.

Всички произведения в сборника са поднесени на езика, на който са написани – български, руски, украински, 
полски, немски, френски, английски. Обемът на текстовете не е предварително лимитиран. Материалите са получавани 
в разстоянието между м. февруари и м. април т.г. [3]

Сборникът се открива от уводен раздел, свързан с основните поздравления, отправени към юбиляря от 
институции и организации и огласени по време на Тържествената академична церемония в УниБИТ, състояла се 
на 15 февруари 2016 г. под ръководството на Ректора на университета проф. д.ик.н. Стоян Денчев (І 1-16), който е 
инициатор за това издание и негов научен редактор. 

Сборникът – огледално, след интервюто с проф. Александра Куманова (ІІ) – се финализира от 
автобиобиблиография, която е ново 2. прераб. и доп. изд. (1. изд. – 2014). Съпроводена е от свой справочно-
информационен инструментариум (VІІІ). Тази вторично-документална част на сборника е финализирана на 13 
февруари 2016 г., но към нея са направени допълнения за периода до 1 юни 2016 г. Библиографските редакции на този 
блок принадлежат на гл. ас. Диана Ралева (Институт за литература при Българската академия на науките) и ас. 
Силвия Филипова (Център по национална библиография на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”).  

Последен в сборника е разделът CURRICULUM VITAE (ІХ 1-146), в който са дадени биографичните 
справки за всичките автори, включени в изданието. Справките са поднесени на български, руски и английски език 
(както са структурирани и основните раздели на това издание), но – в случай на необходимост – се цитират сведения 
и на другите езици, на които творят авторите (полски, немски, турски, украински, фарси, френски) [4]. 

Вътрешното делене на всички раздели е по строг азбучен ред на фамилиите на авторите, представени на 
кирилица. Духовните лица (монаси – свещеници) са подредени по установилата се световна практика – по азбучен ред 
на личните имена. 

Когато една публикация е с повече от един автор, тя е подредена по името на първия от тях. 
В случаите, когато определено лице публикува даден текст (дневници, стихове и др. творби на предходни  

дейци), публикуващият съответния текст се третира като носещ авторската отговорност. 
Разделите CURRICULUM VITAE (ІХ) (с. 1699-1742), и СЪДЪРЖАНИЕ – СОДЕРЖАНИЕ – CОNTENTS 

(Х) (с. 1743-1768) на това издание имат допълнителната функция – да са и показалци към основния корпус. Това е 
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постигнато чрез въвеждането на единна сигнификация за всички текстове, която допълнително е диференцирана по 
съответните раздели във вид на информационна ризома.

Разделът CURRICULUM VITAE (ІХ) – освен вербалните данни – съдържа и фотографиите на всички 
автори, участващи в този сборник.

Разделът СЪДЪРЖАНИЕ – СОДЕРЖАНИЕ – CОNTENTS (Х) е поднесен и във вид на подробно 
анотирано съдържание на езиците на изданието, поради което към материалите на този сборник не се наложи 
привеждането на анотации и ключови думи към отделните публикации. 

Епиграфът на това издание, посветено на проф. Умберто Еко, е взет от научния дневник на проф. 
Александра Куманова (с. 7) (19 февруари 2016 г.), тъй като именно с възгледите на проф. Умберто Еко – както и с тези 
на проф. Ю. М. Лотман и проф. Т. А. Сибиък – тя свързва идеята за ноосферната вселена на информацията (ІІ). 

Поради факта, че библиографските описания, дадени в настоящия сборник, често са представени по 
различни стандарти за цитиране, се наложи те да бъдат уеднаквени. Това е направено според каталожното 
библиографско описание по международен стандарт, възприет от националната библиография преди 
въвеждането на новия електронен каталог през 2010 г. в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и 
Методий”. Заслугата за тази редакция принадлежи на библиографа Марияна Максимова (Отдел „Информация 
по култура и Булгарика” в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”; на довършителния стадий на 
изданието – Отдел „Култура” на Столична библиотека – София).

За да бъде постигната идеална вторично-документална структура на настоящото издание, бележките и 
библиографските списъци на литература към отделните статии (в случаите – когато има такива) винаги се дават в 
края на текстовете им.

В някои случаи изходният фотографски материал не бе с нужното качество, което е причината за 
съответното му полиграфическо изпълнение в сборника [5].

2.
СПЕЦИАЛНА БЛАГОДАРНОСТ РЕДКОЛЕГИЯТА НА ИЗДАНИЕТО ИЗКАЗВА НА: фотографската 

колекция на Австрийската национална библиотека за предоставената снимка на Георг Шнайдер и д-р Юлиус 
Ханауер (Ил. 174  – с. 66); библиотеката на Сорбоната – Париж, Франция, за изпратената снимка на Луиз-Ноел 
Малклес (Ил. 175 – с. 66); отдела „Специални колекции” на Библиотеката на Университета на Чикаго (САЩ) за 
фотографията на персонала на Библиотеката Джон Крерар през 1914 г., на която е и Аксел Джоузефсън (Ил. 221 
и 221-фрагмент – с. 72).

Цитираните фотографии (на библиографите със световно име Георг Шнайдер, Луиз-Ноел Малклес и 
Аксел Джоузефсън – кардиналии в концепцията за генезиса на библиосферата на проф. Александра Куманова) се 
поместват за първи път като триада в пределите на едно издание. 

Поради творческото гледище на проф. Александра Куманова, че библиосферата – инфосферата – 
ноосферата принадлежат на цялото човечество, в настоящия сборник участват както изявени учени от най-висок 
ранг, така и млади творци. 

По-голямата част публикациите в изданието се появяват за първи път на бял свят, но има и единични 
знакови произведения, които се препечатват (в тези случаи е посочен първоизточникът). Сред интервютата има и 
такива, които са взети в по-ранни периоди, но тъкмо в настоящото издание се публикуват за първи път (всички те са 
датирани) (V 1-6).

Специална благодарност за получаването на някои от материалите от Русия редколегията на изданието 
дължи на редактора на списанието „Вестник Санкт-Петербургского государственного университета” и научното 
периодично издание „Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры” Марина Евгеньевна 
Лисовская (Санкт Петербург, Русия).

По време на всички стадии на работа над изданието са безценни и решаващи съдействието, 
ерудицията и знанията на неговите рецензенти: проф. д.м.н. д-р Николай Яръмов, проф. д-р Милен Куманов, 
проф. д-р Ирена Петева, доц. д-р Никола Казански, доц. д-р Венцислав Велев, гл. ас. д-р Владимир Манчев, г-н 
Иван Теофилов.

 
Бележки

1. Вж наст. сб.
2. Имената на авторите – вж  в библиографското описание, поместено в края на тази книга (с. 1769-1771).
3. Сб. се издава във връзка с решение на Факултета по библиотекознание и културно-историческо 

наследство на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), огласено на заседание от 
16.12.2015 г. 

4. На работата, написана на украински език, е направена подробна справочна анотация на руски език, 
прерастваща в реферат /ІІІ 52/). Материалът е поръчан от редколегията на изданието.

5. Предпечатната подготовка и компютърната графика на изданието е осъществена през първата половина на 
т.г. и е изцяло лично дело на неговия съставител.

Д-р Николай Василев  
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ПУТЬ  ПОЗНАНИЯ
Проф. Александра Куманова – библиограф, библиографовед, философ, когнитолог, доктор 

педагогических наук, действительный член Международной академии информатизации при ООН, 
Арктической академии наук, Ноосферной академии наук. Она награждена медалью им. М. В. Ломоносова 
Российской академии естественных наук, профессор по научной специальности „Теория научной информации” 
в УниБИТ, руководитель Студенческого научного общества (2005-  ) этого же университета...

1.
Если верно, что УМ ДИКТУЕТ СВОИ ЗАКОНЫ ПРИРОДЕ, а ПРИРОДА ПОДЧИНЯЕТ УМ СВОИМ 

ЗАКОНОМЕРНОСТЯМ, следовало бы сказать, что существуют две очевидные истины, покрывающие научное 
познание в сборнике GLORIA BIBLIOSPHERAE (Нить Ариадны) [1], посвященном проф. Александре Кумановой.

ПЕРВАЯ ИСТИНА признает логическую связь между реальными свойствами индивидуального ума, 
познающего вещи в себе и для себя, ибо он верно рассчитывает судьбоносную взаимосвязь между знаками в 
своей личной биографии.

Тут важно не только выяснить разницу между ассоциативными и логическими зависимостями, потому что 
ассоциации – это одно, а логические связи между ними – совсем другое...

Ассоциативность, когда она появляется в сборнике, чтобы найти точки опоры в древнегреческой мифологии, 
приобщает реальное представление о судьбе человека к столь же реальным представлениям об общественных 
процессах, именах, датах, природных ароматах, книгах, домах и улицах, сформировавших эту судьбу. Путь познания 
– как метафора клубка Ариадны, который вывел Тесея из лабиринта Минотавра – субъективирует личность. 
Именно здесь кроется смысл интервью с проф. Александрой Кумановой, проведенном 13 февраля 2016 г. (ІІ) – 
индивидуальное, неповторимое, обязательное в абстрактном мышлении превращаются в логически обобщенное 
представление о пути в сад запретного плода чистого познания. 

ВТОРАЯ ИСТИНА связана с различными элементами научного языка и его значениями, а также с 
архитектоникой сборника.

GLORIA BIBLIOSPHERAE (Нить Ариадны) охватывает почти все сферы познания: гуманитарные и 
общественные науки (в основном), естествознание и технику (реже)...  

Данным сборником и посредством не имеющей аналогов концепции „инфраструктуры библиосферы – 
инфосферы – ноосферы” проф. Александры Кумановой, 146 авторов [2] из 12 стран (Австрии, Алжира, Болгарии, 
Великобритании, Грузии, Ирана, Польши, России, США, Турции, Украины, Франции) решают в 167 разножанровых 
произведениях реальные проблемы современного научного познания – 116 статей (ІІІ 1-116), 19 рецензий и 
отзывов (ІV 1-19), 6 интервью (V 1-6), 12 очерков, дневников и писем (VІ 1-12), 4 перевода лирических сочинений 
(VІІ 1-4). Включены и 10 фрагментов художественных полотен, созданных Константиной Константиновой 
(сестрой проф. Александры Кумановой), преподавателем изящных искусств в Вирджинии, США.

Все произведения, вошедшие в сборник, представлены на том языке, на котором они написаны – болгарском, 
русском, украинском, польском, немецком, французском, английском. Объем текстов не ограничивался предварительно. 
Материалы поступали в период между февралем и апрелем с.г. [3]

Сборник начинается вводным разделом, связанным с основными поздравлениями, адресованными юбиляру 
институтами и организациями и оглашенными во время Торжественной академической церемонии в УниБИТ, 
состоявшейся 15 февраля 2016 г. под руководством Ректора университета проф. д.эк.н. Стояна Денчева (І 1-16), 
инициатора данного издания и его научного редактора. 

Сборник – зеркально, после интервью с проф. Александрой Кумановой (ІІ) – завершается 
автобиобиблиографией, являющейся новым 2. перераб. и доп. изд. (1. изд. – 2014). Она сопровождается своим 
справочно-информационным инструментариумом (VІІІ). Данная вторично-документальная часть сборника окончена 
13 февраля 2016 г., но к ней сделаны дополнения за период до 1 июня 2016 г. Библиографические редакции этого 
блока принадлежат гл. ас. Диане Ралевой (Институт литературы при Болгарской академии наук) и ас. Силвии 
Филиповой (Центр национальной библиографии Национальной библиотеки им. Св. Кирилла и Мефодия).  

Последний раздел сборника – CURRICULUM VITAE (ІХ 1-146), в нем представлены биографические 
справки обо всех авторах, включенных в данное издание. Справки даны на болгарском, русском и английском языках 
(так же структурированы и основные разделы этого издания), но, в случае необходимости, цитируются сведения и на 
других языках, на которых творят авторы (польском, немецком, турецком, украинском, фарси, французском) [4]. 

Внутреннее деление всех разделов осуществлено в строгом алфавитном порядке фамилий авторов, 
представленных на кириллице. Духовные лица (монахи – священники) расположены в соответствии с установленной 
мировой практикой – в алфавитном порядке личных имен. 

Когда какая-либо публикация имеет более одного автора, она расположена по имени первого из них. 
В тех случаях, когда определенное лицо опубликовало данный текст (дневники, стихи и др. произведения 

предыдущих деятелей), публикующий соответствующий текст рассматривается как несущий авторскую 
ответственность. 

Разделы CURRICULUM VITAE (ІХ) (с. 1699-1742), и СЪДЪРЖАНИЕ – СОДЕРЖАНИЕ – CОNTENTS 
(Х) (с. 1743-1768) данного издания имеют дополнительную функцию – быть также указателями к основному 
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корпусу. Этого удалось достигнуть посредством введения единой сигнификации всех текстов, дополнительно 
дифференцированной по соответствующим разделам в виде информационной ризомы.

 Раздел CURRICULUM VITAE (ІХ) – помимо вербальных данных – содержит и фотографии всех 
авторов, участвующих в данном сборнике.

 Раздел СЪДЪРЖАНИЕ – СОДЕРЖАНИЕ – CОNTENTS (Х) представлен и в виде подробно 
аннотированного содержания языков издания, по причине чего не было необходимости приводить к материалам 
данного сборника аннотации и ключевые слова к отдельным публикациям. 

 Эпиграф данного издания, посвященный проф. Умберто Эко, взят из научного дневника проф. 
Александры Кумановой (с. 7) (19 февраля 2016 г.), так как именно с взглядами проф. Умберто Эко – а также с 
таковыми проф. Ю. М. Лотмана и проф. Т. А. Себеока – она связывает идею ноосферной вселенной информации (ІІ). 

 Вследствие того обстоятельства, что библиографические описания, данные в настоящем сборнике, часто 
представлены по разным стандартам цитирования, пришлось провести их унификацию. Это сделано в соответствии 
с каталожным библиографическим описанием по международному стандарту, воспринятому национальной 
библиографией до введения нового электронного каталога в 2010 г. в Национальной библиотеке им. Св. 
Кирилла и Мефодия. Эта редакция является заслугой библиографа Марияны Максимовой (Отдел „Информация 
о культуре и Булгарика” Национальной библиотеки им. Св. Кирилла и Мефодия; на стадии окончания работы над 
изданием – Отдел культуры Столичной библиотеки – София).

 Для достижения идеальной вторично-документальной структуры настоящего издания, примечания 
и библиографические списки литературы к отдельным статьям (в тех случаях, когда таковые имеются) всегда 
представлены в конце соответствующих текстов.

В некоторых случаях исходный фотографический материал не обладал необходимым качеством, что явилось 
причиной его соответствующего полиграфического исполнения в сборнике [5].

2.
ОСОБУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ РЕДКОЛЛЕГИЯ ДАННОГО ИЗДАНИЯ ВЫРАЖАЕТ: коллекции 

фотографий Австрийской национальной библиотеки за предоставленный снимок Георга Шнайдера и д-ра 
Юлиуса Ханауэра (Ил. 174  – с. 66); библиотеке Сорбонны – Париж, Франция, за присланную фотографию 
Луиз-Ноэль Малклес (Ил. 175 – с. 66); отделу особых коллекций Библио теки Университета Чикаго (США) за 
фотографию персонала Библиотеки Джона Крерара в 1914 г., на которой присутствует и Аксель Джозефсон 
(Ил. 221 и 221-фрагмент – с. 72).

Упомянутые фотографии (библиографов мировой величины Георга Шнайдера, Луиз-Ноэль Малклес и 
Акселя Джозефсона – кардиналий в концепции генезиса библиосферы проф. Александры Кумановой) помещены 
впервые как триада в рамках одного издания. 

В соответствии с творческим пониманием проф. Александры Кумановой, что библиосфера – инфосфера – 
ноосфера принадлежат всему человечеству, в настоящем сборнике представлены как видные ученые самого высокого 
ранга, так и молодые творцы. 

Большая часть включенных в настоящее издание трудов публикуется впервые, но есть и единичные 
знаковые произведения, которые перепечатываются (в этих случаях указан первоисточник). Среди интервью есть и 
взятые в более ранние периоды, но именно в настоящем издании они публикуются впервые (все они датированы) (V 
1-6).

Особую благодарность за получение некоторых материалов из России редколлегия настоящего издания 
выражает редактору журнала „Вестник Санкт-Петербургского государственного университета” и научного 
периодического издания „Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры” Марине 
Евгеньевне Лисовской (Санкт-Петербург, Россия).

На всех этапах работы над настоящим изданием бесценную помощь оказали его рецензенты: проф. 
д.м.н. д-р Николай Ярымов, проф. д-р Милен Куманов, проф. д-р Ирена Петева, доц. д-р Никола Казански, доц. д-р 
Венцислав Велев, гл. ас. д-р Владимир Манчев, г-н Иван Теофилов.

Примечания

1. См. наст. сб.
2. Имена авторов – см. в библиографическом описании, помещенном в конце данной книги (с. 1769-1771).
3. Сб. издается в связи с решением Факультета библиотековедения и культурно-исторического наследия 

Университета библиотековедения и информационных технологий (УниБИТ), оглашенным на заседании 16.12.2015 г.
4. Научный труд, написанный на украинском языке, снабжен подробной справочной аннотацией на русском 

языке, перерастающей в реферат /ІІІ 52/). Материал заказан редколлегией издания.
5. Предпечатная подготовка и компьютерная графика настоящего издания осуществлена в первое полугодие 

с.г. и всецело является делом лично его составителя.

Д-р Николай Василев  
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THE ROAD OF KNOWLEDGE 

Prof. Alexandra Kumanova is a bibliographer, philosopher, cognitologist, doctor of pedagogical sciences, 
full member of the International Informatization Academy at UN, Arctic Academy of Sciences and Noosphere Public 
Academy of Sciences in Russia. She was awarded with the medal M. V. Lomonosov of the Russian Academy of 
Natural Sciences, Professor of theory of scientifi c information in the University of Library Studies and Information 
Technologies (ULSIT), President of the Student scientifi c society at the ULSIT.

1.

If it is true that mind imposes its laws upon nature and nature subordinates the reason to its principles, so 
it must be said that there are two obvious truths which are revealed by the scientifi c knowledge in the collection Gloria 
Bibliospherae (Ariadne’s Thread) [1], dedicated to Professor Alexandra Kumanova.

The fi rst truth recognizes the logical relation between real properties of the individual mind that understands 
the things in itself and for itself, because it truly deciphers the fateful connection of the symbols in its own biography.

The important here is not to elucidate the difference between associative and logical dependences, however much 
various their relations are…

The associativeness in this collection is based on the Greek mythology, which associates the real image of the 
human destiny to the not less real pictures of social processes, names, dates, natural fragrances, books, houses and streets, 
which have created this fate. The road to knowledge – as a metaphor of the Ariadne’s Thread guiding Theseus out of 
the Minotaur’s labyrinth – subjectivizes the personality. Here is the very sense of the interview with Prof. Alexandra 
Kumanova, accomplished on 13 February 2016 (ІІ) – in which the individual, unique, indispensable in the abstract thinking 
turns into a logical general notion on the road to the garden of forbidden fruit of the pure knowledge.

The second truth is related to different elements of scientifi c language and its meanings, as well as to the 
architectonics of the collection.

Gloria Bibliospherae (Ariadne’s Thread) encompasses almost all areas of knowledge: humanitarian and social 
sciences (mainly), natural sciences and technics (seldom)…

In this collection through the original conception of “infrastructure of the bibliosphere – infosphere – 
noosphere” of A. Kumanova, 146 authors [2] from 12 countries (Algeria, Austria, Bulgaria, England, France, Georgia, 
Iran, Poland, Russia, Turkey, Ukraine and USA) consider real problems of the modern scientifi c knowledge in 167 various 
contributions – 116 articles (ІІІ 1-116), 19 reviews  (ІV 1-19), 6 interviews (V 1-6), 12 sketches, diaries and letters (VІ 
1-12), 4 translations of poetry (VІІ 1-4). 10 fragments of paintings by Konstantina Konstantinova (A. Kumanova’s sister), 
lecturer in fi ne arts in Virginia, USA, are also included. 

All works in the collection are presented in the original language – Bulgarian, English, French, German, Polish, 
Russian and Ukrainian. There were no limitations what so ever in the texts. The materials were received between February 
and April 2016 [3].

The collection has a prefatory part including congratulatory notes to the jubilee from institutions and organizations, 
announced during the solemn academic ceremony in UNIBIT, which was held on February 15, 2016 under guidance of the 
Rector of the University Prof. DSc. Stoyan Denchev (І 1-16), who is the initiator of the present work and its scientifi c editor. 

The collection – after the interview with Prof. Alexandra Kumanova – is fi nalized by her autobiobibliography, 
which is a new second revised and supplemented edition (1st ed. – 2014). It is accompanied by reference and information 
tools (VIII). This secondary documentary part was accomplished by February 13, 2016, but some additions were made during 
the period till June 1, 2016. Bibliographic editing of this block is made by Assist. Prof. Diana Raleva (Institute of Literature at 
Bulgarian Academy of Sciences) and Assist. Silvia Filipova (National Bibliography Centre at Bulgarian National Library).

The last in the collection is the section CURRICULUM VITAE (ІХ 1-146), in which biographic references about 
all contributors included in the edition are given in Bulgarian, Russian and English (as the main sections of the present edition 
are structured), but in case of necessity they are cited in other languages on which their authors create (Polish, German, 
Turkish, Ukranian, Farci, French) [4].

Inner division of all sections is in strict alphabetical order of surnames of the authors represented in Cyrillic script. 
The clergy (monks, priests) is arranged in accordance with the established international practice – by alphabetical order of 
fi rst names.

When a publication has more than one author, it is arranged in the name of the fi rst one. When a person publishes 
particular text (diaries, poems, and other works of previous authors), he is treated as bearing the author’s responsibility. 

The parts of CURRICULUM VITAE (ІХ) (с. 1699-1742) and CОNTENTS (Х) (с. 1743-1768) of the present 
edition have an additional function – as indexes to the main body. It is achieved through introduction of a unifi ed 
signifi cation for all text, which is additionally differentiated according to relevant sections as an information rhizome.  

The section CURRICULUM VITAE (IX) besides verbal information contains photos of all authors participating 
in this collection.

The part СЪДЪРЖАНИЕ – СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS (X) is in the form of detailed annotated content in the 
languages of the edition, therefore there are no annotations and key words to separate publications.
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The epigraph of this edition, dedicated to Prof. Umberto Eco, is taken from the scientifi c diary of Prof. A. 
Kumanova (p. 7) (February 19, 2016), as just with the ideas of Prof. Umberto Eco as well as with those of Prof. Y. M. Lotman 
and Prof. T. A. Sebeok she connects the idea of the noospheric universe of information (ІІ).

Due to the fact that bibliographic citations of publications in the present collection were given according to different 
standards, they had to be unifi ed. 

This was done according to the cataloguing bibliographic description as per international standard adopted by 
the national bibliography before introduction of the new electronic catalogue in 2010 in the St. Cyril and Methodius 
National Library. This work was accomplished by bibliographer Mariyana Maximova (Information on Culture and 
Bulgarica Dept. at the St. Cyril and Methodius National Library; at the fi nishing stage of the edition – by the Dept. of Culture 
of the Capital City Library).

In order to achieve ideal secondary-documentary structure of the present edition, references and bibliographies to 
separate articles (when such are available) are always cited at the end of the texts.

In some cases the original photographic material was not the right quality, and this is the reason for its relevant 
polygraphic performance in the collection.

2.

Special thanks on be half of the editors to: 
- Image collection of the Austrian National Library for the photo of Georg Schneider and Dr. Julius Hanauer 

(Ill. 174  – p. 66); 
- la Bibliothèque de la Sorbonne – Paris, France for the photo of  Louise Noëlle Malcles (Ill. 175 – p. 66);
- Department of Special collections at the Library of Chicago University for the photo of the staff of John 

Crerar library in 1914 including Aksel Josephson (Ill. 221 and 221-fragment – p. 72). 
The cited photos (of world-known bibliographers Georg Schneider, Louise Noëlle Malclès and Aksel Josephson 

– cardinal for Prof. A. Kumanova’s concept of the genesis of bibliosphere) published for the fi rst time as a triad within one 
edition.

Due to the creative standpoint of Prof. A. Kumanova that bibliosphere – infosphere – noosphere belong to the 
whole mankind, in the present collection both eminent scientists of the highest rank and young authors take part. 

Most of the publications in the collection appear for the fi rst time, but there are separate emblematic works which 
are reprinted (in such cases the original source is indicated). 

Some of the interviews are taken in earlier periods, but just in this edition they appear for the fi rst time (all of them 
are dated) (V 1-6).   

Special thanks to Marina E. Lisovskaya from Saint Petersburg, editor of Russian periodicals Journal of the Saint 
Petersburg State University and Proceedings of the Saint Petersburg State University, for obtaining of some materials 
from Russia. 

Deepest and sincerest gratitude for their invaluable assistance, erudition and knowledge  to the reviewers: Prof. 
Nikolay Yaramov, Prof. Milen Kumanov, Prof. Irena Peteva, Assoc. Prof. Nikola Kazanski, Assoc. Prof. Ventsislav Velev, 
Assist. Prof. Vladimir Manchev and Mr. Ivan Teophilov. 

Notes 

1. See this coll. 
2. Authors names – see in the bibliographic description at the end (p. 1769-1771).
3. The Collection is issued according to the decision of the Faculty of Library Science and Cultural-historical 

Heritage at ULSIT from 16.12.2015 г. 
4. The article in Ukrainian language has an elaborate reference annotation in Russian /ІІІ 52/. The material is 

ordered by the board of editors.
5. The prepress procession and computer graphics of the edition is made entirely by Dr. Nikolay Vasilev during the 

fi rst half of the year.

Dr.  Nikolay Vasilev
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І. ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ  
Поздравительные адресы
Congratulatory addresses 
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Константина Константинова
„Синьо крило”

Konstantina Konstantinova
„Blue Wing”
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До Университета по библиотекознание и 
информационни технологии

До Професор Александра Куманова 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС 

Уважаема професор Куманова! 

          В днешния празничен ден, посветен на кръглата Ви годишнина, 
колегията на библиографите от Националната библиотека „Св. Св. Кирил 
и Методий” Ви поздравява  най-сърдечно и Ви благодари за добрите ни 
взаимоотношения (някои от които датират от времето ни на следване в 
България и Русия), както и за Вашите трудове, които хуманитаризират 
библиосферата. 

           Благодарим Ви за създадения от Вас и от Ректора на УниБИТ 
професор Стоян Денчев международен екип от учени, към който 
принадлежите.

Много нови творчески успехи Ви желаем от сърце! 

Колегия на библиографите и състуденти 
от Русия в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” 
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Ноосферная общественная академия наук

Академическому руководству Государственного 
университета библитотековедения и 
информационных технологий Болгарии
Профессору доктору педагогических наук 
Александре Венковой Кумановой

Юбилейное поздравление

Уважаемая Александра Венкова!

13 февраля 2016 года Вам – видному ученому, известному в России и 
во всем мире, доктору педагогических наук, профессору, глубокому знатоку 
библиотековедения, русской культуры и истории библиографии, академику 
Ноосферной общественной академии наук, – исполнится 60 лет.

Российская научная общественность, Ноосферная общественная 
академия наук знает Вас как крупного ученого-мыслителя, умеющего выдвигать 
оригинальные идеи, охватывая исследовательским, пытливым умом целые 
пласты бытия «мира книги», в том числе «мира научной книги», раскрывая 
закономерности становления мировой универсальной библиографии и 
ноосферного «измерения» информационно-библиографического комплекса, 
отражающего в себе потенциально мировую библиотечную сеть в виде 
библиосферы.

Вами разработаны концепции библиографического информационного 
моделирования как планетарного ноосферного феномена, инфосферы как формы 
бытия гуманитарной библиографии, впервые предложена «ризомно-ретикулярная 
модель» построения хронологической классификации в системе международных 
универсальных библиографических указателей, с охватом гуманитарного знания 
от XXI века н.э. до такой глубины веков, как III в. до н.э., символизирующего 
времена Каллимаха Александрийского. Оригинальным и интересным является 
Ваше определение информации как «интеллигибельного реактива бытия и 
сознания человека – Homo sapiens», с постановкой её духовного статуса, от 
которого зависит программа будущего ноосферного развития человечества.

Президиум Ноосферной общественной академии наук поздравляет 
Академическое руководство и коллектив Государственного университета 
библиотековедения и информационных технологий Болгарии с 60-летним 
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юбилеем Вашего знаменитого коллеги. 
Уважаемая Александра Венкова!
Вы не только великолепный ученый, но и прекрасная, обаятельная 

женщина, достойная дочь болгарского народа, умный собеседник и верный друг!
Передаю Вам поздравления от моей супруги Лидии Михайловны.
Благополучия вашей семье!
Желаю Вам много-много лет счастливой жизни и успешного творчества 

на благо Вашего народа.
Академик СУБЕТТО 
Александр Иванович –  
Президент Ноосферной общественной 
академии наук, профессор, 
доктор философских наук, доктор 
экономических наук, кандидат 
технических наук, Гранд-доктор 
философии, Полный профессор 
Оксфорда, Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, 
Лауреат Премии Правительства 
Российской Федерации
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ІІ. ИНТЕРВЮ С ЮБИЛЯРА
Интервью с юбиляром
Interview with the Jubilarian
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Константина Константинова
„Глухарче”

Konstantina Konstantinova
„Dandelion”
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АКАДЕМИК ПРОФЕСОР АЛЕКСАНДРА КУМАНОВА
(Апология на учителите):

Когнитологичен портрет в стила на интервюто

Беседата води д-р Николай Василев 

– Следвайки логиката на цялото Ви досегашно творчество – а и от 
предварителните ми разговори с Вас, – разбирам, че възприемате семейството си и като 
своеобразна надредна, изключителна, но преди всичко житейска съдба, която изцяло е 
формирала личността Ви. Така ли е в действителност?

– Всяко семейство формира личностите, които се раждат в него...
Моето семейство, в което витаеше духът на естествената привлекателност на 

различни култури, е създало у мен култ към образованието, към нравственото знание, към 
науката – все неща, които са ме съпътствали от най-ранна възраст.

Родена съм в София. Поради критичното здравословно състояние на по-малката 
ми сестра – художничката Константина Венкова Константинова (30.04.1957- ) (Ил. 
1) – трябваше да бъда отгледана и възпитана от баба ми по майчина линия Александра 
Хенрик (род. в Краков, Полша, 5.03.1913 – 23.09.2003, ум. в София) (Ил. 2-3) и от дядо 
ми Владимир Дмитриевич Пришляк (род. в Киев, Украйна, 13.02.1888 – 13.05.1985, ум. в 
София) (Ил. 4). 

Моята баба е полякиня. Тя беше изключителен естет и художник. Нейният корен 
тръгва от старинния дворянски род Потоцки (Ил. 5-6). Дядо ми – потомствен украински 
аристократ – беше енциклопедист, специалист по класическа филология, полиглот и 
преподавател по латински и древногръцки език в Духовната академия в София (1923-
1958). Получил е образованието си в шест престижни университета в Източна и Западна 
Европа. Той напуска Киев през 1922 г. Мъката по Украйна постоянно го е притегляла отвъд 
линията на видимия хоризонт (макар че за това не говореше никога)... Не съществува друго 
разстояние освен онова, което душата и интелектът могат да обхванат (Ил. 7-8)… 

Моят дядо, от когото съм наследила вкуса към духовния, ценностния план 
на нещата, лично е познавал М. А. Булгаков (Ил. 9), М. И. Цветаева (Ил. 10), Н. А. 
Бердяев (Ил. 11), И. А. Илин (Ил. 12), Н. А. Рубакин (Ил. 13), П. М. Бицилли (Ил. 14), 
Богучарския архиепископ Серафим Соболев – Св. Серафим Софийски Чудотворец (Ил. 
15), акад. А. Теодоров-Балан (Ил. 16), Д. Димов (Ил. 17), Бл. епископ и мъченик Евгений 
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Босилков (Ил. 18), акад. Н. Михов (Ил. 19), 
проф. В. Стоилов (Ил. 20), Л. Леви-Брюл 
(Ил. 21), А. Адлер (Ил. 22), А. Берг (Ил. 23), 
Дж. С. Хаксли (Ил. 24)...

…Тези двама граждани на света – 
Александра Хенрик Потоцка и Владимир 
Дмитриевич Пришляк – свързват съдбите си 
в София през 1956 г. – годината на появата 
ми на белия свят. 

Александра Хенрик първоначално е 
съпруга на Петър Радулов Ферещанов (Ил. 
25), който е бил състезател по борба със 
световна слава (род. в Свищов, 2.05.1902 – 
11.09.1944) (Ил. 26). Безследно е изчезнал в 
събитията около 9.09.1944 г., когато за един 
месец без съд и присъда са избити над 
20 000 души. Името му може да се прочете 
на мемориала в София, обезсмъртил 
жертвите на комунистическия режим в 
България (Ил. 27-28)… Този мемориал е 
създаден по идея и под ръководството на 
Стоян Груйчев (Ил. 29)… 

…От средата на 20-те години 
на миналия век Петър Ферещанов е 
многократен балкански, европейски и 
световен шампион по борба във всички 
стилове. Двамата с децата си – майка ми 
(Ил. 30) Лиляна Петрова Ферещанова (род. 
във Варшава, Полша, на 11.01.1933) (Ил. 
31) и вуйчо ми Тодор Петров Ферещанов 
(род. във Варшава, Полша на 15.10.1936 
– 11.12.2000, ум. във Флорида, САЩ) (Ил. 
32) – постоянно пътуват из Европа, САЩ и 
Южна Америка.

Пътешествията им са свързани с 
участието на дядо ми в редица спортни 
състезания, донесли славата му на „най-
силният човек на планетата”.

Петър Ферещанов е полиглот, автор 
на детски приказки („Дядо Палилула” 
и др.), както и на педагогическия труд 
„Как станах силен”, в който излага 
концепцията си за изграждане на 
хармонично общество. За неговите ранни 
години има символно-хипотетичен филм 
на режисьора Зако Хеския (1922-2006) (Ил. 
33) „Без драскотина” (1989) – създаден е 
по сценарий на поета Константин Павлов 
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(1933-2008) (Ил. 34).
Останала вдовица, Александра 

Хенрик не може да се завърне в Полша 
(Ил. 35). По време на хитлеристките 
бомбардировки над Варшава (1.09.1939 г.) 
загиват родителите ú. Брат ú Хенрик е убит 
на фронта още в първите дни на Втората 
световна война. По-голямата ú сестра 
Халина умира в немския концентрационен 
лагер „Дахау”. По-малката ú сестра Юзефа е 
сред ония млади хора, които при окупацията 
на Полша са взети в плен и работят в 
немските заводи – много след края на 
войната тя се завръща в родината си по 
линия на Международния червен кръст...

От средата на 40-те до средата на 
50-те години на миналия век Александра 
Хенрик работи последователно като 
преводач в посолството на Полша и 
Румъния. Поради изключителното 
настояване на о. Роберт Прустов (1908-
1980) (Ил. 36) се запознава с Владимир 
Дмитриевич Пришляк, с когото свързва 
живота си след 12-годишно вдовство.

Майка ми завършва Вечерната 
театрална студия на народния артист проф. 
Николай Масалитинов (1880-1961) (Ил. 
37), но по политически причини не ú е 
позволено да играе в театър.    

На 7-годишна възраст вуйчо ми 
Тодор Петров се оказва единствения мъж 
в семейството. Поканен е от о. Роберт 
Прустов – заради доброто владеене на 
чужди езици и вродената интелигентност – 
да стане министрант в Римокатолическата 
църква „Св. Йосиф” в София (Ил. 38). 
Свещеникът е изключително доволен 
от момчето, но към ония години, а и по-
късно дейността на църковните служби в 
България е твърде ограничена. Наблизо 
обаче е Софийският цирк (днес той е 
заличен от архитектурния план на София 
– бел. Н. В.), където в момента са търсили 
момче с артистична дарба. Настоятелната 
препоръка идва от о. Роберт Прустов. 
Вуйчо ми се оказва точният кандидат, нает 
е за асистент. Очарован от уменията на 
цирковите артисти, Тодор Петров започва 
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да мечтае за свой собствен номер. Една 
чиста детска мечта се превръща в идея на 
целия му съзнателен живот, на семейството, 
а и на цялото му обкръжение (Ил. 39). В 
цирковото изкуство, което е въплъщение 
на естествената човешка красота, „хората 
истински рискуват и, следователно, 
живеят истински” (Федерико Фелини /Ил. 
40/). 

Тодор Петров е полагал системни 
грижи за своето самообразование. Той 
беше ерудиран познавач на универсалните 
философски модели на поведение в 
живота, изкуството и литературата. 
Неговите възгледи са белязани с една 
действена християнска мъдрост. Водещо 
във философията му беше разбирането, 
че формата на нещата обединява в обща 
структура духовните и физическите 
свойства на човешката природа.

Артист, полиглот, меценат, заслужен 
деятел на културата и изкуството на 
България, носител на орден „Св. Св. 
Кирил и Методий”, Тодор Петров създаде 
жанр в цирковото изкуство – въздушна 
еквилибристика с перш по наклонена 
тел (Ил. 41)… Неговата трупа спечели 
световно признание във всички континенти. 
Майка ми и жена му Лилияна Йорданова 
Пенева (15.11.1942-  ) (Ил. 42), а по-късно 
и синът на Т. П. и Л. П. – Александър 
Тодоров Петров (12.04.1972-  ) (Ил. 43) 
са негови верни съмишленици. От 60-
те години на миналия век двамата със 
съпругата си стават граждани на света… 
Точно с неговите финансови средства 
се осъществи основната част от моята 
научноизследователска работа и свързаните 
с нея пътувания в най-големите културни, 
информационни, учебни и педагогически 
центрове в Европа и САЩ… 

– Гледал съм филма на Зако 
Хеския „Без драскотина”. Сценарият на 
Константин Павлов наистина се отнася 
символно и хипотетично към житейската 
съдба на Вашия знаменит дядо по майчина 
линия Петър Ферещанов. Чел съм и 
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книгата Ви за Тодор Петров (София, 2012). 
Със сигурност пазите в спомените си 
много случки, атмосфера и имена, свързани 
с тези Ваши предци...

– Да, тук с особена носталгична 
нотка си спомням вечерите, когато 
Владимир Дмитриевич ни четеше на 
глас и в оригинал автори от световната 
литературна класика (В. Юго /Ил. 44/, У. 
Скот /Ил. 45/, Дж. Ф. Купер /Ил. 46/, Ал. 
Дюма /Ил. 47/, М. Рид /Ил. 48/, Ж. Верн /Ил. 
49/, Ч. Дикенс /Ил. 50/, Х. Бичер-Стоу /Ил. 
51/, Дж. Лондон /Ил. 52/, Е. Зола /Ил. 53/, Г. 
де Мопасан /Ил. 54/, О. Уайлд /Ил. 55/… А. 
С. Пушкин /Ил. 56/, М. Ю. Лермонтов 
/Ил. 57/, Н. В. Гогол /Ил. 58/, И. А. Гончаров 
/Ил. 59/, И. С. Тургенев /Ил. 60/, Ф. М. 
Достоевски /Ил. 61/, Л. Н. Толстой /Ил. 62/, 
М. Горки /Ил. 63/, А. Н. Толстой /Ил. 64/, А. 
С. Грин /Ил. 65/...)...

Коментарите му на Й. В. фон Гьоте 
(Ил. 66) („Фауст”), Дж. Г. Байрон (Ил. 67) 
(„Странстванията на Чайлд Харолд”), 
рецитирането на Ф. Ив. Тютчев (Ил. 68), 
Л. Н. Андреев (Ил. 69), Ал. Ал. Блок (Ил. 
70), Б. Л. Пастернак (Ил. 71), анализите 
на Омир (Ил. 72), У. Шекспир (Ил. 73) и Г. 
К. Честъртън (Ил. 74), паралелите между 
испанската (М. де Сервантес Сааведра 
/Ил. 75/, Лопе де Вега /Ил. 76/) и френската 
литература (Фр. Рабле /Ил. 77/, М. дьо 
Монтен /Ил. 78/, Ж. дьо Лафонтен /Ил. 79/, 
Ж. Расин /Ил. 80/, Ж. Ж. Русо /Ил. 81/, П. 
Шадерло дьо Лакло /Ил. 82/, О. дьо Балзак 
/Ил. 83/, П. Мериме /Ил. 84/, Ш. Бодлер 
/Ил. 85/, Г. Аполинер /Ил. 86/) кулминираха 
в интерпретацията на това, което по-късно 
осъзнах като философско-антропологична 
интердисциплинарна когнитологична 
школа („Песен на нибелунгите”, немските 
вълшебни приказки, Еразъм Ротердамски 
/Ил. 87/, В. фон Гьоте, Фр. Шилер /Ил. 88/, 
Фр. Хьолдерлин /Ил. 89/, Новалис /Фр. фон 
Харденберг/ /Ил. 90/, Х. фон Клайст /Ил. 
91/, Е. Т. А. Хофман /Ил. 92/, Х. Хайне /Ил. 
93/, Р. М. Рилке /Ил. 94/, Т. Ман /Ил. 95/, 
Ст. Цвайг /Ил. 96/, А. Швайцер /Ил. 97/, Л. 
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Фойхтвангер /Ил. 98/...), която разглежда 
художествената литература като 
историко-книговедски източник... 

Връзките между немското, 
английското и френското изящно слово 
Владимир Дмитриевич извеждаше 
многопосочно и винаги в исторически 
дискурс. Това са незаличими в паметта ми 
беседи върху датската (Х. Кр. Андерсен /Ил. 
99/), шведската (С. Лагерльоф 
/Ил. 100/), белгийската (Ш. де Костер 
/Ил. 101/), австрийската (Фр. Кафка /Ил. 
102/), полската (А. Мицкевич /Ил. 103/, Б. 
Прус /Ил. 104/, Ст. Жеромски /Ил. 105/) и 
американска литература (Е. А. По /Ил. 106/, 
Х. Мелвил /Ил. 107/, Х. Джеймс /Ил. 108/, 
Х. Тробел /Ил. 109/, Ск. Фитцджералд /Ил. 
110/, У. Фокнър /Ил. 111/, Е. М. Хемингуей 
/Ил. 112/, Дж. Е. Стайнбек /Ил. 113/)… 

Чести бяха съпоставките на 
Владимир Дмитриевич и с музиката… 
За това допринасяха постоянните ни 
посещения на спектаклите на Софийската 
опера (както и на много театри). Живеехме 
наблизо…

…Първото нещо, което ме 
ориентира в пространството около дома 
ни, беше най-високият купол на храм-
паметника „Св. Александър Невски”...     

– Помните ли личностите, които 
„кръжаха” около семейството? 

– Много са срещите с хора, които 
идваха в дома ни, за да се видят, да беседват, 
да се консултират с Владимир Дмитриевич 
и Александра Хенрик... Около тях витаеше 
атмосфера на духовна чистота и красота, 
която привличаше хората.

…Завинаги се е врязала в паметта 
ми една сцена. Още не бях тръгнала на 
училище. С дядо ми посетихме дома на 
акад. Никола Михов (1877-1962). Той беше 
в кабинета си, потънал сред множество 
книги и картотеки. Като някакъв виртуозен 
маг направи справка, за която го помоли 
Владимир Дмитриевич. Беше изключително 
почтителен и вежлив – такъв, какъвто 
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следва да е истинският библиограф! 
Всъщност тази почтителност, това 
прилежание и вежливост е свойствена на 
изключителните творци. Влизаш в техния 
свят като в храм, а атмосферата запазваш 
завинаги в сърцето си (Ил. 114)...

От същия период е съхранен 
в съзнанието ми и скъп спомен от 
посещението ни в ателието на художника 
проф. Васил Стоилов (1904-1990). Около 
нас се лееше невероятна светлина – 
идваше от картините, от прозорците, от 
събеседниците. Завинаги отнесох в себе си 
чувството за красотата на нещата – от тях 
винаги трябва да струи светлина...

Любим израз на Владимир 
Дмитириевич беше призивът на Й. В. фон 
Гьоте: „Licht, mehr licht!”(„Светлина, 
повече светлина!”)...

– Мъдрите хора обикновено 
възпитават посредством афоризми 
и т.нар. „бягащи изречения”, 
които „пътуват” във времето и 
пространството, за да съхранят 
очарованието на мига, потопен в мъгляви 
спомени...

– Сигурно е така, защото една 
особена, нередактирана афористика 
(съпътстваща словото на Владимир 
Дмитриевич) – олицетворение на 
нравствена мярка и висок вкус – е 
останала в паметта ми от онова време: 
„САМО ДОБРОТО УДИВЛЯВА!”, 
„ДОБРОТО Е ДЕЙСТВИЕ!”, „ВЯРАТА Е 
КУЛТУРА!”, „КУЛТУРАТА Е ПАМЕТ!”, 
„КНИГИТЕ – КАТО ХОРАТА – СА НАШИ 
СПЪТНИЦИ!”, „ДРЕВНА ГЪРЦИЯ 
ДАДЕ КРАСОТАТА, ДРЕВНИЯТ РИМ – 
СИЛАТА!”, „ВСИЧКО, КОЕТО МОЖЕ 
ДА СЕ КУПИ САМО С ПАРИ, НИЩО НЕ 
СТРУВА!”…

– Пред очите Ви Владимир 
Дмитриевич е строял мироздание от 
консервативни, но универсални етични 
принципи. Кои бяха любимите му 
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философи? 

– Р. Декарт (Ил. 115), И. Кант 
(Ил. 116), Г. В. Ф. Хегел (Ил. 117), А. 
Шопенхауер (Ил. 118) (за обективните и 
субективните предпоставки на мисленето) 
и З. Фройд (Ил. 119), М. Хайдегер (Ил. 
120), М. Фуко (Ил. 121), Е. Фром (Ил. 122), 
Ж. Лакан (Ил. 123), Ж. Дерида (Ил. 124), 
Ж. Дельоз (Ил. 125) (за индивидуалното 
съзнание – безсъзнателното)...

Обичайни в семейството ни бяха 
размишленията над нравствените категории 
в човешкото поведение. 

– Например... 

Такова беше чувството за 
благодарност... 

  ...Тъкмо към И. Кант и Г. В. 
Ф. Хегел се обърнах по-късно, за да 
изясня въпроса за формообразуването в 
библиографията. 

С философията на Ж. Дельоз е 
свързана идеята ми за информационната 
ризома...

– Когато чуете думата 
„училище” – а това е първата Ви среща с 
неподправената действителност, – какво 
изниква в съзнанието Ви?

– Винаги съм обичала училището. 
Аз обичам всички училища. 
В личната ми биография те са две: 
- Първа Софийска мъжка гимназия 

(10. основно /тогава – образцово/ училище 
„Д. Благоев”), където завърших начално и 
основно образование (до 8 клас), и 

- бившата Първа Софийска 
девическа гимназия (7. Образцова 
гимназия) (със задълбочено преподаване на 
латински език и съвременни западни езици) 
– там бях от девети до единайсети клас. 

– Спомняте ли си първия учебен 
ден?
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– Знаменателен за мен се оказа още 
първият учебен ден… 

Когато станах ученичка в 10. ОУ „Д. 
Благоев” (15.09.1963 г.), бях, както разбрах 
по-късно, последният първи клас, за който 
се открива учебната година по церемонията 
на Първа Софийска мъжка гимназия. 
Тя се заключаваше в това, че всеки 
първокласник беше въвеждан в училището 
от дванайсетокласник (на практика това 
беше последният випуск на тогавашното 
12-класно образование). 

…Още помня как ме държеше за 
ръка един необикновено висок юноша, 
който ме съпроводи до класната стая… 

…На самото тържество обаче се 
случи и нещо изключително. Беше поканена 
Елисавета Багряна (1893-1991) (Ил. 126). 
На мен се падна високата чест да ú поднеса 
огромен букет с цветя. Когато застанах 
пред великата поетеса, тя се надвеси над 
мене и ме целуна по челото. Приличаше 
на величествена богиня, въплътила света в 
себе си... 

Тази целувка ще живее завинаги в 
мене...

Елисавета Багряна имаше специални 
участия в нашето училище... – имах 
щастието многократно да я виждам, да я 
слушам, да я очаквам…

...Любопитно тук е, че Елисавета 
Багряна е възпитаничка на същата Първа 
Софийска девическа гимназия. Чувствах 
духа ú по коридорите и класните стаи... 

– Спомняте ли си имената на 
учителите?

– О, да! Имах прекрасни педагози, 
все личности. 

В началото беше учителката Светла 
Заркова. 

По-късно се появи Тодор Соколов 
– преподавател по география, учител от 
старата генерация на Първа Софийска 
мъжка гимназия. 

И двамата бяха от 10. ОУ. 
Спомням си Зара Стойчева, учителка 
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по литература от 7. СОУ – педагог още 
от времето на Първа Софийска девическа 
гимназия. 

Следването ми в Държавния 
библиотекарски институт – днес: 
Университет по библиотекознание и 
информационни технологии – ме срещна 
с плеяда забележителни педагози: 
директорката Тодора Топалова (Ил. 127), 
преподавателите Светла Ленкова (по руска 
и съветска литература) (Ил. 128), Елена 
Златева (по западноевропейска литература) 
(Ил. 129), Борис Десев (по обща 
библиография) (Ил. 130), Марин Василев 
(по книгознание и история на книгата) (Ил. 
131), Василка Младенова (по библиотечни 
фондове и каталози) (Ил. 132), Стефан 
Кралев (по хуманитарна библиография 
и библиография на обществено-
политическата литература) (Ил. 133), 
Тодорка Арабаджиева (по библиография 
на естествено-научната литература) (Ил. 
134), Богомил Паунов (по психология на 
четенето) (Ил. 135), Екатерина Георгиева 
(по руски език) (Ил. 136)...  

Всички те бяха апостоли на 
библиосферата. Точно по тази причина 
създадох за тях учебника „Апостоли на 
инфосферата” (София, 2010).

По време на следването ми 
в Санктпетербургския (тогава: 
Ленинградски) държавен институт по 
култура (СПбДИК) мои учители бяха 
цяло съзвездие от учени: проф. А. М. 
Панченко (Ил. 137), проф. В. И. Камински 
(Ил. 138), проф. В. Я. Гречнев (Ил. 139), 
проф. В. М. Акимов (Ил. 140) (по руска 
литература), проф. С. А. Рейсер (Ил. 
141) (по литературознание), проф. Е. А. 
Корсунски (по психология), проф. С. С. 
Ланда (по история) (Ил. 142), проф. И. 
В. Гудовшчикова (Ил. 143), проф. А. В. 
Мамонтов (Ил. 144), проф. Й. Е. Баренбаум 
(Ил. 145), проф. И. А. Шомракова (Ил. 
146) (по библиография и книгознание), 
проф. А. В. Соколов (Ил. 147), проф. В. 
П. Леонов (Ил. 148) (по информатика), 
проф. Г. Г. Фирсов (Ил. 149), проф. В. Ф. 
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Сахаров (Ил. 150), проф. А. Н. Ванеев (Ил. 
151), проф. В. С. Крейденко (Ил. 152) (по 
библиотекознание)… 

Хората, които ме насочиха към 
библиосферата като към някакъв космичен 
обект, са проф. Л. П. Москаленко (Ил. 
153), декан на Факултета за чуждестранни 
студенти към СПбДИК, и проф. Е. Е. 
Найдич (Ил. 154), лермонтовед, библиограф 
и книговед – сътрудник на Руската 
национална библиотека; по-късно – 
преподавател в Ерусалимския университет. 

Вдъхновена от ореола на тези 
личности, системно се занимавах с 
научноизследователска работа. Всичко 
се случваше в рамките на Студентското 
научно общество при СПбДИК. Имаше 
три научноизследователски кръжока – 
по литература (проф. В. И. Камински), 
по психология (проф. Е. А. Корсунски) 
и по обща библиография (проф. И. В. 
Гудовшчикова), в които активно участвах... 

Завърших следването си с 
препоръките на катедрите по литература, 
психология и библиография да продължа 
образованието си в докторантура (тогава: 
аспирантура)... 

Така изглежда началото на 
моето включване в библиосферата – 
знаменателна интердисциплинарна 
парадигма на нашето време, чието 
пораждане тръгва примерно от 
последната четвърт на ХХ в. и 
продължава по същество и днес...

Под ръководството на проф. В. И. 
Камински (31.05.1924-25.04.1985) работих 
над изследване на А. С. Пушкин, но не като 
поет, а като журналист и критик. Изучавах 
създаденото от него през 1836 г. списание 
„Съвременник” – подобие на английските 
тримесечни „Review”. Разкривах голямата 
заслуга на А. С. Пушкин като издател и 
редактор на „Съвременник” – издание, 
разрешено му от цензурата като алманах, а 
превърнато от него в списание. 

В изданието на А. С. Пушкин 
са помествани не само художествени 
произведения, критика, библиография, 
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изследвания по история и теория на 
литературата, но и статии, които са засягали 
въпроси на тогавашната съвременна 
политика... 

Занимаваше ме например фактът, 
че А. С. Пушкин на практика открива Ф. И. 
Тютчев като поет, който става известен със 
стиховете си едва през 60-те и 70-те години 
на ХІХ в. … Впечатляваше ме и това, че за 
воденето на библиографския раздел „Нови 
книги” А. С. Пушкин кани Н. В. Гогол. 
По-късно гениалният поет сам е съставял 
библиографията в своето списание. Той 
въвежда метода на препоръчителната 
библиография – със „звездичка” е 
отбелязвал най-необходимите книги за 
читателите... 

Програмата на списанието беше в 
центъра на вниманието ми. А. С. Пушкин 
се стреми да покани за раздела „Критика” 
В. Г. Белински (Ил. 155), който се появява 
по-късно в „Съвременник”...     

 Това мое изследване бе отличено 
на Всеруския конкурс за най-добра 
студентска работа (1980 г.). Конкурсът 
протичаше анонимно. Единствената 
„следа” от автора беше епиграфът. За 
моята разработка проф. В. И. Камински 
сам избра думите: „… и нет истины, где 
нет любви” (А. С. Пушкин). Поставянето 
на този епиграф беше за мен един голям 
урок по мислене чрез метафори... По-късно 
започнах сама да слагам епиграфи, които 
доизказваха контекста, хуманитарната 
идея...

На 300-годишнината на Санкт 
Петербург (2003 г.) студентската ми 
работа, осъществена под ръководството 
на проф. В. И. Камински, беше удостоена 
с академичното внимание на библиофила, 
историка на книгата, философа на 
ноосферизма проф. В. А. Петрицки (Ил. 
156), който публикува текста. На практика 
това се случи повече от две десетилетия 
след завършването на изследването. 
По-късно (2004 г.) – по препоръка на 
българския библиограф и пушкиновед доц. 
Ц. Стайкова (Ил. 157) – то бе отпечатано 
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във вид на монография на руски език в 
самостоятелно издание в България. Това 
издание посветих на светлата памет на 
проф. В. И. Камински…     

По време на следването ми 
в Санкт Петербург участвах в група 
студенти, която работеше в библиотеката 
на Руската Академия на науките. 
Библиотеката е основана от самия 
император Петър Велики (1672-1725) 
(Ил. 158). Ръководител ни беше проф. И. 
В. Гудовшчкова (14.12.1918-9.03.2000). 
Обслужвахме заявки за документални 
търсения, получили отказ поради трудна 
достъпност. Работата над тези справки 
беше удивителна школа по библиографска 
евристика! Израз на чувството ми 
на благодарност към проф. И. В. 
Гудовшчикова беше интервюто ми с нея, в 
което се опитах да изградя когнитологичен 
портрет (1994, 2001-2003, 2008).

В целия цикъл от подобни – 
когнитологични – портрети отдадох 
почитта си към личности, които дълбоко 
ме вълнуваха като творци. Стараех се 
да разкрия техните уникални творчески 
методи: проф. Ю. М. Лотман (Ил. 
159) – основател на структурално-
семиотичното направление в съвременното 
литературознание; проф. Р. А. Казарянц 
(Ил. 160) – лекар-хирург, ерудит, 
оториноларинголог, педагог; проф. 
А. С. Милников (Ил. 161) – историк-
славист, етнограф и книговед; проф. 
О. П. Коршунов (Ил. 162) – създател 
на първата в света теория на общата 
библиография; проф. В. А. Щученко 
(Ил. 163) – историк, културолог; проф. 
А. В. Соколов – информатик и теоретик 
на библиографското търсене (и 2005, 
2007); проф. В. Б. Краснорогов (Ил. 164) 
– лекар-учен, панкреатолог; проф. Ю. 
А. Шрейдер (Ил. 165) – учен, философ, 
науковед, математик, литературовед. Тези 
когнитологични портрети са събрани 
в книгата ми „Cor cordium” (Санкт-
Петербург, 1994). 

Към тях се отнасят и 
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когнитологичните портрети в стила на 
интервюто на проф. Н. Яръмов (Ил. 166) 
(2004, 2005, 2007), проф. Й. Е. Баренбаум 
(2005, 2007); акад. А. И. Субето (Ил. 167) 
(2014), проф. С. Денчев (Ил. 168) (2015, 
2016). 

За проф. А. В. Мамонтов, проф. И. 
А. Шомракова и проф. М. Куманов (Ил. 169) 
– библиограф, архивист, енциклопедист 
/моят съпруг, ученик на проф. Т. Боров (Ил. 
170)/ създадох биобиблиографски указатели 
(1990, 1992, 2008, 2014) (за последните ми 
работи, цитирани тук, бе от голямо значение 
опитът ми по библиографирането на 
исторически персоналии: Любен Каравелов 
(Ил. 171) /1989/ и Христо Ботев (Ил. 172) 
/1994/). 

Цялата ми концепция за 
формообразуването в библиографията 
е построена върху труда на историка и 
библиографа от световна величина К. Р. 
Симон (Ил. 173) – „История иностранной 
библиографии” (Москва, 1963; 2. изд. 
2010), на когото посветих специална 
студия („Verba magistri : Пролегомена 
към ризома на библиосферата” /2013/). 
Този труд („История на чуждестранната 
библиография” на К. Р. Симон) е съизмерим 
с концепциите за библиографската вселена 
на библиографите-историци Г. Шнайдер 
(Ил. 174) и Л.-Н. Малклес (Ил. 175)...

– Кое е онова в поведението на тези 
личности, което предизвикваше Вашето 
възхищение?

– Искрено възхищение предизвикват 
в мен ония дейци на културата, които не 
са разработвали „единствено верните” 
проекти за преустройството на обществото. 
Те упорито и търпеливо са издигали 
хармонични интелектуални съоръжения, 
въплъщавали са своите мисли и вълнения в 
незабравими образи и понятия, съхранени в 
трудове, концепции, теории...

Тези учени твърдо са отстоявали 
позицията, че истината е плуралистична, 
към нея може да се подходи от различни 
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субективни позиции...
Важно е и това, че за тях науката 

се намира в хармония с нравствените, 
общочовешките закони. Божество за тях 
е самата природа, а животът открива 
извечна зависимост от състоянието на 
разума – както на отделния индивид, 
така и на обществото като цяло.    

Всеки творец – сам по себе си – 
формира представата за свой метод. 

ТВОРЕЦЪТ Е  МЕТОД! 
Подобна гледна точка позволява 

да се установят и разкрият връзките 
между явленията, чийто принцип на 
взаимосвързаност лесно се изплъзва от 
обичайния поглед върху нещата...

Специфичният труд на учения 
трансформира съзнанието на човешката 
личност в своеобразен инструмент, който 
експонира таланта на изследователя. 
Интересното в случая е това, че колкото 
по-скромен и уединен е характерът на 
този труд, толкова по-индиферентно е 
отношението на обществото към него.

Само препълнените студентски 
аудитории, съратниците на учените, 
школите на техните последователи разнасят 
искрите на таланта им далече извън 
пределите на професионалната общност...

В подтекста на когнитологичното 
интервю, което разработвам, се съдържа и 
въпросът за това, може ли да се провежда 
политика в развитието на отделните области 
на живота, без да отчитаме мнението и 
гледните точки на истинските авторитети, 
признати в отделните отрасли.

Тази моя позиция ме подтикна да 
създам учебника „Методика на научните 
изследвания. Ч. І. Терминосистема” (София, 
2014)...

– Винаги сте се старали да 
отдавате почит и уважение на тези, 
които смятате, че са допринесли за 
формирането Ви като изследовател...

 
– Личността на всеки един от 

творците, които назовавам тук, е частица от 
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мен. Тяхната светлина никога не помръква...

– Със сигурност обаче има личност, 
която се откроява с особена светлина. 
Това би трябвало да е представата Ви 
за релефа на Вашето лично възвисяване. 
Очертайте пътя към върха, от който са 
обозрими като на длан мечти, стремежи, 
постигнати и непостигнати идеали... 

– На 22 юли 1981 г. бях удостоена 
със среща с колоса на българската 
библиография проф. Тодор Боров 
(30.01.1901-23.05.1993) – мислител, 
книговед, литературовед, човек с 
европейска интердисциплинарна 
образованост, създател на школа по 
библиография, която залагаше на 
„многовалентно”, „многовекторно” и 
широкомащабно културно информационно 
моделиране чрез средствата на 
библиографията (имам предвид изданията 
на Българския библиографски институт 
„Елин Пелин”). Неговата личност има 
огромно значение за развитието на цялата 
съвременна българска култура.

– Къде стана срещата? 

– В дома му в Бояна. Проф. Т. Боров 
дълбоко се заинтересува от системата 
на преподаване на дисциплините от 
информационно-комуникативния цикъл 
на знанието в Русия (Санкт Петербург).

Разговаряхме два часа. Излагайки 
подробно своите представи за връзките 
между учебните дисциплини, не преставах 
да се впечатлявам от дълбочината на 
неговите прониквания в отделните 
дисциплини (обща библиография, 
чуждестранна библиография, отрасловата 
диференциация на библиографията, 
информатиката), от вниманието, с което 
се отнасяше към имената на водещите 
педагози на различните учебни курсове 
и схемите на занятията (лекционни, 
семинарни, практически, колоквиуми).

Проф. Т. Боров правеше с лекота 
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паралели между системи на преподаване 
на библиографията в България, Германия, 
Франция, САЩ...

Заслугите на проф. Т. Боров са 
неизброими: архитект на библиографското 
дело на България; създател и ръководител 
на Българския библиографски институт 
„Елин Пелин” (1941-1963); създател 
на катедрата „Библиотекознание и 
библиография” (1953-  ) към Софийския 
университет „Св. Климент Охридски”... 

На своите лекции проф. Т. Боров 
превръщаше в изкуство библиографската, 
философската и науковедската 
парадигма на знанието... 

– Учените от това поколение 
винаги се опитваха да проверяват 
и „знанията” на своите подбрани 
събеседници. Как изглеждаше „изпитът” 
при професора? 

– ПОИСКА ОТ МЕН ДА 
ПРЕДСТАВЯ НА ЕДНА СТРАНИЦА 
СИСТЕМАТА НА ПРЕПОДАВАНЕ НА 
БИБЛИОГРАФИЯТА И НЕЙНОТО 
ОТРАЖЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНИТЕ 
ОТ ИНФОРМАЦИОННО-
КОМУНИКАТИВНИЯ ЦИКЪЛ НА 
ЗНАНИЕТО...

– Това е задача за академик... 
Сещам се за думите на Св. Константин-
Кирил Философ: „Голям ум в малко думи”...  

Като някакъв Ф. М. А. Волтер 
(Ил. 176), планиращ посоките на 
информационното моделиране на бъдещето 
на ноосферата, над което той имаше явна 
власт, проф. Т. Боров се изправи пред мен 
с тази задача. Филигранът ú се движеше 
в механизма на други уравнения, които 
смесваха систематичността, страстната 
отдаденост на науката, проницателността и 
изкуството: 

- да се филтрира, уплътни, 
структурира множествеността от 
разклонения на общонаучното и 
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специализираното научно образование, 
като се направи наблюдаема тяхната 
многомерна система на преплетени и 
концептуални осмисляния;

- да се систематизират 
разклоненията чрез темпоралност 
(години, семестри) на обучение... 

Подтикна ме да направя грандиозна 
планировка. 

Накрая повтори многозначително: 
„НЕ Е ВАЖНО КОГА ЩЕ ИЗПЪЛНИТЕ 
ЗАДАЧАТА, ПО-ВАЖНО Е НАПИСАНАТО 
ДА Е НА ЕДНА СТРАНИЦА”.

– Може би тук се крие началото на 
Вашите истински научни дирения? 

– Проф. Т. Боров ме накара 
да се замисля върху построяването 
на информационната мрежа на 
библиографията („сито” – негов израз!).

Преглеждайки отново учебните 
програми, курсовете и лекциите, след 
известно време изпълних възложената ми 
задача... Последва нов диалог...

– Оценката!

– Да, но самата задача на проф. 
Т. Боров дълбоко докосна и активира 
моите представи и способности в 
библиосферата...

Тук искам да се върна малко във 
времето, за да изясня същността на този 
сюжет. По време на срещата с проф. Т. 
Боров вече бях (от 1980 г.) сътрудник 
на отдел „Български книгопис” на 
Центъра по национална библиография 
при Националната библиотека „Св. Св. 
Кирил и Методий” (НБКМ). Основните 
ми задачи бяха свързани със съставянето 
на Серия 1 (регистрация на книги и други 
видове документи) и Серия 2 (регистрация 
на служебни издания). Завеждащият на 
Центъра – доц. К. Зотова /Ил. 177/ – ми 
възложи допълнителна задача, която се 
отличаваше със своята архитектонична 
насоченост: да конструирам от корпусите 
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на текущия двуседмичен библиографски 
бюлетин „Български книгопис. Книги, ноти, 
графически и картографски издания” 
(София, 1897-  ) за 1980 г. единното тяло 
на неговата сводна кумулация „Български 
книгопис. Годишен кумулативен указател 
за български книги, ноти, графически и 
картографски издания” (София, 1970-  ). 

Към оня момент – началото на 
80-те години – издаването на годишните 
кумулации на националната библиография 
на България се осъществяваше по пътя 
на фоторепродукцията на сводовете на 
двуседмичните бюлетини, разпределени 
и монтирани в едно обобщено тяло, което 
обезпечаваше пълна идентичност на 
библиографските текущи бюлетини 
и тяхната кумулация и оперативно 
издание на кумулацията непосредствено 
след излизането на последния брой на 
бюлетина за съответната година.

По този начин същността на 
работата над кумулацията – вторично-
документален свод – експонира 
особеностите на този свод:

- информационно-търсещи 
във формата на линейно изброяване 
на различни параметри (отразени 
чрез помощните показалци на: имената 
на авторите; заглавията; изданията, 
публикувани в България на чуждестранни 
езици; изданията на преведените 
произведения на чуждестранните 
автори; издателствата; книжните серии; 
географските обекти; предметите) (1);

- семантични във вид на 
ретикуларни (лат.:  reticulum – мрежичка) 
(мрежести) връзки (наблюдаеми 
чрез допълнително структуриране на 
най-уплътнената – библиографската – 
информация на трансформациите ú на 
смисъла при всяка нова порция 
/информация/ разкриваха необходимостта 
да се изведе универсална информационна 
система на библиографията, визуализирана 
ризоматично /фр. /rhizomе/ от старогр. 
и лат.: rhizomа; англ.: rhizoma – корен, 
коренище; ствол, разклонение; прен.: 
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род, поколение, раждане, произход/ /на 
нивото на строежа на разклоненията ú/, 
интерпретираща смисъла на отразеното 
знание) (2).

– Проф. Т. Боров Ви е подтикнал 
към конструирането на нещо, което е вън 
от традиционната рамка. Но е трябвало 
по-напред да осъзнаете структурата като 
такава, а после да изобразите връзките 
между елементите, които изграждат 
тялото на библиографията... 

– Мисля, че задачата на проф. 
Т. Боров – ако я разглеждаме в идеален 
план – трябва да се интерпретира като 
построяване на естествена параметрична 
система на библиографията (система, в 
която един или малко признаци приемат 
доминиращо значение; всички останали 
признаци, имащи систематично значение, 
се намират в корелативна връзка: няма 
йерархия, няма независимост между тях). 
Естествената система е такава, защото 
най-пълно отразява вътрешната подредба 
на изучаваното многообразие, където най-
голямото количество признаци се определя 
от положението на елемента в системата 
(по системолога А. А. Любишчев /Ил. 
178/). Частен случай на корелативната, 
параметричната естествена система е 
периодичната система на химическите 
елементи на Д. И. Менделеев (Ил. 179), 
графически изображаема във вид на 
винтова линия върху цилиндър.

Същината на информационната 
мрежа (ретикула – ризома) е 
феноменология на подобно ментално 
построение на хомологичните редове от 
връзки.

…На проф. Т. Боров посветих 
моята книга с интервюта с видни учени 
„Cor cordium” (Санкт-Петербург, 1994). 
В чест на създадения от него Български 
библиографски институт „Елин Пелин” 
посветих моята голяма докторска 
дисертация – „Форма библиографической 
информации в системе гуманитарного 
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знания : Теоретико-методологические 
проблемы” (Санкт-Петербург, 1996). В 
негова чест публикувах и монографичното 
изследване „Универсалната библиография 
от втора степен с международен обхват 
– ретроспективният многостепенен 
пътеводител по информационната среда 
на планетата : Т. Боров – „Пътя към 
книгите” (Историография. Хронотоп. 
Феноменология. Теория)” (София, 2007)…

– Какво съдържание влагате 
във формата на библиографската 
информация?

– ФОРМАТА  НА  
БИБЛИОГРАФСКАТА  ИНФОРМАЦИЯ  
Е  ЦЯЛОСТНА  ОБОБЩЕНА  
ПРЕДСТАВА  ЗА  БИБЛИОГРАФСКИТЕ  
РЕАЛИИ  (БИБЛИОГРАФСКИТЕ  
ПОТРЕБНОСТИ, БИБЛИОГРАФСКАТА  
ДЕЙНОСТ,  БИБЛИОГРАФСКАТА  
ИНФОРМАЦИЯ  ВЪВ  ВСИЧКИТЕ 
ВИДОВЕ,  БИБЛИОГРАФСКИТЕ  
СИСТЕМИ),  ПОЛУЧЕНА  С  
ПОМОЩТА  НА  РЕТИКУЛАРНИЯ  
НАЧИН  ЗА  УСТАНОВЯВАНЕ  
НА  ВРЪЗКИ  В  ОБЛАСТТА  
НА  БИБЛИОГРАФИЯТА, 
КОЯТО Е НЕОТДЕЛИМА  ЧАСТ  
ОТ  ИНФОРМАЦИОННОТО  
ПРОСТРАНСТВО. 

Формата на библиографската 
информация е същностно-библиографски 
феномен, притежаващ огромна 
културологична, евристична и 
практическа ценност в процесите 
на познание и моделиране на 
информационното пространство, тъй 
като тя е:

- централен обект на всяка 
библиографска теория и концепция;

- основен проблем на всяка 
библиографска работа;

- средоточие на обхванатата 
дълбочина и точността на всяка 
информационно-търсеща задача.

Прониквайки във формата 
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на библиографските реалии, можем 
да наблюдаваме техния строеж на 
достатъчно филигранно равнище 
и целенасочено да въздействаме на 
механизма на търсене, съставяне, 
съхранение и разпространение на 
библиографиране.

Разкриването на формата 
на библиографската информация 
е хуманитарна когнитологична 
задача на съвременното сравнително 
библиографознание, обезпечаващо 
възможностите за интелектуално 
моделиране на информационно-
търсещите системи. Целта е да се 
постигне максимално пълното и 
многообразното отразяване на целия 
диапазон от парадоксални, но и 
противоположни възгледи, подходи, 
решения, възникващи в процеса на 
познание...

–  Как третирате 
формообразуването в библиографията?

– Това е описано подробно 
в лапидарния учебник „Ризома на 
инфосферата” (София, 2012). (Той е 
такъв по отношение на по-детайлното 
изложение на курса от лекции „Введение в 
гуманитарную библиографию : Ч. І-ІІ” 
/Санкт-Петербург ; София, 1995-2005; Ново 
ел. изд. 2007/.) Приведеният в този учебник 
обзор на концептуалните платформи 
на ретроспективните универсални 
библиографски работи от втора 
степен с международен обхват показва 
принципната им роля за формообразуването 
в библиографията. То е в зависимост от 
същностно библиографското ниво – от 
философско-научното, интелектуално-
духовното, идеалното, концептуалното 
равнище на библиографическите работи. 
Тази ментална зависимост е изведена в 
историята. Тя е наблюдавана и насочена към 
съвременното информационно моделиране 
за постигане на по-точно фиксиране 
на страните, профилите и аспектите на 
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информацията. 
В генеалогията на универсалната 

библиографска форма на универсалната 
библиографска информация на 
планетата различаваме  ТРИ  НЕЙНИ  
ИСТОРИКО-КУЛТУРНИ  ПЛАСТА, над 
които се извисяват – като библиографски 
орбити на ноосферата – съвременните 
международни вторично-документални 
указатели по хуманитарно знание (ХІХ-
ХХІ в.) (публикуваните в САЩ: „American 
humanities index” (AHI); „Humanities index” 
(HI); „Social sciences” (SS); „Social sciences 
index”  (SSI); „Social sciences & Humanities 
index” (SSHI); издаваните от Института 
за научна информация във Филаделфия 
(Philadelphia): „Arts & Humanities citation 
index” (AHCI); „Index to social science & 
Humanities proceedings” (ISS HP); „Social 
sciences citation index” (SSCI); излизащите 
в други страни: във Великобритания: 
„British humanities index” (BHI); във 
Великобритания и САЩ по програма 
на ЮНЕСКО, които са международни 
по обхват и обемат хуманитарните 
области на знанието по обществени 
науки: „International bibliography of 
the social sciences”; в Швейцария 
(Международна федерация на обществата 
и учрежденията за  изследвания на 
периода на Възраждането):  „Bibliographie 
internationale de l’Humanisme et de la 
Renaissance”; в Русия: „Новая литература 
по социальным и гуманитарным наукам”; 
„Новая иностранная литература 
по общественным наукам”; „Новая 
отечественная литература по 
общественным наукам”; в Испания: 
„Indice Espanol de Humanidades”; в 
Япония: „Japanese periodicals index (JPI): 
Humanity & Social science”; в Индия: 
„Index Asia: Ser. in Humanities”).

Точно международната универсална 
библиографска информация е тази, която 
поражда многообразния информационен 
пазар на ХХІ в. от различни бази от данни…

В тези пластове различаваме три 
равнища на информационно моделиране:
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- концептуално;
- методологическо;
- предметно-съдържателно. 

– Бихте ли се спрели по-подробно на 
тези библиографски пластове?

– Ето описанието на тези  
ПЛАСТОВЕ, разкриващи естествената 
подредба (гр.: tektonike) на универсалните 
библиографски указатели. Идеите 
за тази подредба пораждат 
МЕТАБИБЛИОГРАФСКОТО  ЗНАНИЕ  
КАТО  УНИВЕРСАЛНО: 

- І. ЗНАНИЕВ  ПЛАСТ – тук 
библиографската форма е обърната 
към кумулацията на знанието: 
от универсалните библиотечно-
библиографски сводове, снемащи 
първообразите на универсалната, 
хуманитарната библиография в страните 
на Древния Изток и класическа 
Гърция – „Таблиците …”  на Калимах 
Александрийски (сред. на III в. пр. н.е.) 
– до енциклопедичната универсална 
библиография  „Пандекти” – „Всеобща  
библиотека” (1545-1555) на Конрад 
Геснер;

- ІІ. СОЦИОЛОГИЧЕСКИ  
ПЛАСТ – тук библиографската форма 
е обърната към диференцираната 
представа за читателската аудитория на 
обществото:

II. 1.  От хронологичните 
биобиблиографски речници на 
„църковни писатели” от края на IV 
в. –  „Книга  за  знаменитите  мъже”  
на Йероним Стридонски (392) – през 
патрологичната библиографска 
традиция на биобиблиографските 
речници за църковни писатели 
от втората половина на V в. до 
ранносхоластичната хуманитарна 
традиция на XI-XIII в.  – до печатния 
справочен отчетно-регистрационен 
хронологичен биобиблиографски речник 
„Книга за църковните писатели”  (1494) 
на Йоан Тритемий; 
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II. 2. От „Примерния каталог” за 
духовно и светско четене (енциклопедия 
на учебното познание) „Наставления 
...”  на Касиодор Сенатор (VI в.) – през: 
светския универсален систематичен 
библиографски указател от средата на 
XIII в. „Книгозаконие” („Библиономия”)  
на Ришар де Фурнивал; обединяващия 
чертите на светската училищна 
програма и систематичния подборен 
библиографски указател по латинска 
литература от края на XIII в. „Списък 
на  много автори”  на Хуго от Тримберг; 
азбучния биобиблиографски речник 
във вид на своден каталог на книжните 
фондове на английските манастирски 
библиотеки на Джон Бостън от Бъри 
„Каталог на църковните писатели”  
(началото на  XV в.); примерния 
систематичен каталог на библиотеките 
в Италия от ранния Ренесанс „Списък”  
от 30-те год. на XV в. на Томазо 
Парентучели; обявите на книжари 
и печатари-издатели (Е. Ратдолт, А. 
Куне, А. Мануций) от края на XV до 
началото на XVI в.; текущите панаирни 
библиографски указатели на Г. Вилер 
от 1564-1592 г. и неговите приемници в 
периода до първата половина  на XVIII 
в. – до отчетните сводни официални 
систематични универсални панаирни 
указатели от втората половина на XVI и 
първата половина на XVII в. на: Г. Вилер 
за 1564-1592 г. (1564; 1592), И. Клес за 
1500-1602 г. (1602 г.) и Г. Драуд за 1500-
1625 г. (1610-1611; 1614);

II. 3. Ретроспективните 
универсални библиографски указатели 
от втора степен с международен 
обхват, създадени през ХVІІ-ХІХ в.: 
„Библиотека  на  библиотеките ...”  (1664 
г.) от Ф. Лабе; „Каталог  на  автори 
…”  (1686) от А. Тейсие; „Универсален  
библиографски  репертоар”  (1812) от Е. 
Г. Пеньо; „Палеографико-дипломатико-
библиографска  библиография,  или  
Систематичен  репертоар ...”  (1838) от Ж. 
П. Намюр; „Библиографска  библиотека”  
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(1866) от Ю. Петцхолд; „Библиография  на  
библиографиите”  (1877) от Дж. Сабин; 
„Библиография  на  библиографиите”  
(1883; 1887) от Л. Вале; „Ръководство  по  
обща библиография”  (1897) от А. Стейн;

II. 4. Вторично-документалните 
панорами на френските библиографи-
книготърговци, определили „линията 
на библиофилската библиография” и 
свързаните с нея гледища от ХVІІІ-ХІХ 
в. до днес – във Франция: Г. Ф. Дебюр 
Младши („Поучителна библиография ...”)  
(1763-1768 г.) и Ж. Ф. Не дьо ла Рошел  
(„Размисли за библиографската  наука”)  
(1782); „Доклада за библиографията”  
на А. Грегоар (1794); „Бележки за 
разпределянето и класификацията на книги 
в библиотеката”  (1796) на А. Г. Камю;  
„Тълковния речник по библиология”  (1802-
1804) на Е. Г. Пеньо; „Елементарния 
курс по библиография или наука на 
библиотекаря”  /1806-1807/ на Ш. Ф. 
Ашар; във Великобритания: „Увод 
в изучаване на библиографията, като 
предпоставка на обзор на обществените 
библиотеки на Стария свят”  (1814) на 
Т. Х. Хорн и „Библиографски Декамерон, 
или Десетдневен приятен курс за  
миниатюри и  предмети, свързани със 
старинното гравиране, типографията и 
библиографията”  (1817) на Т. Ф. Дибдин; 

ІІІ. ИНФОРМАЦИОННО-
КОМУНИКАТИВЕН  ПЛАСТ – тук 
библиографската форма е обърната към 
панорамно съответствие на:

- кумулацията на знанието 
в универсалните библиотечно-
библиографски сводове;

- диференцираната представа за 
читателската аудитория на обществото.

Така се структурират:
III. 1. Универсалните 

морфологични възгледи за 
библиографията, формирали 
се в Германия през ХІХ-ХХ в. и 
разпространили се в международните 
библиографски канали под егидата на 
ЮНЕСКО през ХХ-ХХІ в. Те и днес 
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са определящи за библиографската 
морфология: „Всеобщия библиографски 
речник”  (1821-1830) и статията 
„Библиография”  (1823) на Ф. А. Еберт; 
„Библиографска  библиотека”  (1866) 
на Ю. Петцхолд; „Ръководство по 
библиография”  (1923; 1924, 1926; 1930), 
„Теория и история на библиографията”  
(1934), „Увод в библиографията” (1936) 
на Г. Шнайдер; „Световна библиография 
на библиографиите”  (1939-1966), „Index 
bibliographicus”  (3. изд.) (1951-1952) на Т. 
Бестерман;

III. 2. Ретроспективните – 
притежаващи текущи и кумулативни 
покрития – универсални подборни 
библиографски указатели (пътеводители 
за литература) от втора степен с 
международен обхват през ХХ-ХХІ в. 
Това са библиографските пътеводители 
(отраслова библиография на 
библиографията) в: САЩ (А. Б. Крьогер 
– И. Г. Мадж – К. М. Уинчел – Е. П. 
Ший) (1902-   ); Германия (А. Грезел; 
В. Кирфел; В. Крабе; К. Флайшхак) 
(1905-   ); Великобритания (У. П. Кортни; 
У. Бегли) (1905-   );  Чехия (Л. Я. Живни) 
(1919-   ); Полша (Ю. Грич) (1925-   ); 
Италия (А. Сорбели) (1930-   ); Япония 
(М. Мори; К. Хатано, М. Яоши) (1930-   ); 
Франция (Ф. Кало, Ж. Тома) (1936-   ); 
Русия (К. Р. Симон) (1940-   ); България 
(Т. Боров) (1942-  )…

– Към този библиографски космос 
практически тръгвате след срещата Ви 
с проф. Т. Боров и интервюто с проф. Ю. 
М. Лотман. Какви бяха последиците от 
втората ви среща?

– Самата идея за когнитологичната 
академична беседа първоначално се роди 
по време на съвместната ми работа с проф. 
Велчо Велчев (Ил. 180). Под неговото 
ръководство направих историографското 
изследване „А. П. Чехов в България” 
(София, 1989; публ. 2005), което трябваше 
да продължи известната разработка на 
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проф. Т. Боров...
Интервюто ми с проф. Ю. М. 

Лотман беше високо оценено от поета 
Петър Караангов (Ил. 181), който тогава 
(1989 г.) – бидейки директор на НБКМ – го 
публикува (1990).   

Високата оценка на тази публикация 
от страна на такива авторитетни 
представители на българската наука със 
световно признание като акад. Петър 
Динеков (Ил. 182), проф. Куйо Куев (Ил. 
183), проф. Петър А. Петров (Ил. 184) 
събуди в мен желанието да се обърна с 
молба за интервю и към други учени, които 
предизвикват огромен интерес в мен и 
хората от моето поколение. 

...В Русия бяха публикувани отлични 
рецензии на целия сборник от интервюта 
„Cor cordium”, в които се даваше висока 
оценка на метода на когнитологичното 
портретиране. Особено се изтъкваше 
интервюто с проф. Ю. М. Лотман. Тук 
ще посоча рецензиите и отзивите на 
представителите на:

- хуманитарните области: 
библиотековеда член-кор. на 
Петровската академия на науките и 
изкуствата д-р И. Н. Казаринова (Ил. 
185), библиографа и библиографоведа, 
познавача на художествената литература 
доц. д-р Д. К. Равински (Ил. 186), 
библиографа и библиографоведа, 
разработващ пограничните направления 
на краеведската библиография и 
библиографията на детската и юношеската 
литература доц. д-р Е. Н. Томашева (Ил. 
187); 

- естествознанието в 
интердисциплинарния му контекст: 
почетния член на Руската академия на 
естествените науки акад. проф. Д. В. 
Лебедев (Ил. 188) и 

- философското наукознание в 
съответствие с теоретичния космизъм: 
теоретика на метакласификацията, 
системолога на цикличността на знанията 
и некласическото човекознание, президента 
на Ноосферната обществена академия 
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на науките, акад., проф., д.ф.н., д.ик.н., 
к.т.н. А. И. Субето и библиографоведа 
от ново поколение, един от учредителите 
на Международната академия по 
информатизации при ООН акад. проф. Е. 
К. Беспалова (Ил. 189)...

– С кои други учени имахте 
възможността да третирате ризомно-
ретикуларната научна проблематика?

– На третирането на проблемите на 
хомологичните редове на информационното 
моделиране е посветена същността на 
феноменологията на моето когнитологично 
интервюиране на проф. Ю. М. Лотман 
(1989 г.), който ме благослови да пристъпя 
към извеждането на ризомата на кадастрите 
на неговата собствена концепция и на 
ризомата на инфосферата.

Самата идея за ризомата на 
концепцията на учения (проф. Ю. 
М. Лотман) и въобще за ризомата на 
библиосферата срещна огромното 
възхищение на проф. А. В. Мамонтов 
(1989-1999 г.) и се намира в основата на 
развитата от мен идея за ризомата на 
концепцията хуманитарна библиография 
(от 1980-те години и до днес). Тя е 
третирана като фундамент за извеждането 
на хомологичните редове на връзки на 
информационното пространство. 

Рецензентите на моето изследване на 
информационната ризома на библиосферата 
(цитираната докторска дисертация /1996 
г./ и лекционните монографични курсове 
по нея /1995, 2005, 2007, 2012, 2014/) – 
проф. И. В. Гудовшчикова, проф. А. В. 
Мамонтов, проф. А. В. Соколов, проф. 
В. А. Петрицки, проф. Г. Ф. Гордукалова 
(Ил. 190), проф. В. П. Леонов, проф. С. 
Денчев, много ме стимулираха в тази идея 
чрез подкрепата ú… 

– Можем ли да кажем, че идеята Ви 
за когнитологичното интервюиране е на 
практика пътят към ризоматизма?
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– Идеята на когнитологичното 
интервюиране е движена от 
феноменологията на извеждането на 
знание (1) – хомологичните редове на 
широкомащабното информационно 
моделиране (2). Затова и книгата, породена 
от когнитологичното интервюиране („Cor 
cordium”), е инструмент на ризоматизма. 
Хомологичните редове на информацията 
са същността на информационната ризома. 
Информационната ризома на библиосферата 
е библиографска.

– Коя е главната идея на 
ризоматизма?

Необходимо е да се различават и 
отнасят един към друг два момента.

Информационната мрежа на 
многомерната, изградена от много 
равнища информационна ризома 
на инфосферата (= хуманитарна 
библиография) (1) има графическо 
изображение във вид на пространствена 
спирала (винтова линия около оста 
/сферата/ на Земята), пронизваща 
ноосферата. Тя е ментален вихър на 
„локсодромията” (крива на повърхността 
на въртенето на Земята, пресичаща 
всички меридиани под постоянен ъгъл) 
на калейдоскопа на информационното 
пространство като знаково знаниево 
образование на ноосферата, в което всяка 
единична гледна точка е съотносима към 
съществуващия полифоничен свод на 
останалите гледни точки в миналото – 
настоящето – бъдещето. 

Информационната мрежа на 
естествената параметрична система 
(2) има, както вече споменах, графично 
изображение във вид на винтова линия 
върху цилиндър.  

Тези две (1-2 – вж: по-горе) 
информационни мрежи са съотносими 
така, както се съотнасят техните:

- субстрати на отразяваното (1):
- - на интелигибилното – на 

химическите елементи;
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- - на пространството – средата; 
- графически изображения (2): 
- - на пространствената спирала – 

на линията;
- - на сферата на Земята – на 

цилиндъра.

– Възможно ли е в крайна сметка 
на една страница, следвайки „изпита” 
на проф. Т. Боров, да се изрази идеята за 
съотношението между материалното и 
идеалното в инфосферата?

– Тук се налага да посоча 
схемата (направена на една страница) на 
хуманитарната библиография (Сх. 10.3. 
Многомерна изометрия на проекционните 
видове на структурната форма на 
емпиричните признаци на библиографската 
информация в тримерно пространство) 
(Ил. 191 – с. 75), трансформирала се в 
контекста на идеите на хуманитарните 
измерения – като рефлексия на 
информационното пространство (Сх. 12. 
Архитектоника на изграденото от много 
равнища информационно пространство) 
(Ил. 192 – с. 76) (срв: Ч. ІІ на тр. „Введение 
в гуманитарную библиографию : Ч. І-ІІ” 
/София 2005; Ново ел. изд. 2007, с. XLI, 
85/ и монографиите, издадени на бълг. и 
рус. ез. „Архитектоника информационного 
пространства” /Шумен, 2005/, 
„Архитектоника на информационното 
пространство” /Шумен, 2006/). 

Всички посочени схеми са 
трансформации на общи за тях положения и 
са дадени на по една страница! 

– Какво стои в основата на подобно 
моделиране?

– Това е разбирането за 
многообразието на информационния свят 
като феномен на културата – възглед, 
отстояван от проф. Ю. М. Лотман, проф. Т. 
А. Сибиък (Ил. 193), проф. У. Еко (Ил. 194).

Същността на всяко проявление 
на културата и на информационно-
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комуникативния феномен като акт на 
културата е да не покрива чрез себе си 
„всичко”, а само част (аспект) от „цялото”. 
Именно поради тази причина принципно 
са необходими различни културни погледи 
като начини за разбиране на отделните 
части (аспекти) и на връзките на тези части 
(аспекти) между себе си, постижимо заради 
целите на многомерното информационно 
моделиране.  

– Това са чисти структури! Какъв 
е механизмът на тяхното генериране и 
информационно моделиране?

– Тук е валиден следният принцип: 
извеждането на идеалните (менталните, 
концептуалните, философските) 
структури на информацията се опира на 
субективната феноменология на личното 
неявно знание на възникване на връзки 
между нещата (и информационните 
реалии в това число). Важно е също 
присъствието на историко-културната 
традиция на философията, науката, 
литературата, изкуствата и обикновения 
живот, които се поддават на описание и 
формализация за целите на търсене на 
информация...

– Възможно ли е тези връзки да 
бъдат когнитивно извеждани?

– Превръщайки се в явни, 
идеалните структури на информационното 
моделиране са наблюдаеми, обективируеми 
и практически приложими в реалната 
информационно-търсеща ситуация в 
резултат на внедряването им чрез идеята 
за хуманитарните измерения (която 
е актуална за извеждането на самите 
тези структури). Идеалните структури 
на информационното моделиране се 
проявяват в света на невидимата онтология, 
превръщайки се чрез хуманитарните 
измерения (хуманитарната библиография, 
ризоматизма) в оперативен модел на 
информацията.

221
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ЧРЕЗ ТЯХ НЕ СА 
ОБОЗНАЧАЕМИ ФОРМУЛИТЕ НА 
ДУХОВНОТО, А СА ПРЕСЪЗДАДЕНИ 
ФОРМИТЕ НА ДУХА.

– Какъв подход е нужен, за да 
бъде разкрита идеалната структура на 
информацията?

– По отношение на идеалните 
структури на информацията – тези 
ментални, ноосферични образувания – е 
нужен културолого-феноменологичен 
подход на разглеждане, раждащ се 
на днешния стадий на некласическата 
парадигма на знания между пресичането 
на идеите на хуманитарните 
измерения и философско-научната 
интердисциплинарна когнитология.

– Бихте ли посочили идеалните 
структури на библиографската 
информация?

– Във връзка с изложеното 
информационната ретикула на 
библиографията (структурата 
ú, изградена от подструктури, 
кристализирали в хода на генезиса на 
библиографската сфера: 1. документална; 
2. адресна; 3. същностна; 4. видова; 
5. функционална; 6. съдържателна; 
7. организационна) е естествен 
системогенетичен механизъм, който 
я вписва в инфосферата и я прави 
ментален и реален конструкт от 
вторично-документални форми, 
определящ инфосферата. 

В кратък вид характеристиките 
на структурите на информационната 
ретикула на библиографията могат да бъдат 
представени така:

1. Документална (проявява се като 
обществен канал на документалния поток, 
отразяван от библиографията във всичките 
ú форми);

2. Адресна (читателска) (действа 
като разкриване на адресатите на 
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документалната информация, отразявани и 
моделирани от библиографията); 

3. Същностна (разпространява 
се като установявано вторично-
документално съответствие, фиксирано 
между селектирани „подборки” от 
документалния поток и адресатите на 
съдържащата се в него информация; тази 
структура е от порядъка на действие, което 
е на принципно по-високо йерархично 
равнище по отношение на предходните две 
структури /вж: по-горе/; на равнището на 
нейния обхват на информационните реалии 
се наблюдават проявите на следващите 
структури на библиографията /вж: по-
долу/);

4. Видова (диференцира се на обща 
и специална /и други близки по значение 
нетъждествени термини – вж: по-долу/ 
библиография, което е база за извеждане 
на многообразни вътрешни деления – 
разновидности по различни признаци: един 
от най-ранните симптоми на встъпване 
на библиографознанието в етапа на 
структурните представи); 

5. Функционална (вътрешна 
диференциация на библиографските 
явления, осъществена по функционални 
признаци /функции, цел, предназначение/: 
1. функции на библиографията; 2. функции 
на видовете библиография; 3. функции 
на видовете библиографски указатели; 
4. функции на отделните библиографски 
указатели);

6. Съдържателна (или т.нар. 
„отраслова” или  „проблемно-тематична” 
– „сечение” на библиографските 
явления, което пронизва системата на 
библиографията и е определяно по 
класификацията и систематизацията на 
знанието);

7. Организационна 
(пораждана от диференциацията на 
библиографските явления по характера 
на тяхната институционалност /
или извънинституционалност/, което 
възниква на почвата на отсъствие на 
единна организационна цялостност на 
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Ил. 191
Схема

ПРОЕКЦИОННИ ПЛАНОВЕ 
НА СТРУКТУРНАТА ФОРМА 

НА ЕМПИРИЧНИТЕ ПРИЗНАЦИ 
НА БИБЛИОГРАФСКАТА ИНФОРМАЦИЯ В ТРИМЕРНО 

ПРОСТРАНСТВО (РИЗОМА) 
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Ил. 192
Схема

АРХИТЕКТОНИКА 
НА ИЗГРАДЕНОТО ОТ МНОГО РАВНИЩА 
ИНФОРМАЦИОННО ПРОСТРАНСТВО
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Ил. 197
Схема

ИНФОРМАЦИОННА РОЗА. 
АБСТРАКТНО ЛОГИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
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библиографията като система, изградена 
на много равнища, както и по методика на 
организация на библиографирания материал 
/азбучно, хронологично и т.н./). 

…С мнемонична цел структурите на 
библиографията са обозначени с цветовете 
на светлинния спектър (1. червен – 
2. оранжев – 3. жълт – 4. зелен – 5. 
небесносин – 6. тъмносин – 7. виолетов)… 

– Изяснете смисъла на тази 
визуализация...

– Описваното разбиране за 
хуманитарната феноменология на 
информационното моделиране и 
поражданата от нея хуманитарна 
библиография, наблюдаема през 
ретикулата на представените идеални 
структури на библиографската 
информация (документална – адресна 
– същностна – видова – функционална 
– съдържателна – организационна), 
генериращи чрез себе си   
х о р и з о н т а л н и я   разрез на 
вторично-документалното равнище 
на информационното пространство, 
позволява, основавайки се на идващата 
от Аристотел (Ил. 195) мисъл за 
преобладаването на зрителното възприятие 
над останалите (чувствата), да се обозначат 
тези идеални ноосферни образования 
(структури) на ризоматизма на инфосферата 
чрез названията на цветовете на 
светлинния спектър: червен – оранжев 
– жълт – зелен – светлосин – тъмносин – 
виолетов. 

Ефективно е да се сравни подобно 
виждане с интерпретацията на светлината 
(Светлината = Словото) в същността 
на инфосферата: метафората на окото, 
възгледа, гледището (инкултурация) и 
значението на белия цвят като символ на 
света (вж: интервюто с проф. Н. Яръмов 
(2004, 2005, 2007) /В. В. Кандински (Ил. 
196)/) – символ на невремевите понятия, 
както и на всичко, съпътстващо времето. 
От мен – в чест на проф. У. Еко („Il nome 

Ил. 198
Схема

ИНФОРМАЦИОННА РОЗА. 
АБСТРАКТНО СИСТЕМНО 

ОПИСАНИЕ
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della rosa” /1980/) – този феномен е наречен 
Информационна роза (Ил. 197-202 
цит. изд., с. XLIII-XLV; вж и „Ризома на 
инфосферата”, с. 42-44 – тук: с. 77-82)… 

…Да си спомним и това, че 
богинята, която известява Ирида (Радуга 
– Дъгата) („златокрилата дева” – израз: 
Омир), е символ на философията. Тя (= 
Дъгата) ПИТА ЗА СЪЩЕСТВЕНОТО, 
ВЪВЕЖДА В ДИАЛОГ СЪС САМОТО 
ИНФОРМАЦИОННО ПРОСТРАНСТВО.

– Това като някакво правило ли 
трябва да се тълкува?

– Обозначаваната по този начин 
– чрез   д ъ г а т а   (червено – оранжево 
– жълто – зелено – светлосиньо – 
тъмносиньо – виолетово) – ретикулата на 
хуманитарната библиография се проявява 
като ментален прибор (инструмент), 
съобщение, а не като правило.

– Идеята   дъга  –  р и з о м а   на 
информационното пространство има 
ли аналог във физически уплътними 
съоръжения?

– Идеята   дъга –  ризома   на 
информационното пространство 
– в качеството ú на инструмент на 
ретикуларните построения – най-много е 
въплътена в   о р г а н а   като музикален 
инструмент. Тук е коренът на метафората. 

Цветът е качество, но по-важна е 
същността: механизма на ризоматичното 
въртене на хуманитарните измерения на 
ноосферизма от един цвят – чрез дъгата – 
лек преход (трансформация) – към друг; от 
една структура на информацията към друга. 

Всеки цвят на светлинния спектър, 
получаван при разлагането на бялата 
светлина чрез призма, се разпространява 
чрез кръгови вълнови колебания с честота 
все по-висока с приближаването към 
виолетовия цвят. По този начин дължините 
на вълните на светлинните вибрации 
формират непрекъсната последователност, 

Ил. 199
Схема

 ИНФОРМАЦИОННА РОЗА. 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКО 

РАЗКРИВАНЕ
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Ил. 200
Схема

ИНФОРМАЦИОННА РОЗА.
ХРОНОЛОГИЧЕСКИ ПРОФИЛ
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Ил. 201
Схема

(Фрагмент І)

ИНФОРМАЦИОННА РОЗА.
ХРОНОЛОГИЧЕСКИ ПРОФИЛ
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ИНФОРМАЦИОННА РОЗА.
ХРОНОЛОГИЧЕСКИ ПРОФИЛ

Ил. 202
Схема
(Фрагмент ІI)
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започвайки с най-големите (червения цвят) 
до най-малките (виолетовия цвят). Тъй 
като светлината притежава симетрия на 
въртенето спрямо оста по посока на нейното 
разпространение, то последователността на 
дължината на вълните може графически да 
бъде представена като коническа спирала 
(Ил. 203-204 – Сх. 7-1; 7-2 – цит. изд., с. 79 
– тук: с. 83, 84).

…„Аз  поставям  моята  дъга  в  облака,
за  да  бъде  знак  на  (вечния)  завет

между  Мене  и
между  земята” –

Бит. (9:13)…

– Вероятно подобна интерпретация 
на структурите на информацията има и 
културологични основания?

– За именуването на структурите 
на ризоматизма на информационното 
моделиране (червено – оранжево 
– жълто – зелено – светлосиньо – 
тъмносиньо – виолетово) способства 
и феноменологичната особеност, 
заключаваща се в това, че символиката 
на цветовете е универсална не само 
от географска гледна точка, но и на 
всички равнища на битието и знанието – 
космологично, психологическо (при всички 
вариации на тълкуването в съответствие 
с културата на ареала, цветовете на 
светлинния спектър остават винаги и 
навсякъде основа на символната мисъл, 
кореспондираща със седемте цвята на 
небесната дъга, в която окото различава 
повече от 700 оттенъка – природен аналог 
на културното многообразие)… 

…Да си спомним ли и 
универсалните седем музикални ноти…

– Цветовете на светлинния спектър 
в подобна философско-информационна 
картина, доведена до космичност, имат 
антропологичен смисъл. Това отвежда 
към мисълта за същинската природа на 
информацията…

Ил. 203
Схема

ФРОНТАЛЕН ИЗГЛЕД 
НА ИНФОРМАЦИОННОТО 

ПРОСТРАНСТВО
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– Аналогично на цвета и на човека, 
информацията има двойствен характер и се 
формира от фактори, които са присъщи в 
еднаква степен и на предаващия субект, 
и на приемащия обект/субект. Цветът – 
като вид на информацията – е и материя, и 
енергия, и разнообразие, но и още нещо… 
Това е твърдение, съотносимо (на принципа 
на противопоставянето) към известното 
твърдение на американския математик и 
логик със съществен принос в електронното 
инженерство и електронната комуникация 
Норберт Винер (1894-1964) (Ил. 205). 
Той е смятан за баща на кибернетиката: 
„Информацията е информация, а не 
материя, не енергия”. Последната мисъл е 
изказана в труда на учения „Cybernetics or 
control and communication in the animal and 
the machine” (New York ; London, 1948 – 2. 
изд. 1961).

– Къде трябва да търсим 
интелектуалните корени на подобна 
картина?

– Вдъхновение за подобно решение 
– да именувам идеалните структури 
на ноосферизма с названията на 
цветовете на светлинния спектър – 
намерих в моя многогодишен диалог на 
тема обозначаването на „невидимата” 
онтология на реалността и съзнанието 
с художничката, която беше виртуоз на 
необикновеното разбиране на мярката 
на обединяване на формите, обемите 
и цветовете в отделните тенденции, 
направления и култури, умееща 
майсторски практически да ги въплъти 
в неразривно единство. Става дума за 
Бистра Брайкова (10.01.1928-28.09.2000) 
(Ил. 206).

Идеята за хуманитарните 
измерения на информационното 
моделиране въвежда в света на 
информационната наука хуманитарното 
знание (изключвано от класификационните 
представи през десетилетията на 
втората половина на ХХ в. в страните от 

Ил. 204
Схема

ИЗГЛЕД ОТГОРЕ НА 
ИНФОРМАЦИОННОТО 

ПРОСТРАНСТВО
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Централна и Югоизточна Европа във връзка с възприетия от тях краен материалистичен 
монизъм), синтезирано на основата на имената на информационните реалии, разбираеми 
в този смисъл, в който хората свързват в едно с тези имена устойчивите образи на 
информационното битие. 

Защо? 
Защото раждането на думите (именуването на нещата), раждането на мислите (за 

тези неща) променя нашето отношение (към тях), оставайки фундаментална същност 
на физическия свят (Ю. А. Шрейдер)… И тези – ноосферични – връзки за хората са 
осъзнавани като взаимосвързани, леко обозначавани чрез цветовия спектър. Чрез 
цветовия спектър те стават непроблематични.

         
– Какъв е висшият смисъл на хуманитарните знания?

– В получаването на хуманитарните знания организираните хуманитарни 
измерения на информационната наука имат неоспорими практически преимущества 
пред всякакъв неорганизиран начин на общуване...

Организираността на хуманитарните измерения на информационната наука 
е високо хуманно достояние на съвременната постмодерна некласическа реалност 
на информационното моделиране. То предоставя практически неограничена свобода 
на човека в информационното пространство: да запланира изтеглянето на търсеното 
(търсената информация), владеейки   ц е л и я   натрупан ноосферичен свод на връзки 
между нещата.

– Тук особено чувство на възхита предизвиква приложимостта на идеята за 
хуманитарните измерения?

– Имайки предвид именно приложната идея на хуманитарните измерения към 
феномена на широкомащабното информационно моделиране чрез библиографията в 
разработваното от мен направление на системно-структурното библиографознание, 
един от героите на цитираните мои когнитологични беседи – проф. И. В. Гудовшчикова – 
ме удостои с рецензия на обсъждането на представената от мен за защита вече цитирана 
(вж: по-горе) дисертация (1996). Тя започна своето експозе със знаменателна за съдбата 
на ноосферизма на инфосферата думи, формулирани по отношение на несигурността 
на съотнасянето на идеалния и физическия план на информационната реалност в 
хуманитарното знание в тяхното единство: 

„В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань” (А. С. Пушкин)... 
„Оказва се, че може – възкликна тя. – Предлаганата дисертация служи за 

доказателството на това. В нея авторът се издига до задоблачните висоти на ноосферата, а 
после се спуска на земята и изследва реалиите…”… 

– Какво трябва да се случи, за да могат идеите на хуманитарните измерения да се 
въплътят в реалната обществена практика?

– ЗА ВЪПЛЪЩЕНИЕТО НА ИДЕИТЕ НА ХУМАНИТАРНИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
НА ИНФОРМАЦИОННОТО МОДЕЛИРАНЕ Е НЕОБХОДИМО РАЗВИТИЕ 
НА СОЦИАЛНОТО ИНФОРМАЦИОННО НАПРАВЛЕНИЕ НА УМЕНИЯ   
–   ДА СЕ ИЗРАБОТЯТ СПОСОБНОСТИ ДА СЕ ЗАБЕЛЯЗВА, НАБЛЮДАВА 
И ИЗУЧАВА ТОВА, КОЕТО СЕ ИЗПЛЪЗВА ОТ ОБИКНОВЕНИЯ ПОГЛЕД  И 
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ПРЕДСТАВЛЯВА СЪЩНОСТТА НА ПОРАЖДАНЕТО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА 
ИНФОРМАЦИЯТА   –   Н Е О Б Х О Д И М   Е   Т А Л А Н Т   ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ 
НА ВРЪЗКИ МЕЖДУ НЕЩАТА – МЕЖДУ ТЕХНИТЕ   Ф И З И Ч Е С К И   И   
И Д Е А Л Е Н   П Л А Н   ВЪВ ВИД НА ФИЛОСОФСКО-КУЛТУРЕН СИНТЕЗ НА 
СЕМИОСФЕРИЗМА.

 
– На практика това е нов подход към информационното моделиране?

– Очевидно е, че в руслото на идеите на хуманитарните измерения на 
информационното моделиране се формира хуманитарният подход към света на 
информацията („Мир бестленный, слышный, но незримый” – Ф. И. Тютчев), съгласно 
който е разпространено виждане за разглеждане на хуманитарните измерения като 
фундамент на знанията за света („Кто к тайнам жизни / рвется мыслью каждой, / в 
своей душе находит их родник.” – Й. В. фон Гьоте / прев. Б. Л. Пастернак). 

В съответствие с това положение естественонаучните знания в определен смисъл са 
частен случай на хуманитарните знания (срв. с феноменологичната гледна точка на проф. 
Н. Яръмов /2004, 2005, 2007/).  

ПРОБЛЕМЪТ ЗА ШИРОКОМАЩАБНОТО ПЛАНЕТАРНО
ИНФОРМАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ Е

ПРОБЛЕМ НА ХУМАНИТАРНИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ, НА
Н О О С Ф Е Р И З М А,

ЗАЩОТО, ПРЕБИВАВАЙКИ В ИНФОРМАЦИОННОТО ПРОСТРАНСТВО,
В НЕГОВАТА   Д И А Л О Г И Ч Н А   Ф Е Н О М Е Н О Л О Г И Я,

ЧОВЕК РАЗБИРА СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ,
МОЖЕ ДА БЪДЕ РАЗБРАН ОТ ДРУГИТЕ.

– По какъв начин чрез хуманитарните измерения се наблюдават идеалните 
обекти?

– Чрез хуманитарните измерения се извежда, обективира и наблюдава семантичният 
план на информационните обекти (концепции) във вид на   в е р т и к а л н о   построение 
на връзки от много равнища – фрейм (англ.: frame – решетка; вертикална структура 
за представяне на знание). Фреймът е инструмент на семиосферата от няколко равнища 
(изброявани отдолу нагоре):

1. факти;
2. първично-документална информация;
3. вторично-документална информация;
4. метасистеми;
5. философски картини на връзки между нещата.

– Къде всъщност се ражда синтезът?

– Ражда се в ПРЕСИЧАЩИТЕ  СЕ  ПОЛЕТА  НА: 
1. БИБЛИОГРАФИЯТА  –
2. БИБЛИОГРАФОЗНАНИЕТО  
(И  ЦЕЛИЯ  ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН СПЕКТЪР
НА  ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАТИВНАТА  СФЕРА)  –
3. ФИЛОСОФИЯТА  –
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4. ЕСТЕТИКАТА  –
5. ЛОГИКАТА  –
6. ПСИХОЛОГИЯТА  –
7. ПЕДАГОГИКАТА.

– В това поле вие включвате и игрите на Homo sapiens…

– Това дължа на срещата си с класика на библиографията и библиографознанието 
проф. А. В. Мамонтов.

– Разкрийте този сюжет...

– Получавайки научен ръководител в годините ми на докторантура (1983-1987) и 
научен консултант в годините ми на специализация (1989-1996) в лицето на проф. А. В. 
Мамонтов (10.03.1930-7.01.1999), който е виден учен – библиограф и библиографовед, 
критик на библиографията, познавач на историята, историографията и библиографията на 
игрите на Homo sapiens – аз се причислих към многобройните му ученици и продължих 
да осмислям в дълбочина умението на практическо и теоретично разграничаване и 
обединение на изследваните информационни феномени като културни многомерни 
(ноосферични) порождения на информационното моделиране.

Творчеството на проф. А. В. Мамонтов забележително се отличаваше сред 
изследователските пътища на съвременните му библиографи-библиографоведи на Русия.

Първо: бидейки в продължение на няколко десетилетия водещ преподавател в 
катедрата по обща библиография и книгознание на Санктпетербургския държавен институт 
по култура (СПбДИК) и най-компетентен теоретик на краеведската библиография в 
средата на професионалното библиографско общество, той систематически разработваше 
на високо научно равнище широк комплекс от учебна литература не само по въпросите 
на краеведската библиография и библиотечното краезнание, но и по обща библиография 
– по теория, история, организация, методика и практика на библиотечното дело. 
Многочислените рецензии на учения на цял кръг от библиографски работи, монографии, 
сборници, учебна литература както в областта на краеведската, така и на общата 
библиография и пограничните дисциплини – всичко това, наред с постоянните му изяви в 
специализирания и универсалния научен печат по проблемите на висшето библиографско 
образование и повишаването на квалификацията по библиография и библиотечно дело, 
превръща проф. А. В. Мамонтов в критик на съвременното информационно-библиографско 
дело от най-висш порядък и архитект на моделирането на информационното пространство. 

И второ: проф. А. В. Мамонтов водеше многогодишна целенасочена 
изследователска и практическа библиографска дейност, която няма аналог в областта на 
библиографията, историята и историографията на вечните игри на човечеството – шашки и 
шахмат. Всичко това много напомняше работите на старите майстори на библиографията, 
когато библиографският труд се е превръщал в кредо на целия живот. От проф. А. В. 
Мамонтов – в съавторство с И. Е. Оерс – е създаден уникален труд „Отечественная 
шашечная литература : Библиографический указатель за 1827-1991 гг.” (Санкт-
Петербург, 1992) (съхранява се във вид на ръкопис в личния архив на А. М. – бел. Н. В.). 
Този труд е публикуван под заглавието „Шашечная литература : издания, вышедшие в 
России – СССР” (Москва, 2001). Той представлява методическо въплъщение на всички 
класически и съвременни научни библиографски подходи, които могат да бъдат приложени 
в библиографирането на литературата по подобни погранични културно-информационни 
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направления.
Личността на проф. А. В. Мамонтов ме поразяваше със своята безграничност, 

цялостност, неочакваност...
БЕСЕДВАЙКИ С НЕГО,

ПРЕБИВАВАШ В НЕПРЕДСКАЗУЕМОТО
Ж И В О

ИНФОРМАЦИОННО ПРОСТРАНСТВО,
НАМИРАЩО СЕ В ПОСТОЯННО ДВИЖЕНИЕ,
КЪДЕТО ПРЕДВАРИТЕЛНО СА ИЗВЕСТНИ

НЕГОВАТА (НА ПРОСТРАНСТВОТО)
КОСМИЧНОСТ И ТРАНСФОРМАТИЗЪМ

(„Неподвижный, неизменный, /
Мирозданью современный.”

(Ф. И. Тютчев).
Проф. А. В. Мамонтов е уникален учен – библиограф и историк на шашките. Сред 

любителите на тази игра ученият е прославен като създател на редки нейни партии.
Изпитвах респект пред перфектното му владеене на всички съществуващи 

стандартизирани системи на нормите на информационно-библиографската област (по 
тях винаги ще бъде трудно да се създаде единна информационна система – ризома!). Бях 
покорена от литературния му дар: с публикацията на неговите автобиографични записки 
(Санкт-Петербург, 2002) значително се разшири обществено-научната представа за него 
не само като за автор на научни трудове и лирически произведения, но и – създател на 
високохудожествена проза в духа на т.нар. „петербургски разказ”.

Лекциите на проф. А. В. Мамонтов се отличаваха с неподражаемо академично 
равнище на синтез между теорията, историографията и практическата насоченост. Вкус, 
култура на мисълта и езика бликаха от тях. С истинско педагогическо майсторство 
той изграждаше тези лекции – както за студентите, така и за докторантите, но и за 
повишаващите своята квалификация библиографи и библиотекари.

Бидейки универсален библиограф, библиографовед, майстор на библиосферата, 
проф. А. В. Мамонтов беше удивително проницателен, критичен и справедлив научен 
ръководител.

За неговите ученици той беше своеобразно професионално тайнство – цяло 
посвещение. 

Неговата вглъбена и сдържана натура на страстен изследовател, на превъзходен 
изтънчен познавач на игрите на човечеството (институционализиращи ситуациите на 
кодиране-декодиране: „при минимално число” да се заеме „максимално количество 
място”), фина природна чувствителност и рядък, всеобхващащ целия диапазон на 
третираните проблеми, интелект

ПОСТАВЯХА ДРУГИЯ – УЧЕНИКА –
В РОЛЯТА НА СЪБЕСЕДНИК,

УЧЕЙКИ
НА ИЗКУСТВОТО НА ИНФОРМАЦИОННОТО МОДЕЛИРАНЕ

КАТО БЯГ ОТ ЛИЧНОТО ЧУВСТВО,
НА РАЗБИРАНЕ НА ВАРИАНТИТЕ

НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ЧОВЕКА,
НА РАЗБИРАНЕТО НА ПОРЯДЪЦИТЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, –

ТАКИВА ПОРЯДЪЦИ, В КОИТО ИМА МЯСТО ЗА ВЪЗМОЖНОСТИ –
Х О Р И З О Н Т А Л Н И Т Е,
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И ТАКИВА, КЪДЕТО НЯМА МЯСТО ЗА ВЪЗМОЖНОСТИ –
В Е Р Т И К А Л Н И Т Е.

С точни, лаконични и мълниеносни въпроси, паузи и интонации, синтези-анализи 
проф. А. В. Мамонтов – като Сократ (Ил. 207) –

ПРИВЕЖДАШЕ КЪМ ИСТИНАТА ПО ПЪТЯ НА ДИАЛОГА.
Като някакъв нов Мефистофел А. В. Мамонтов

АКТИВИРАШЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ,
ПРОВОКИРАШЕ ВАРИАНТНОСТ,

СТИМУЛИРАШЕ ИНДИВИДУАЛНОСТТА
И РАЗБИРАНЕТО ЗА ЛИЧНОСТНОТО НАЧАЛО, 

КОЕТО Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ 
ОТ МИРОЗДАНИЕТО.

Във връзка с моето изследване на библиосферата, израснало върху почвата 
на подготвената от мен кандидатска дисертация (разглеждане на препоръчителната 
библиография във видовата структура на библиографията /а не като идеологема, както 
беше тогава разпространено/ /1987/), публикувана във вид на първия в света от своя род 
курс от лекции под неговата научна редакция („Рекомендательная библиография в видовой 
структуре библиографии и ее внутренняя дифференциация” (Санкт-Петербург, 1989), 
както и на базата на рецензираната от него моя книга от интервюта („Cor cordium”) (1994) 
установих, че

УЧИТЕЛЯТ Е ПРИЯТЕЛ 
– СПЪТНИК.

В многолетния жив диалог с проф. А. В. Мамонтов бяха особено привлекателни
НЕГОВАТА КРИТИЧНОСТ,
МАКСИМАЛИСТИЧНОСТ,

СМЕЛОСТТА МУ ПРЕД ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО
НА ВЪПРОСИТЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА ПРАКТИКА,

УМЕНИЕТО МУ ДА РАЗГЛЕЖДА
В ЕДИНСТВО

ИСТИНСКАТА СЪЩНОСТ НА МЕТАМОРФОЗИТЕ
НА РЕАЛНОСТТА И СЪЗНАНИЕТО –
НА   Т Р А Н С Ф О Р М А Т И З М А

НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ФЕНОМЕНИ –
И КАТО РЕАЛИИ,

И КАТО ИДЕАЛЕН ПЛАН НА МЕНТАЛНОСТТА.
Проблемът на интерпретацията на идеалния свят на информационното 

моделиране, станал централен в диалога ми с проф. А. В. Мамонтов, ме приведе към 
докосването до рационалната интерпретация на висшите – философско-религиозни 
– ценности. Тези начала на информационните картини (и собствените ни, и тези на 
различните дейци на науката и културата, които аз интервюирах, а с него коментирахме) 
предизвика

АКТИВАЦИЯ НА ВЪЗГЛЕДА
ЗА   В Е Р Т И К А Л Н О С Т Т А
НА ФЕНОМЕНОЛОГИЯТА

НА ИНФОРМАЦИОННОТО МОДЕЛИРАНЕ И
САМОТО ИНФОРМАЦИОННО ПРОСТРАНСТВО.

Върховното – ценностно – предизвикателство за формирането на възгледа ми за 
библиосферата в моя диалог с проф. А. В. Мамонтов стана
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РЯДКО СРЕЩАНОТО СЪЧЕТАНИЕ
В НАТУРАТА НА УЧИТЕЛЯ

НА РАЗБИРАНЕТО
НА КУЛТУРОЛОГИЧЕСКИТЕ ЦЕННОСТИ

НА GAME- и PLAY- НАЧАЛАТА
НА ФЕНОМЕНОЛОГИЯТА

НА ИНФОРМАЦИОННОТО МОДЕЛИРАНЕ.
Към осмислянето на феноменологията на игрите на Homo sapiens в качеството 

им на културологичен ключ към разкриването на информационното моделиране приведе 
увличащата страстност на проф. А. В. Мамонтов изцяло и дълбоко – до дълбочината на 
същността си –

ДА БЪДЕ В ДИАЛОГ 
С УЧЕНИКА СИ.

– Как „игрите” осмислиха Вашата концепция?

– Благодарение на школата на проф. А. В. Мамонтов пристъпих към 
преосмислянето на идеята за единното (мислено като множественост) и изградено от много 
равнища информационно пространство в съзвучие с игрите (game и play) на Homo sapiens. 

Тази диференциация (game и play) идва от известната класификация на М. Н. 
Епщейн (Ил. 208) (1982). Този учен, преподаващ днес в Университета Емори (Emory 
University) (САЩ) и Университета Дърам (Durham University) (Великобритания), напълно 
обосновано разграничава игрите, имащи две съвършено различни философии: 

1. game (англ.: игра) (шах, карти, футбол, рулетка), която вътрешно е много по-
организирана от обкръжаващия ни живот; 

2. play (англ.: игра) (както играят децата; театъра), която не е свързана с никакви 
условия, правила; прелестта ú се състои в това, че всички ограничения на сериозния живот 
в нея са лесно преодолими.

Немската дума Spiel има по-широк диапазон на употреба и по-скоро е съотносима с 
английското playing (макар че няма пряко съответствие).

Ретикулата на библиографските реалии за осъществяването на лични 
комуникативни актове – без посредници – на дълбокото и финото търсене на информация, 
както и въобще за влизането на човека в информационното пространство, макар и да е 
сравнима с игрите на Homo ludens, това са игрите play, явяващи се съвсем не система на 
забраните, възникваща по замисъла на автора на играта – бога Марс – най-осведоменият 
по същество от всичките обитатели на Олимп (разбира се, с изключение на стоящия над 
него, бог Зевс) по въпросите на войните, на всичко неизвестно и опасно. Тук зоната на 
свободата възниква по желанието на единствения жител на божествената планина – бог 
Дионис, – който изисква от своите поданници не отстранено подчинение (поклонение, 
субординация в крайна сметка), а – превъплъщение  – в орфическото му разбиране…

– Какво развитие на този проблем е предвидимо за бъдещето на ретикуларните 
прониквания в информационното пространство?

– Справедливо е да се отбележи, че е възможно да се допусне такова развитие 
в бъдещето на ретикуларните прониквания в информационното пространство, което 
с помощта на информационните технологии ще е отглас на игрите... Но по всяка 
вероятност „игровият момент” е възможен по   х о р и з о н т а л н о т о   с е ч е н и е   на 
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информационното пространство и по никакъв начин не можем да си го представим в 
пределите на неговия   в е р т и к а л е н   разрез.

Дадената на човека вертикалност несъмнено не може да намира резонанс в 
единствено хоризонталното моделиране на информационното пространство. (Съгласно 
легендата богът на войната Марс, очарован от красотата на горската нимфа Каиса, я 
склонява към взаимност с изобретяването на шахматната игра, а по определение точното 
значение на понятието „философия” е „любов към мъдростта”… Личните информационно-
комуникативни актове не се нуждаят от каквато и да е форма, посочваща на ползвателя на 
информация ситуация, която го скланя към една или друга информационна ситуация; на 
него му е необходима реална възможност да се намира в истинска културна традиция, 
в която миналото, настоящето и бъдещето са обединими.) 

Ако днес шахматният компютър (изграден от система от правила и възможности) 
може да победи гросмайстор, за което съществуват определени свидетелства, то това 
несъмнено е разрушаване на културно-ценностните начала на обществото и личността. 
Бидейки издигани по инерцията на разпространение на едностранното технократско 
съзнание, съоръженията от правила, където няма място за етическите прояви на 
взаимоотношенията на човека с културната традиция, не могат да бъдат признати за 
удовлетворителни за информационното моделиране в интелектуално-духовен, нравствен 
смисъл.

Културно-ценностното моделиране на единното и изграденото от много равнища 
информационно пространство предоставя на обществото (на човека) възможност той да 
оперира едновременно с всички натрупани знания и „за първи път”, и в ретикулата 
на културните традиции, при което изначално е известно, че няма нищо „окончателно” 
(„победител”). 

И ФИЛОСОФСКО-НАУКОВЕДСКА,
И СОБСТВЕНО-БИБЛИОГРАФСКА –

КОМПЛЕКСНА –
Е ЗАДАЧАТА

ДА БЪДЕ ФОРМИРАНО
ХУМАНИТАРЕН ПО СЪЩЕСТВО

КУЛТУРЕН СПОСОБ
НА ВЛИЗАНЕТО НА ЧОВЕКА

В ИНФОРМАЦИОННОТО ПРОСТРАНСТВО
(„Сказать по правде,

мы уста пространства /
И времени” –

А. А. Тарковски).

Натрупаните знания в редица области на дейността на човека и в създадените от 
него произведения на изкуството и литературата, даже и в неговите игри, кореспондиращи 
с „Дионисиевото” (play) и „Аполоновото” (game) начало на Homo sapiens (вж по-
подробно в тр.: „Введение в гуманитарную библиографию : Ч. І-ІІ” /2005; Ново ел. 
изд. 2007, с. 324-326/), показват възможност за тяхното ретикуларно обединение и 
разграничение. 

– Кои са водещите принципи за подобно ретикуларно обединение?

– Разбирането – а то е в съответствие с концепцията на В. И. Иванов (Ил. 209) – на 
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Орфизма, олицетворен от „Дионисиевото” начало, е в основата на всяко хармонично 
информационно (и вторично-документално) моделиране, постигнато посредством 
ретикуларния инструментариум на ризомата.  

Същността на тази феноменология по отношение на отразяването на 
информационните реалии е в следното съждение: 

- отделянето предшества обединението, по-скоро то е род на единението; 
- обаче не е достатъчно множествеността да се мисли като единство; 
- необходимо е изискването единството да се мисли като множественост.

– С какво точно е опасно game-началото на информационното моделиране?

– В доведеното до крайност game-начало (в съблюдаването на абсолютизирани 
правила) на информационното моделиране, подобно на описаното в „Шахматна новела” 
(нем.: Schachnovelle /1938-1941/ – едно от последните и едновременно с това най-известно 
произведение на австрийския писател Стефан Цвайг /1881-1942/, написано в Бразилия), 
предвиждаща собствената му трагична съдба и съдбата на цивилизацията, е разкрита 
природата на абсолютизацията на една-единствена картина от връзки между нещата. В 
това произведение – реквием на абсолютизацията на една-единствена картина на света – е 
осмислена като синонимична на фашизацията и на всяка подобна game-абсолютизация, 
заключаваща се в   с т е с н я в а н е   на свободата на личните информационно-
комуникативни актове на пребиваването в информационното пространство.     

Подобна интерпретация в науката се заявява за първи път в трудовете на такива 
изследователи като френския икономист Жан-Жак Лафон (J.-J. Laffont, 1947-2004 /
Ил. 210/) („Hidden gaming in hierarchies : Facts and models” – „Скритият хазарт в 
йерархията” /Econ. rec. (Parkville). – 1982, N 187, p. 295-306/) и немския икономист Хайнц 
Ламперт (H. Lampert, 1930-2007 /Ил. 211/) („Denken in Ordnungen” als ungelöste Aufgabe”– 
„Мислене на слагането в ред „като нерешено устройство”  /Jb. für Nationalökonomie und 
Statistik (Stuttgart ; New York). – 1989, H. 4/5, S. 446-456/).  

– Означава ли това, че на човечеството му е нужно разумно и хармонично game-
play информационно моделиране?

– Съвършено вярна констатация! 
В play-началото (на свободната диалогичност с целия ноосферизъм!) като 

част от разумното и хармонично game-play информационно моделиране е скрит 
конструктивният заряд на бъдещето.

– Къде е изворът на подобен синтез и каква е природата му?

– Този културолого-феноменологичен, интелектуален, ценностен (нравствено-
етичен) синтез е

ПОРАЖДАНЕ НА КОСМОСА – ДИАЛОГ,
С КОЙТО УЧИТЕЛЯТ УДОСТОИ УЧЕНИКА,

СЪЩНОСТТА НА КОЙТО Е
Н О О С Ф Е Р И Ч Н А Т А   

С В О Б О Д А
НА ИНФОРМАЦИОННОТО МОДЕЛИРАНЕ

(„Вечность – дитя играющее, 
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кости бросающее, дитя на престоле.” –
Хераклит / прев. М. Н. Епщейн).

Като нов Орфей – Сократ – Мефистофел проф. А. В. Мамонтов ме доведе до 
разбирането за космичността на Орфическата (Аполонова-Дионисиева) (по философа 
и филолога А. А. Лосев /Ил. 212/)   г а м а   на трансформатизма на ноосферичното 
информационно моделиране, в неговото орфическо-дионисиево начало…

ОРФИЧЕСКАТА ГАМА НА НООСФЕРИЗМА НА ИНФОРМАЦИОННОТО 
МОДЕЛИРАНЕ ОТ ПЛАНЕТАРЕН МАЩАБ – НА   Л А Б И Р И Н Т А
НА ИНФОРМАЦИОННОТО ПРОСТРАНСТВО Е   Д У Х О В Е Н   КОРЕЛАТ НА 
СТИХИИТЕ: АПОЛОНИСТИЧНА, ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛНА И ДИОНИСИЕВА, 
ЦЕНТРОБЕЖНА КАТО СЪВКУПНОСТ В    М Н О Ж Е С Т В Е Н О   ЧИСЛО.
ВСЯКА ЕДНА ОТ ТЕЗИ СТИХИИ Е АСПЕКТ, РАКУРС, ГЛЕДИЩЕ НА 
ИНФОРМАЦИОННОТО МОДЕЛИРАНЕ, НА ИНФОРМАЦИОННОТО 
ПРОСТРАНСТВО, НА   У Н И В Е Р С У М А, ОЛИЦЕТВОРЯВАН ЧРЕЗ СИМВОЛА
1 (ЕДИНИЦА) – Т О Ч К А Т А (ВЪЗГЛЕДА, СЪЗНАНИЕТО, РАЗБИРАНЕТО)
НА ЧОВЕКА.

Както проекцията на вертикалната линия върху хоризонталната дава точка, така 
точката е центърът на информационното пространство (всяка точка е негов център). 
Без единицата – 1 (на началото, на Духа /идеалните свойства на информационните 
реалии/) материята (материалните свойства на информационните реалии) не може да се 
организира. 

Между точката (гледището на човека) в центъра (на информационното 
пространство) и „окръжността – сферата” (ноосферата – инфосферата – библиосферата 
/построени една в друга и трансформиращи се една в друга/ /Ил. 213/), ограничаваща 
кръг (сфера) – символа на света, – се простира пространството, а в това ограничено във 
физически план пространство, но и безгранично – в идеален, културен план (инкултурация) 
циркулира животът. Без единицата – 1 (възгледа на човека) сферата остава на място…

„И Дух Божий се носеше 
над водата.” –
Бит. (1:2).

– Излиза, че библиосферата (сферата на библиотечно-библиографските 
информационни комуникации) е част от инфосферата (сферата на цялото 
информационно пространство) и ноосферата (сферата на разума, обвиваща Земята)?

– Да! Ние живеем в свят, изграден от много равнища.
В ХХІ в. не е възможно да мислим нито една библиотечна или библиографска 

компонента или която и да е тяхна производна извън ноосферизма.

– Кое е космичното в библиографията?

– Най-важното за явленията на библиографията (вид библиография, 
библиографска дейност, библиографски указатели, библиографска информация, 
библиографски бази от данни) е ролята им да свързват документите и читателите. 

Тъкмо тази роля на библиографията осмисляме като нейна същностна 
феноменологична особеност.

Тази особеност на библиографията е и планетарно, космично значима. 
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Планетарното и космичното в случая се изразяват в обхващането на 
библиографските явления, които сами обемат, заради тяхната взаимосвързаност, в 
единно системно цяло света на документите и читателите. 

Универсалните по съдържание библиографски явления, посветени на 
естествената взаимосвързаност на документалната информация, са: международни по своя 
обхват; хуманитарни по своя дух. 

(На тяхна база се конфигурират националните и регионалните библиографски 
канали на информацията.)

Тук хуманитарните и универсалните начала са съответстващи си, взаимно 
отразяващи се, тъждествени.

С епохата на Ренесанса и нейната философско-ценностна система се утвърждава 
философско-информационният модел на безкрайната вселена, макар че идеята идва от 
древността.  

– Къде е началото на тази представа?

– Този модел витае във въздуха още в трудовете на учените от времето на 
Античността и Средновековието, както казах, но с идеите на хуманизма той рационално 
се налага като определящ духовния климат в интелектуалния свят – тенденция, която 
продължава до днес. 

Моделът на безкрайната вселена е въплътен в библиографска форма – като 
отражение в света на информацията, на идеята за безкрайната вселена на физическия 
свят. 

Този библиографски модел е модел на инфосферата и се появява през ХVІ в. в 
библиографския труд „Пандекти” на швейцарския учен-енциклопедист Конрад Геснер 
(Ил. 214). 

Неговата енциклопедична универсална библиография „Всеобща  библиотека” 
(„Bibliotheca  universalis”) (1545-1555) е не само библиографски (биобиблиографски) 
речник с аналитичен характер. Тя е и панорама на ръкописната и печатната книга към 
периода между ХVІ-ХVІІ в. Изданието хвърля мост към новия енциклопедизъм и новия 
рационализъм на Новото време. 

Този опит ни отвежда и към съвременните международни универсални 
библиографски указатели на ХХ-ХХІ в. (вж: по-горе).

Но същественото в „Пандектите” („Всеобща  библиотека”) е това, че те са 
изградени в универсалната форма на библиографията, търсена и докосвана във времето, 
възкресявана далеч преди тях...

…Универсалната форма на библиографията, кулминирала в „Пандектите”, е 
плод на вековно културно извайване… Тя е истинско съкровище на човешката мисъл и 
творчество – като творенията на ренесансовите художници Джото ди Бондоне (Ил. 215), 
Леонардо да Винчи (Ил. 216), Микеланджело Буонароти (Ил. 217), Рафаело Санцио (Ил. 
218)…

Тази форма е увековечавана в цяла верига от универсални по съдържание 
библиографски трудове, създадени във вид на реален свод на съществуващите 
документи. Тя е въплъщение на човешкото намерение да се обхване универсалното 
знание, съдържащо се в трудовете на предшествениците и съвременниците на 
генерации учени през вековете…

Заради това наричаме универсалната форма на библиографията  
ХУМАНИТАРНА.
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Чрез нея и библиографията изначално е ХУМАНИТАРНА ДЕЙНОСТ.
Продуктът на тази универсална хуманитарна дейност е ХУМАНИТАРНАТА 
БИБЛИОГРАФИЯ.

ХУМАНИТАРНАТА  БИБЛИОГРАФИЯ структурира в единство триадата
на инфосферата: ДОКУМЕНТИ  (Д) – БИБЛИОГРАФИЯ  (Б) – ЧИТАТЕЛИ  (Ч).

– Какво съдържание влагате във формата на универсалната библиография?

– Във формата на универсалната библиография е въплътено 
ХУМАНИТАРНОТО  ПОЗНАНИЕ  ПО  ПРЕДМЕТ  (разглеждана област, сфера на 
дейност, която става средоточие на отразяваните в съответно библиографско явление 
на документи по съдържанието на включената информация). 

Библиографоведската картина на библиографската информация, по предмета 
на която и да е област (тема, проблем …) на хуманитарното знание (история, 
психология, лингвистика…), може да се счита за вторично-документален предметен 
(съдържателен) контур на тази област.

През ХХ в. за първи път в историята на библиографията срещаме същинско 
системно-структурно извеждане по предмета на хуманитарната проблематика (в 
метасистемата на универсалното знание) в универсален библиографски указател от 
втора степен с международен обхват. 

Това е първото ретроспективно библиографско издание, в което се отчитат текущи 
библиографски публикации за състоянието на общата ретроспективна международна 
библиография от втора степен към 20-те – 30-те години на ХХ в., е „Index bibliographicus”: 

- 1. изд.: Лига на нациите; Междунар. инст. за съвместно интелектуално 
сътрудничество. – 1925; 

2. изцяло прераб. и силно изменено изд. – 1931 г.: при участието на видния немски 
книговед, библиограф и библиотековед Форстиус (Vorstius, J. /1894-1964), ръководил 
Отдела на каталозите на Немската държавна библиотека в Берлин (1946), професор в 
Института по библиотекознание при Хумболтовия университет в Берлин (1948-1963), автор 
на класически библиографски трудове, сред които „Критически обзор на библиографската 
литература за 1929 г.”, продължен от него в изданието „Международна библиография по 
книгознание и библиотекознание, с особено внимание към библиографията” за 1926-1940 г. 
(„Internationale Bibliographiе des Buch-und Bibliothekswesens mit besonderer Beriicksichtigung 
der Bibliographie”, 1928-1941) (сред трудовете му: „Основни черти на историята на 
библиотеките”  /„Grundzuge der Bibliotheksgeschichte”, 1935; 5 Aufl ., 1954/; „Предметна 
каталогизация в научните библиотеки на Германия” („Die Sachkatalogisierung in den 
wissenschaftlichen Allgemeinbibliotheken Deutschlands”, 1948); „Достижения и успехи на 
библиографията в Германия от времето на Първата световна война”  /„Ergebnisse und 
Fortschrifte der Bibliographic in Deutschland seit dem ersten Weltkrieg”, 1948/; посмъртното 
изд.  „Изследване по книгознание и библиотекознание в Германия. 1933-1945”  /„Die 
Erforschung des Buch- und Bibliothekswesen in Deutschland. 1933-1945”, 1969/). 

- 3. изд.: ЮНЕСКО. – Т. 1-2. – Т. 1: Естествени науки и технология;  Т. 2: 
Обществени науки, образование, хуманитарни изследвания. – 1951-1952 – дело на 
английския библиограф, биограф и преводач Т. Бестерман (Besterman, Th. /1904-1976/) (Ил. 
219), който през 30-те години на ХХ в. преподава в лондонското училище за библиотекари, 
публикува множество работи по библиография; през 1942 г. е инициаторът да се организира 
Британският съвет на сводния каталог; явява се първият редактор на списание „Journal 
of Documentation”  London, 1945-  ); работи в ЮНЕСКО, занимавайки се с въпросите на 
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международната библиография;
- 4. изд.: Междунар. фед. по докум. – Т. 1-2. – 1952-1964. 
Именно от 3. изд. (ЮНЕСКО) на „Index bibliographicus”  (1951-1952) – дело на 

Т. Бестерман – води началото си обособяването на хуманитарната библиография по 
предмет като знаниев универсален комплекс от общия вторично-документален свод 
на информацията.

– Как идеята за дихотомията на знанието е свързана с библиографията?

– Идеята за дихотомията в универсалното знание (1. Естествени науки 
и технология; 2. Обществени науки, образование, хуманитарни изследвания) е 
вкоренена в мозаичната концепция за систематизация на знанията, отразени в първично-
документалния поток чрез библиографски указател – „British humanities index”  (BHI) 
(1915-  ). „British humanities index”  (BHI) (1915-  ) и днес е най-старият и актуален 
универсален вторично-документален източник на разпространяваната съвременна 
международна библиография, състояща се от сродни паралелно структурирани и 
разпространяващи се издания (вж: по-горе)… 

Подобна предметна (съдържателна) диференциация на знанието, редуцирано 
до естественонаучно (и техническо), от една страна, и, от друга, обществени 
и хуманитарни науки намира отражение в съществуващото днес електронно 
информационно моделиране на международната библиография от втора степен, 
сред източниците на която са структуриращите текущия поток на библиографските 
публикации с международно значение от 60-те години на миналия век: „Abstracting 
services in sciences, technology, medicine, agriculture, social sciences, humanities” (Hague, 
1965); „Abstraсting services” (Vol. 1-2. – 2. ed. /Hague, 1969/).

Към изданията на текущата библиография на библиографиите с международен 
обхват, фундиращи описвания процес, ще причислим и: „Библиографски  указател” 
(Bibliographic index /BI/, 1938-  ), издаван от фирмата Wilson в САЩ, отчитащ 
универсалните и отрасловите пособия на европейските езици, предимно на английски; 
има годишна и многогодишна кумулация (1938-  ); „Библиографски съобщения” 
(„Bibliographische Berichte”) (Frankfurt-am-Main, 1959- . – разд. „Нови библиографски 
указатели” на библиотечното списание „Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie” 
(1954-  ). 

Сред посочените източници на съвременната библиографоведска картина 
на библиографската информация по предмет е и „Световната библиография на 
библиографиите”  (1939-1966 г.: 1-4 изд.) на Т. Бестерман. 

Описаното позволява да се видят четирите издания на „Световната  
библиография  на библиографиите” (1939-1966)  и третото издание на „Index 
bibliographicus” (1951-1952) на Т. Бестерман като основа на архитектурата на 
съвременната международна универсална библиографска информация, за които вече 
споменах.

– Какво друго може да бъде хуманитарното знание? 

– Универсалното хуманитарно знание може да бъде установено, видяно, 
идентифицирано и ПО ПОДХОД… 

Названието на този подход – аналогично на името на ретикуларния прибор от 
структури – е РЕТИКУЛАРЕН, а резултатът от обхвата на информационната реалност, 
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постигнат чрез него, е РИЗОМАТИЧЕН. 
Във формата на библиографоведските класификации (за библиографията) е 

въплътено ХУМАНИТАРНОТО  ПОЗНАНИЕ  ПО  ПОДХОД. 
В тях се разглеждат аспектите на отражение на информационната реалност 

като ризома – свързаност с други аспекти (чрез свойствата на съвпадане, 
противоположност, частично пресичане и т.н. на признаците и тяхното название). 

Библиографоведската картина на библиографската информация по подход е 
тази, която се разкрива чрез проникване във  ФОРМАТА  НА  БИБЛИОГРАФСКИТЕ  
РЕАЛИИ  като неотделима част от инфосферата, нейна носеща конструкция.

За достигането до такъв синтез е нужна теоретико-методологичната платформа 
на ретикуларната (мрежеста) методология на информационното моделиране 
(установяване на връзки между информационните явления).

Методологията на търсене, съставяне, съхранение и разпространение на 
библиографската информация показва дълбоко естествено съответствие между:

- 1. формата на библиографските реалии,
- 2. философските картини, изясняващи връзките между нещата в природата и 

обществото.

– Как се заражда международната универсална библиографска информация?

– Международната универсална библиографска информация, проявяваща се 
като многообразна (в различни библиографски указатели /вж: по-горе/), се заражда 
едновременно в няколко страни. Тя се появява в лоното на различни културни традиции, но 
има единен предметен (съдържателен) контур на знанието. Този контур е универсален, 
защото обхваща писмеността на всички векове и народи. 

И дори тогава, когато е ограничен от времето (произведенията на писмеността на 
определена епоха, период, години) или мястото (национални, регионални, краеведски), 
или съдържанието (произведения на писмеността по една или друга област на знанието), 
този контур е като хоризонт, в който се събират проекциите на замислените като 
универсални библиографски творби (срв.: с определянето на „чистата” библиография, 
направено през 1823 г. от немския класик на библиографията и архитект на библиосферата 
– инфосферата Ф. А. Еберт (Ebert, F. A. /1791-1834/) (Ил. 220) в неговата статия 
„Библиография”, публикувана в „Енциклопедията ...”  на С. Ерш и Й. Г. Грубер). 

Явявайки се в „услуга на науката” (израз на Ф. А. Еберт в предисловието към 
най-значителната му работа в областта на библиографията – „Всеобщия библиографски 
речник” /1821-1830/), като продукт на духовната култура, този контур на библиографията 
е универсален и, следователно, хуманитарен.

Очевидно е, че формата на универсалната библиография, изградена в 
международните  универсални библиографски указатели, е и проекция на линиите 
на други „разклонения” на библиографията – отраслови, тематични, проблемни; 
национални, регионални… Тези „разклонения” (отраслови, тематични, проблемни; 
национални, регионални …) са ориентирани към универсалната библиография (като 
елементи към цялото на библиографската сфера) – инфосферата. 

– Какви са свойствата на универсалната библиография за инфосферата?

– Универсалната библиография има принципно системообразуващи 
свойства за инфосферата. Днес за универсални смятаме библиографските указатели, 
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които отговарят на формулираното от приемника на Ф. А. Еберт – немския теоретик  
Г.   Шнайдер  (Schneider, G. /1876-1960/). В известните в цял свят „Ръководство по 
библиография” (1923 г.; 2-4 изд. тр.: 1924, 1926 и 1930), както и в „Теория и история на 
библиографията”, 1934 г. и „Увод в библиографията” (1936), Г. Шнайдер дава обхвата на 
универсалните по съдържание библиографски пособия. 

Той се придържа към характерната и утвърдила се в хода на историческото 
развитие на библиографията линия, която е актуална и днес – всеобщата интегрална 
интерпретация на библиографската област като системна естествено структурирана, 
естествено възникнала и постоянно трансформираща се цялост. 

В актуалната и днес представа на Г. Шнайдер за библиографската сфера са 
изведени: универсалните библиографски указатели от втора степен (библиография на 
библиографията = библиографски указатели, отразяващи вторично-документални трудове); 
общите библиографски указатели с международен обхват; библиофилските указатели; 
указателите, отчитащи инкунабулите; общите препоръчителни библиографски 
пособия и указателите на забранените издания. 

Системообразуваща е ролята на универсалната библиография за инфосферата. 
След характеристиките на приведените групи библиографски пособия, 

диференцирани за първи път в историята на библиографията по описания начин, който 
създава достатъчно всеобхватна, всеобща – единна, пълна и ясна – диференцирана 
историко-културна представа за същностно-библиографските особености на 
отделните библиографски разновидности, Г. Шнайдер привежда сведения за изданията, 
които не са библиографски в тесния смисъл на думата, но представляват фундамента 
на всяка по-съществена (справочно-информационна) библиографска работа (от 
типа на универсалните библиографски пътеводители): общи печатни каталози на 
библиотеките; списания с обща тематика, имащи големи критико-библиографски 
раздели; общи енциклопедии.

Националните библиографски указатели на отделните страни са представени от 
Г. Шнайдер обособено – по страни или техни групи, образувани по езиково родство. 

След тази библиографска разновидност следва друга – библиографските 
указатели на периодичните издания, сред които – и отразяващите статии, намиращи се в 
отбелязаните източници (аналитични библиографски пособия).

Г. Шнайдер отделя самостоятелно място на библиографските указатели на някои, 
специализирани по вид, издания (на: различни общества; висши учебни заведения 
и училища; официални издания и публикации, издавани от „частни лица” /т.е. не 
се явяват издатели по професия/; на книги, появили се на бял свят анонимно или под 
псевдоними). 

Универсалната библиографска архитектура е финализирана от Г. Шнайдер с 
биографичните речници – международни и национални по характер. 

Тази макроструктура на универсалната вторично-документална форма 
възприемат библиографите – съвременници и последователи на Г. Шнайдер. В 
изграждането ú Г. Шнайдер отчита структурата, към която се движат архитектите и на 
библиографията от трета степен с международен обхват (отразяваща съответните 
библиографски работи от втора степен).

– Кои са архитектите на библиографията от трета степен с международен 
обхват?

– Тези архитекти са американският библиотекар и библиограф А. Г. С. Джозефсън 
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(Josephson, A. G. S. /1860-1944/) (Ил. 221)  и датският библиограф В. Грундтвиг (Grundtvig, 
G.V. /1866-1950/) (Ил. 222). 

Библиографският труд „Библиографии на библиографиите” (1901 г.) на А. Г. С. 
Джозефсън (2. прераб. и разшир. изд.: 1913 г. е допълнен през 1903 г. от В. Грундтвиг. 

Допълненията, направени от В. Грундтвиг, са отчетени от А. Г. С. Джозефсън в 
публикуваната през 1913 г. първа в историята универсална библиография от трета степен с 
международен обхват.

Брошурата „Библиографии на библиографиите” (1901) на А. Г. С. Джозефсън 
е кристализация към началото на ХХ в. на определена потребност от специално 
справочно-библиографско пособие с международен обхват, отчитащо – в хронологичен 
ред – понякога снабдени с бележки, 156 разнородни библиографски работи от втора 
степен. 

Статията „Мисли за библиографията” (1903)  на В. Грундтвиг – е отклик 
на работата на А. Г. С. Джозефсън, в която датският библиограф изтъква основните 
достойнства на американския първопроходец в библиографията от трета степен с 
международен обхват: 

- да синтезира обзора на наличните към този момент указатели по 
библиография от втора степен с цел:

- - да организира, планира и координира библиографската дейност; 
- - да изучи историята и теорията на библиографията;
- - да рекапитулира достиженията на библиографията в света, отделните 

страни, области на знанието, справочно-библиографската работа (1); 
- да обособи  посоките на историческото развитие на библиографията от втора 

степен (2).
В. Грундтвиг прави и допълнение на пропуснатите от А. Г. С. Джозефсън 

издания (3).
Типологическата класификация на изданията на библиографията от втора 

степен, направена от В. Грундтвиг, става програма за развитието на библиографията 
от трета степен от  ХХ в., систематизираща (4): 

1. общите ръководства и учебни пособия по библиография; 
2. библиографските каталози на библиотеките; 
3. общите обзори и резюмета в списанията и книгите; 
4. периодичните обзори на текущата библиография; 
5. националните и локалните библиографски указатели; 
6. библиографските работи по отделни науки; 
7. различните други  библиографски работи. 
Въведената типология е резултат на систематизацията на съществуващия свод 

от библиографски явления, включени в обсега на международната библиография от 
трета степен (5).

Приведен е списък на малко известни и рядко привличани към отчет 
библиографски списъци от втора степен (6).

Внедрен е терминът „библиография от трета степен” (7).
Очевидно е магистралното значение за съдбите на библиографията от трета 

степен на  метасистемната представа за нея на В. Грундтвиг, възприета от А. Г. С. 
Джозефсън.

– Какви изводи могат да се направят? 
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– Обзорът на библиографските паметници на А. Г. С. Джозефсън (1901) 
– В. Грундтвиг (1903) – А. Г. С. Джозефсън (1913), като първия универсален 
библиографски указател от трета степен, позволява да се заключи: 

- метасистемните конфигурации на библиографиите от втора степен клонят 
към определени сфери, области на човешката дейност, подобно на метасистемите 
на библиографиите от първа степен (религиозно-хуманитарната сфера на XVII в., 
например, в труда на Ф. Лабе („Библиотека на библиотеките…”, 1664); 

- метасистемните картини на библиографиите от трета степен включват в себе 
си  принципно всички сфери, области на човешката дейност, имащи библиографско 
покритие  (типологичната класификация на библиографските издания, отразена в 
статията на В. Грундтвиг и във 2. изд. на брошурата на А. Г. С. Джозефсън). 

Макроструктурната роля на универсалната библиография, чието осмисляне 
като многостепенен феномен кристализира в библиографоведската линия Ф. Е. Еберт – 
А. Г. С. Джозефсън – В. Грундтвиг – Г. Шнайдер, се изразява в усилието да се обхване 
опитът на предшествениците (за да този опит се пренесе в бъдещето!) в представянето 
на библиографската вселена в такива библиографски явления, чиято форма наричаме 
универсална за архитектониката на инфосферата, а творците ú – нейни архитекти. 

– Посочете имената на архитектите на библиосферата – инфосферата – 
ноосферата... 

– Някои от тях вече посочих.
Преди всичко следва да се изтъкнат авторите на знаменитите универсални 

библиографски форми.
Такива са: първообразите на универсалната, хуманитарната библиография 

в страните на Древния Изток и класическа Гърция – „Таблиците …” на Калимах 
Александрийски, които са първият универсален свод на документите на цивилизацията, и 
тяхното допълнение „За таблиците на Калимах” на Аристофан Византийски; пособието 
по комплектуване на лични библиотеки на Херений Филон от Библос (ок. 64-141 г.)  „За 
събирането и подбора на книги”; хронологичните биобиблиографски речници за „църковни 
писатели” от края на IV и началото на V в.: „Книга  за  знаменитите  мъже” на Йероним 
Стридонски и „Книга за църковните писатели”   на Генадий Марсилски; „примерният 
каталог” за духовно и светско четене (енциклопедия на учебното познание) „Наставления 
...” на Касиодор Сенатор (VI в.); минимализираните и допълнени универсални 
(хуманитарни) хронологични биобиблиографски речници за църковни писатели през VII 
в. (библиография на местни писатели) на Исидор Севилски и Илдефонсо Толедски;  
автобиобиблиографският списък на Беда Достопочтени, създаден на границата между 
VII-VIII в. в Англия; хронологичните биобиблиографски речници за църковни писатели 
в ранносхоластичната хуманитарна традиция през XI-XIII в. (религиозна хуманитарна 
библиография); светският универсален систематичен библиографски указател от 
средата на XIII в. „Книгозаконие” („Библиономия”) на Ришар де Фурнивал с неговата 
индивидуалистична философска хуманитарна насоченост като предвестник на бъдещата 
ренесансова хуманитарна библиография; обединяващият чертите на светската училищна 
програма и систематичния подборен библиографски указател по латинска литература 
от края на XIII в. „Списък на  много автори” на Хуго от Тримберг – начало на вида на 
„отрасловата” (педагогическа) хуманитарна библиография; азбучният биобиблиографски 
речник на Джон Бостън от Бъри „Каталог на църковните писатели”  (началото на  XV 
в.) – своден каталог на книжните фондове на английските манастирски библиотеки и 
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нова разновидност на религиозната хуманитарна библиография; примерният каталог на 
библиотеките в Италия през ранния Ренесанс – систематичният „Списък”  от 30-те год. на 
XV в. на Томазо Парентучели – „библиографски канон на своето време” и библиографско 
огледало на хуманизма на 40-те год. на XV в. и целия Ренесанс; печатният справочен 
отчетно-регистрационен хронологичен биобиблиографски речник „Книга за църковните 
писатели” на Йоан Тритемий, издаден през 1494 г. – хуманитарен библиографски 
паметник на вековете на схоластична образованост и хуманизма в Германия в навечерието 
на Реформацията; книготърговската библиография от края на XV до първата половина на 
XVIII в.:

- обявите на книжари и печатари-издатели (Е. Ратдолт, А. Куне, А. Мануций) от 
края на XV до началото на XVI в.; 

- текущите панаирни библиографски указатели на Г. Вилер от 1564-1592 г. и 
неговите приемници в периода до първата половина  на XVIII в.; 

- официалните текущи конвенционални панаирни указатели от втората половина на 
XVI до първата половина на XVII в.; 

- отчетните сводни систематични универсални панаирни указатели на Г. Вилер за 
1564-1592 г., И. Клес за 1500-1602 г. и Г. Драуд за 1500-1625 г. …

Енциклопедичната универсална библиография  „Пандекти” – „Всеобща  
библиотека” („Bibliotheca  universalis”) на К. Геснер – като библиографски и 
биобиблиографски речник с аналитичен характер и панорама на ръкописната и печатната 
книга през ХVІ-ХVІІ в., както се каза вече, – е ретроспективна и отчетно-регистрационна 
стратегия на международната универсална библиография, родена на границата на две епохи 
– Ренесанса и Ново време. „Пандектите” – програма на международната универсална 
библиография след ХVІ в. (която е актуална и днес).    

След „Пандектите” на К. Геснер става възможна и появата на универсалните 
библиографски указатели от втора степен с международен обхват. 

С тези библиографски указатели цяла плеяда библиографи се присъединява към 
архитектите на инфосферата, създаващи нейните форми: 

- ретроспективните универсални библиографски указатели от втора степен с 
международен обхват през ХVІІ-ХІХ в.: 

- - Ф. Лабе („Библиотека  на  библиотеките ...”, 1664);
- - А. Тейсие („Каталог  на  автори,  които  описват  в  своите  съчинения  книжни  

каталози,  библиотеки ...”, 1686); 
- - Е. Г. Пеньо („Универсален  библиографски  репертоар”, 1812);
- - Ж. П. Намюр („Палеографико-дипломатико-библиографска  библиография,  или  

Систематичен  репертоар ...”, 1838);
- - Ю. Петцхолд („Библиографска  библиотека”, 1866); 
- - Дж. Сабин („Библиография  на  библиографиите”, 1877);
- - Л. Вале („Библиография  на  библиографиите”, 1883; 1887);
- - А. Стейн („Ръководство  по  обща библиография”, 1897);
- ретроспективните универсални подборни библиографски указатели 

(пътеводители на литература) от втора степен с международен обхват през ХХ-ХХІ в.:
- библиографските пътеводители (отраслова библиография на библиографията) в: 
- - САЩ (А. Б. Крьогер – И. Г. Мадж – К. М. Уинчел – Е. П. Ший /1902-  /);
- - Германия (А. Грезел; В. Кирфел; В. Крабе; К. Флайшхак /1905-  /);
-  - Великобритания (У. П. Кортни; У. Бегли  /1905-  /);
- - Чехия (Л. Я. Живни /1919-  /);
- - Полша (Ю. Грич /1925-  /);
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- - Италия (А. Сорбели /1930-  /);
-  - Япония (М. Мори; К. Хатано, М. Яоши /1930-  /);
- - Франция (Ф. Кало, Ж. Тома /1936-  /); 
- - Русия (К. Р. Симон /1940-  /);
- - България (Т. Боров /1942-  /) …
- ретроспективните и текущите универсални библиографски указатели от 

втора степен с международен обхват от ХХ-ХХІ в. като предметен (съдържателен) 
контур на библиографската картина на международната библиографска информация 
по хуманитарно знание, цитирани вече: четирите издания на „Световната библиография 
на библиографиите” (1939-1966); третото издание на „Index bibliographicus” (1951-1952 г.) 
(Т. Бестерман)…

Вкоренена в генезиса на формата на ретроспективната универсална 
международна библиография е нейната модификация в текущи издания, 
разпространявани днес като принципно различни орбити на трактуване на 
международното и универсалното – хуманитарното – епистемологичното в 
инфосферата. Многообразно е това системно цяло на библиографията…

– Кое е същественото в менталния план на библиосферата – инфосферата – 
ноосферата? 

– Същественото в описвания ментален план и поддаващото се да бъде положено 
в основата на анализ по законите на формализацията на натрупано философско-научно 
знание на човечеството, може да бъде използвано в качеството на глобален механизъм 
за целите на информационното моделиране в условията на съхранение на 
информационното търсене на естествен език). 

Хуманистичната платформа на описвания подход се състои в обезпечаване 
възможността на всеки ползвател на информация, на който се: отдава правото на 
свобода, субективност на пребиваване в информационното пространство; предоставя 
възможност той сам да борави с натрупания свод от вторично-документални работи 
на известните дейци на историята на библиографията, създадени като неотделима 
част от културния свод на човечеството.

Тази платформа е плод на нравствения императив на плурализма, културно-
ценностното съзнание, разбирането, че идеалната – концептуалната – страна на 
информацията има съществено значение в структурирането на другите нейни 
свойства… Ако на технократичното съзнание е напълно достатъчно то да бъде 
удовлетворено на нивото на информационно моделиране, в което физически наблюдаваните 
страни на информационните реалии се явяват единствен механизъм за техния обхват и 
отражение, то на културно-ценностното съзнание е свойствен възглед, управляващ тези 
физически страни на информацията. 

Така се борави с концептуалния, идеалния план на информационните реалии. 
Породеното в сферата на психиката и съзнанието на човека е такава реалност, 

каквато е и физическата (!).
В съвременното информационно моделиране не може да се откаже на човека да 

влиза чрез концептосферата в информационната реалност (!).
Съвременното библиографознание, възникнало като ментален резонанс 

и реакция на емпиричната практика на библиографското дело, открива чрез 
библиографската морфология път към обхващането на идеалните страни на 
информацията (структурите на тази информация, за които говорих вече като за ризомно-
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ретикуларно построение).
Не трябва да се отказваме от този начин за отразяване на многомерната представа 

за информационните реалии само по тази причина, че излизаме извън пределите на 
физическия свят на информацията (в частност – в пределите на метабиблиографията). 

Важно е не съблюдаването на границите, които понякога изкуствено отделят 
различни сфери на живота и познанието, а обръщането на вектора на разединените 
области на науката и различните профили на познанието – в служба на човека. 

Както се вижда, самата универсална библиографска област не е остров в 
световния океан на човешката дейност, а слой от ноосферата, във връзка с която е 
интерпретируема и влиза в културата, в живота на човека, независимо от трагично 
възвишения факт, че често самите библиографи-съставители на библиографски шедьоври 
са апостоли-самотници, водещи през необятната бездна на информацията бъдещите 
поколения, нуждаещи се да съединят времената на културната вечност. 

Вероятно мощната съвременна информационна технология сама поражда 
алтернатива на хуманното възраждане на библиографските платна на майсторите, виждащи 
в хода на историята интелектуално-духовните връзки между явленията на физическия свят 
на информационните реалии. 

От изказаната позиция може да се види информационната технология като 
съпричастна в такава благородна задача в противовес на възгледа за пораждания необхватен 
за съзнанието конгломерат на информационната маса, противостояща на човека, а не 
служеща му.

Пълнотата на пълноценната комуникация е свързана в голяма степен с 
КОНЦЕПТУАЛНАТА   ПОДБОРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА. 

– Но тук влиза в сила цялата субективна феноменология! 

– Всичко, създавано и търсено от човека в света на информацията, е белязано от 
неговата субективност.

И свещено е правото на различност, на индивидуален път на пребиваване в 
библиосферата – инфосферата – ноосферата, което е ризоматично съотносимо с арсенала 
на видните библиографи в историята. 

В тази логика на мисли следва да се изтъкне, че на информационното моделиране 
е нужно разбиране за ценностите далече не само на науката, но и на философията (!), 
даваща философска интерпретация и разкриващи идейната натовареност на отделните 
факти и техните системи, и на изкуството (!) и литературата (!), изобразяващи света, 
пораждащи изключително ценен – образен и познавателен – материал за постигане 
законите на природата, живота и ценностите на човека, за удовлетворение на неговите 
културни и естетически потребности (преживяване), и на религията (!), основана на 
обединяване на етическия и естетическия възглед за света на човека на основата на вярата в 
съществуване на трансцеденталното. 

Когато входът и изходът на човека в информационното пространство стане 
безпрепятствено възможен чрез културните кодове на науката, философията, 
изкуството, литературата, религията, тогава ще може да се каже, че основните и 
вечните форми за регулации на неговите действия, имащи всеобщо социално значение за 
ефективното му пребиваване в информационното пространство, са на практика светът 
на информацията, който служи за благото на човека, а самото информационно 
пространство е културно усвоен ареал.

В СЪВРЕМЕННИЯ Л А Б И Р И Н Т   Н А   И Н Ф О С Ф Е Р А Т А
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Р И З О М А Т И Ч Н О - Р Е Т И К У Л А Р Н О  У С Т Р О Е Н А Т А   
Б И Б Л И О С Ф Е Р А  ИЗВЕЖДА   Н И Ш К И Т Е  (СТРУКТУРИТЕ),
КОИТО ОЧЕРТАВАТ  П Ъ Т Я   Н А   П О З Н А Н И Е Т О  КАТО ТРАЕКТОРИЯ   В
Н О О С Ф Е Р А Т А  (Ил. 223).

– Тук идеята за ризоматизма на библиосферата се структурира в грандиозен 
семантичен блок! Тази идея обединява...

– Идеята за ризоматиката на информационното моделиране е идея на 
световното обединение, космизма (космологизма) с многообразните преплитащи се 
разклонения на: философския и философско-религиозния космизъм (Упанишадите 
в Индия, даоизма в Китай; философските системи на мислителите от всички времена – 
Анаксимандър, Питагор, Анаксагор, Платон, Аристотел, Плотин; всички разклонения 
на християнската философия, започвайки с Библията, преминавайки през имената на 
християнските философи: .., Августин Блажени, Св. Тома Аквински, У. Окам..; учения 
от средноазиатско-иранския регион, станал необичайно популярен на Изток и Запад, 
Ибн Сина (Авицена); ..; мислителите на западната култура, синтезирали магистралните 
пътища на развитие на идеите – Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. В. Лайбниц, И. Кант, Г. В. Ф. 
Хегел, Ф. В. Й. Шелинг, А. Шопенхауер, Е. Хусерл, М. Хайдегер, Ж. Дельоз,.. .., както и 
източноевропейските, руски космисти – А. С. Хомяков, В. С. Соловьов, Н. К. Рьорих, С. Н. 
Булгаков, С. Л. Франк, Н. А. Бердяев, П. А. Флоренски, Л. П. Карсавин, И. А. Илин, Б. П. 
Вишеславцев, И. С. Кон, А. Ф. Лосев…); семиосферичния (културологичен) космизъм 
(Ю. М. Лотман, Т. А. Сибиък, У. Еко…); хуманитарния космизъм (М. М. Бахтин, Л. Н. 
Гумильов, Вяч. И. Иванов, А. Ф. Лосев, Ю. М. Лотман, Ю. А. Шрейдер...); литературно-
художествения космизъм (Омир, Данте Алигиери, Уилям Шекспир, Хун Цзичен, И. 
В. фон Гьоте, А. С. Пушкин, Ф. И. Тютчев, Ф. М. Достоевски, Л. Н. Толстой, Вяч. И. 
Иванов, А. А. Блок, Л. Н. Андреев, М. А. Булгаков, Л. М. Леонов...); естественонаучния 
космизъм (от неизвестните астрономи на древния свят – Елам, Акад, Шумер, Иран, Китай, 
Индия, Египет, Вавилон, арабско-мюсюлманския свят, Централна и Южна Америка,.. до 
величествените имена на цялата човешка цивилизация – Архимед, Н. Коперник, Г. Галилей, 
Кеплер, И. Нютон, М. В. Ломоносов, Д. И. Менделеев, А. Айнщайн…); натуралистичния 
космизъм (А. Н. Бекетов, Н. А. Морозов, Н. А. Козирев…); теоретичния космизъм (В. 
И. Вернадски, Н. А. Умов, А. Л. Чижевски, Л. А. Уайт, А. А. Любишчев, С. В. Мейен, В. 
П. Казначеев, А. И. Субето; А. Е. Акимов, Г. И. Шипов, Б. И. Исхаков...); практическия 
космизъм (Н. И. Пирогов, А. Швайцер...); научно-техническия космизъм (К. Е. 
Циолковски, С. П. Корольов...); библиографския космизъм (К. Геснер, Ф. Лабе, А. 
Тейсие, Е. Г. Пеньо, Ю. Петцхолд, А. Г. С. Джозевсън,  В. Грундтвиг, Й. Форстиус, Т. 
Бестерман, Г. Шнайдер, Л.-Н. Малклес, К. Р. Симон; А. Тейлър, И. В. Гудовшчикова...); 
библиографоведския космизъм (Ж. Ф. Не дьо ла Рошел, М. Н. Куфаев; Г. Шнайдер; 
П. Отле; А. Лисаковски, С. Вртел-Виерчински, М. Дембовска; Ш. Р. Ранганатан; Е. 
И. Шамурин, К. Р. Симон; О. П. Коршунов, Р. С. Гиляревски; В. Кунц; Дж. Х. Шира, 
Дж. Ликлидер, Д. Фоскет, Б. Ушърууд, П. М. Рой; А. В. Соколов, Н. А. Сляднева...); 
интерпретиращия единството на света, изграден от много равнища, космизъм (П. 
Отле, О. П. Коршунов, Р. С. Гиляревски, В. Кунц…)...

– Подобна грандиозна идея на световното културно-научно обединение предполага 
работа над нея на международен екип…
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– Науката изначално е колкото индивидуално, толкова и колективно дело.
В нея участват много личности по различен начин.
Аз съм признателна и щастлива за това, че, както вече казах, рецензенти на главния 

обобщаващ мой монографичен труд („Введение в гуманитарную библиографию : Ч. 
І-ІІ” /Санкт-Петербург ; София, 1995-2005; Ново ел. изд. София, 2007/, синтезиран до 
лапидарния учебник „Ризома на инфосферата” /София, 2012/ и още по краткия учебник 
„Класификационни построения на видовете библиография” /София, 2014/), станаха най-
светлите умове на моето време – проф. И. В. Гудовшчикова, проф. А. В. Мамонтов, 
проф. А. В. Соколов, проф. Г. Ф. Гордукалова, проф. В. А. Петрицки, проф. В. П. 
Леонов, проф. С. Денчев, проф. Е. Савова (Ил. 224), проф. И. Попов (Ил. 225), проф. Х. 
Мутафов (Ил. 226). 

Развиваната от мен концепция е определена като „квинтесенция на човечността” 
(проф. А. В. Соколов, 2007) и „хуманизъм на библиографската наука” (проф. С. Денчев, 
2012)…

В моята творческа лаборатория участват ВСИЧКИ ЛИЧНОСТИ, ДО КОИТО СЕ 
ДОКОСВАМ (вж: по-горе – бел. Н. В.).

Особено следва да отбележа някои от най-изтъкнатите в тази научна лаборатория 
учени през периода на кристализацията й по време на работата ми в Университета по 
библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) (2004-  ):

- редакторите: 
- - позволете ми тук да изтъкна лично Вас (д-р Николай Василев /Ил. 227/ 

– историограф на информационния код на езикознанието, литературознанието и 
художествената литература и изследовател на българската литература /ІХ-ХХІ в./ в 
съответствие със световния историко-културен процес; литературен критик и писател. 
– бел. А. К. /УниБИТ/);

- - водещия библиограф на Централната библиотека на Българската академия на 
науките /БАН/, полиглота доц. д-р Никола Казански (Ил. 228);

- - преподавателя – ерудит по руска филология в Софийския университет „Св. 
Климент Охридски”, поета и преводача гл. ас. д-р Владимир Манчев (Ил. 229);

- - библиографа – учен и поетесата от Литературния институт при БАН гл. ас. 
Диана Ралева (Ил. 230);

- - библиографа, полиглота, философа (Сократовски тип) и поетесата от 
направление „Булгарика” на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” 
/НБКМ/) Марияна Максимова (Ил. 231); 

- рецензентите:
- - Ректора на УниБИТ, математика – информатик и системолог, архитекта, теоретика 

и практика на информационната среда без географски и административни граници, 
новатора в управлението на обществения живот, науката и културата, политика от нов тип 
проф. д.ик.н. Стоян Денчев;

- - лекаря-учен, водещия републикански хирург в много голямата онкохирургия и в 
спешната хирургия, професора в Медицинския институт на Министерството на вътрешните 
работи – София, дългогодишен ръководител на катедра по хирургия и началник на 
клиниката по хирургия във Втора хирургия на Университетска болница „Александровска” 
– Медицински университет в София, ерудита – енциклопедист и хуманист проф. д.м.н. д-р 
Николай Яръмов; 

- - историка – енциклопедист от Института по история при БАН, библиографа и 
архивиста  проф. д-р Милен Куманов;

- - историка – експерт на Министерството на културата на България, завеждащ 
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Дирекция „Библиотеки” доц. д-р Венцислав Велев (Ил. 232)… 
– Получените от страна на някои академии на науките рецензии за Вашата 

научна продукция говорят за международния научен резонанс на Вашето дело… Вие сте 
действителен член на тези академии. Как ще коментирате подобни резултати?

– Много съм признателна за тези рецензии на: президента на Ноосферната 
обществена академия на науките акад. А. И. Субето; президента на Арктическата академия 
на науките акад. В. Б. Митко (Ил. 233); научния секретар на секция „Библиотекознание” 
на Международната академия по информатизация при ООН акад. В. К. Клюев (Ил. 234).

…Много съм признателна и на всички мои колеги от Университета по 
библиотекознание и информационни технологии и Националната библиотека „Св. Св. 
Кирил и Методий” за техните оценки и отзиви за развиваното от мен направление, които 
няма да изброя, за да не пропусна някого…   

– Разбирането Ви за съвременния лабиринт на инфосферата, в който 
библиосферата извежда нишките – структурите, които очертават пътя на познанието, 
е интересно да бъде съотнесено и към Вашите пътешествия… Имам предвид участието 
Ви в множество научни експедиции… 

– Тези научни експедиции, проведени и в България, и в Иран, Турция, Италия, 
Русия, край Финландия (Русия), край Казахстан (Русия), са посветени на проучването на 
соларния северен култ, проникнал от Иран през Мала Азия на Балканския полуостров и 
известен у нас и по света като нестинарство. Инициаторът, вдъхновителят и душата на 
тези експедиции е участникът в тях проф. С. Денчев. Той вижда в мен именно подобен тип 
изследовател, който е продуктивен в теренна проучвателна дейност. Тези експедиции са 
съотносими със същинските историографски проучвания.

На проф. С. Денчев е посветено от мен извеждането на Одисеевата (на пътя) 
линия в множеството на ризомно-ретикуларните траектории на информационното 
моделиране (2013, 2015, 2016) (вж: по-горе. – Н. В.).

Експедициите дадоха възможност и да приложа развитието на ризомно-
ретикуларната методология, и библиографското райониране – картографиране – извън 
библиографията – в други научни области (археологията, историята, митологията, 
философията, културологията…). В провежданото вторично-документално картографиране 
на соларния култ се съединиха в библиосферата и библиографията, и историята, и 
археологията, и митологията, и философията…

– Освен изводите за северния соларен генезис на нестинарството тези експедиции 
стимулираха ли и някои други изводи… 

– Благодарение именно на експедициите създадох класификация на видовете 
знание…

Тръгвайки от разбирането за природата на информацията, за процеса на създаване, 
търсене и разпространение на информация и същността на информиране, която по своето 
съдържание е ментална в контекста на културата, трябва да обобщим, че с изброените 
феномени са означени и причините, и характерът на информационното моделиране 
въобще. Това особено личи при вторично-документалното информационно моделиране, 
което естествено оперира с потоците на документална и концептуална информация. 

Отъждествяването на обществото на знанието с инженерията на знанието е 
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желателно да бъде преодоляно и представено като проява на вид знание – техническо 
знание (знание-techne) (старогр.), което се съпровожда от редица други видове знание. 

Основание за диференциацията на тези видове знание в общо класификационно 
поле е отразяването чрез тях на различни аспекти на реалността и съзнанието на 
човека. (Етимологията на разграничените видове знания е отделен въпрос.) 

Ето тези видове знание: явно (формализиранo, дискретно, естествено, 
съответстващо) знание – еxplicit (formalized, discreet, natural, common) (англ.); 
неявно (мълчаливо), подразбирано знание – implicit (tacit) knowledge (англ.); научно 
(рационално) знание – scientifi c (rational) knowledge (англ.); скрито (мистично, 
езотерично, агностично, трансцедентално, присъствено, окултно) знание – hidden 
(mystical, esoteric, agnostic, transcendental, presence-knowledge, knowledge by presence, 
occult) (англ.) …  В редица изследвания на древността се преоткрива знание, което отдавна 
е изчезнало – изгубено знание – lost knowledge (англ.). 

Знанието, постигано чрез духовна медитация и съприкосновение с висша 
природна мъдрост и Божествено откровение (occult knowledge), за което се повествува 
в някои документи, се различава от съответстващото (естествено, обикновено) знание 
(knowledge by correspondence), основано на причинно-следствени връзки и наречено 
още знание по съответствие… 

Различните видове присъствено знание са самопознание… Пренос на знание 
– преносно знание (bringing knowledge) (англ.) може да има във всяка сфера, поради 
което понятието (пренос на знание) се трактува като процес, а не като вид (знание). 
Универсалното – хуманитарното, философско-научното епистемологично знание 
(еpisteme) (старогр.) е съставено от всички знания. 

Елемент на всяко знание е инструменталното му изражение – техническо знание 
(technе) (старогр.). Самото техническо знание – като всяко епистемологично знание – е и 
философски натоварено. Епистемологията разкрива модалност, включваща едновременно 
такива (модални) оператори като „доказуемо”, „опровержимо”, което е условие за 
възможността всестранно и цялостно да бъде изучавана семиосферата като единство 
от съответствия и противоречия. В най-общ вид, фиксиран чрез етимологичния изказ, 
знанието може да бъде представено по следния начин на отразяване чрез него на различни 
аспекти на реалността и съзнанието на човека: 

І. ЕПИСТЕМОЛОГИЧНО (знание – знание-еpistemе /гр./) (гр., лат., англ.:  
еpistemologia) – теория на позанието (разпространявано чрез принципно дешифриране на 
философската картина на връзки между нещата, пораждаща това знание):

І.І. УНИВЕРСАЛНО (лат., англ.: universal) – общо, всеобщо знание:
І.І.І. ХУМАНИТАРНОНАУЧНО (англ.: humanities, art and humanities 

/nonscience – в смисъл:  неестествени науки/) – знание за човека;
І.І.ІІ. ЕСТЕСТВЕНОНАУЧНО, научно (англ.: scientifi c) (рационално /rational/) 

– знание, доказвано чрез опита – вж: ІІ.І.ІІІ; 
І.І.ІІІ. ОБЩЕСТВЕНОНАУЧНО (англ.: social-scientifi c) – знание за обществото; 
І.І.ІV. ТЕХНИЧЕСКО (знание – знание-technе /гр./) – инструментално 

знание (приложение в техносферата по всички видове знание чрез моделите на 
естественонаучното – вж: І.І.ІІ);

ІІ. ЕМПИРИЧНО (опитно знание – гр.: empeiria) – знание, придобито чрез 
научни експерименти – вж: І.І.ІІ (разпространяването му е възможно и без дешифриране 
на философската картина на връзки между нещата, пораждаща това знание): 

ІІ.І. явно (англ.: еxplicit) знание – общоизвестно и безспорно знание; 
ІІ.І.І. формализирано (англ.: formalized) знание – знание, изразено чрез 
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формални дефиниции и категории; 
ІІ.І.ІІ. дискретно (англ.: discreet) знание – знание, изразено по непряк и 

неформален начин;
ІІ.І.ІІІ. естествено (англ.: natural) знание – вж: І.І.ІІ; 
ІІ.І.ІV. съответстващо (англ.: common) знаниe – общоприето знание;
ІІ.ІІ. неявно, подразбирано (англ.: implicit) знаниe – знание, изразено по косвен 

начин;
ІІ.ІІ.І. мълчаливо (лат., англ.: tacit) знаниe – традиционно (табуизирано) 

знание;
ІІ.ІІ.І.І. скрито (англ.: hidden) – обобщено обозначение на мистичното, 

езотеричното, агностичното, трансценденталното, присъственото, окултното (гр., 
лат., англ.:  mystical, esoteric, agnostic, transcendental, presence-knowledge, knowledge by 
presence, occult) знание;

ІІ.ІІ.І.І.І. мистично (гр., лат., англ.: mystical) знаниe – знание въз основа на 
духовен опит;

ІІ.ІІ.І.І.І.І. езотерично (гр., лат., англ.: esoteric) знаниe – знание за посветени в 
култови практики;

ІІ.ІІ.І.І.І.ІІ. агностично (гр., лат., англ.: agnostic) знаниe – знание за трудно 
познаваемото;

ІІ.ІІ.І.І.І.ІІІ. трансцедентално (гр., лат., англ.: transcendental) знание – знание за 
непознаваемото духовно;

ІІ.ІІ.І.І.І.ІV. присъствено (англ.: presence-knowledge) знание – месианско знание, 
произтичащо от духовно присъствие свише;

ІІ.ІІ.І.І.І.V. окултно (гр., лат., англ.: occult) знание –  знание въз основа на 
мистериални практики; 

ІІ.ІІІ. изгубено (англ.: lost) знание – изчезнало знание.

– Вие сте научен ръководител (в 99 % от случаите) и рецензент (в 1 % от 
случаите) на 1725 публикации, направени от студентите на УниБИТ – членове на 
ръководеното от Вас Студентско научно общество (2005-  )… Как ще коментирате тези 
данни?

Тук се проявява своеобразна Св. Троица:
1) Огромна е евристичната сила на ризомно-ретикуларната методология!
2) Велика е вярата в мен от страна на Ректора на УниБИТ проф. С. Денчев!
3) Решаваща е помощта на редакторите и рецензентите, които работят с мен в 

сърцевината на студентските научни изследвания (вж: по-горе. – Н. В.)!

– Какво носи със себе си ризомно-ретикуларната методология за научните 
изследвания?

– Ризомно-ретикуларната методология носи за научните изследвания 
историографски ключ, който е проблем на всяко научно проучване и възможност за 
прогнозиране, което е белег на научното познание. 

– Какво е информация?

– Информацията е мисловен (лат.:  intelligibilis – понятен, разбираем) реактив 
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(reactive – англ.: реагиращ, даващ реакция – от reactivation – книж.: възобновление 
= ускорение: festino – лат.:  1. интросп.: бързам; 2. транз.: ускорявам /срв.: festinatio 
– лат.: букв.: нетърпеливост, прибързаност) на реалността и съзнанието на Homo 
sapiens, осигуряващ ефективно пребиваване-allure (нем.:  Allüre – мн. ч.: поведение; 
англ.:  allure = 1. не със същата интензивност: allurement – притегателна сила; 2. gait 
– подстъп; походка, вървеж, ход /на кон/; 3. pl.: аллюр; амер.: скорост = англ.: varying 
pace – променлива  скорост; фр.: allure – ход от aller – вървя; поведение; прен.:  подход, 
отношение, начин на поведение) в информационното пространство. 

– Възможно ли е да дадете лапидарна формулировка на това определение?

– Лапидарно:  информация – ментален реактив на битието и съзнанието на 
човека.

– Какво тогава е информационното пространство?

– Информационното пространство е област на функциониране (битие) 
на информационните реалии (в това число – и на библиографските), на техния: 
замисъл, концептуалност, протяжност, структурност, съвместно съществуване и  
взаимодействие. 

Информационното пространство не е готова, завършена, статична среда; 
то е идеално, ментално, семантично, интелигибилно зараждане на ноосферата, 
непрекъснато трансформираща се. В него продължава и се развива творческият 
информационно-комуникативен процес чрез човека.

– Как бихте определили информационното моделиране?

– Информационното моделиране е: създаване, търсене, съхраняване, 
разпространение, филтриране, уплътняване, структуриране на информацията; 
установяване на връзки между информационните феномени, в това число, и с 
различна природа (материална, идеална) и от различно естество (реалност, съзнание).

– Какво е определението Ви за библиографията?

– Библиографията е третото (III), вторично-документалното равнище 
на широкомащабното информационно моделиране в единното многомерно 
многостепенно информационно пространство (ноосферата). Това ниво е на 
установяване на връзки (между света на документите и света на читателите). 

По-долу от даденото ниво са разположени отразените от него: ниво на факти (I) и 
ниво на документи (II). 

По-горе от  него са рефлектиращите му нива на: метасистемите на връзки между 
нещата (IV) и философските картини (V). 

Уточненията тук „по-долу” и „по-горе” имат условен смисъл и са принципно 
неприложими, защото самото информационно пространство е ментално явление в 
постоянно движение, то е нестационарно. 

Под връзки между нещата тук се разбира резултатът от ментално построяване 
на петстепенен фрейм, притежаващ деления по структури: документална (1), 
читателска (2), дейностна (3), видова (4), функционална (5), съдържателна 
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(6), организационна (7), в ретикулата на които са наблюдаеми културологични 
ризоматични построения на съединения и разграничения на минало – сегашно – 
бъдеще = хуманитарна библиография. 

По този начин е възможно да бъде описано едновременното свързване на 
проекциите на безграничното многообразие на информационните реалии като резултат от 
множествеността на процесите на трансформатизма на семиосферата. 

Това многообразие е породено от гледната точка / гледните точки на реципиента / 
реципиентите, изследователя / изследователите и то е когнитологично интердисциплинарно 
измеримо от библиографознанието във вид на картина в съответствие с парадигмата на 
постнеокласическата наука в калейдоскопа на многомерността на реалността и съзнанието. 

– Как определяте хуманитарната библиография? Кои са оттенъците на това 
понятие в различните езици?

– Хуманитарната библиография (по подход) е хуманитарно-научен 
културологичен феномен на установяване на универсални, епистемологични 
ретикуларни връзки на вторично-документалното ниво на инфосферата. 

Букв.: англ.: humanitarian bibliography; възможни терминолог. еквиваленти: 
разбираща библиография = нем.: Verstehende Bibliographie = англ.: understanding 
bibliography = ... интенсионална (лат.: intensio – разширяване, разпространяване) 
библиография.

– Как съотнасяте библиографията към библиосферата? Каква специфика има 
тук?

– Библиографията като ноосферен, геокосмически феномен има фиксируем от 
библиографознанието статус на специализирана сфера (библиосферата) за представяне 
на документалния свят на информацията.

Този статус на библиографията определяме като нейна хомеостаза. 
Хомеостазата на библиографията се осъществява чрез кохезия (фр. от лат.: 

cohаesio  – подредба; cohaereo – „намирам се във връзка”). 
Съвременните представи за библиографията като ноосферно явление са изградени 

на основата на идеята за принципното единство на света, структуриран от различни 
нива на информационно моделиране: физическа реалност – биологична реалност – 
културна реалност (Л. Уайт /Ил. 154/). 

Пространството (универсумът: вселената) е съотносимо – посредством 
информационната ризома – с универсалната библиография на планетата. 

Универсалната библиографска информация на Homo sapiens е modus vivendi на 
това съотношение. 

Съществуващите в електронен вид днес библиографски бази данни са 
ценен информационен ресурс, но, както вече казах, той трябва да бъде свързан със 
съществуващия доелектронен свод на вторично-документалното ниво на инфосферата. 

Само тогава човекът в информационното пространство пребивава в акта на 
културата, владеейки – чрез информационната ризома – все едно борави с карта (!) 
– изминатите пътища на структуриране и разгръщане на информацията, показани 
от библиографознанието в досега му с философското наукознание, семиотиката и 
структурализма в широката информационна практика. 

Именно многообразието (в смисъл на единството на многообразието) на 
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библиографската информация, вкоренена в отразени чрез нея естественоисторически 
мотивирани и разсеяни информационни потоци, калейдоскопично обединени в 
хомеостазата на международните библиографски указатели на планетата, 
е фундаменталната онтологична същност на информацията във връзка с 
многоизмерността, многостепенността, многоплановостта на реалността и 
съзнанието. 

Отношенията между информационните реалии могат да бъдат представени 
в тъждествен на историологичния морфизъм на ноосферата и аксиологията на 
социокултурното единство на многообразието на планетарната информационна среда на 
човечеството вид като ментално съществуване на множество крайни материални и 
идеални елементи (рудименти), интерпретирани различно в различните концепции, 
проскопично рефлектиращи във вторично-документалната информация на 
международната универсална библиография. 

Динамичният, творческият характер на ноосферизма на знанията, при 
цялото им многообразие, намиращ се в постоянно изменение във връзка с проявите на 
интенсионалността в сърцето на всеки единичен информационно-комуникативен акт, 
чрез вторично-документалния инструментариум на библиографската хомеостаза 
е отворена информационна среда на човешката популация за безпрепятствено 
придвижване в нея на отделната личност посредством съвпадащите ментални 
знаниеви същности: морфизъм (магистралите на формата на международната 
библиографска информация) и аксиология (информационните трасета на 
семиосферизма).

Провъзгласяващият множествеността, диверсификацията, многообразието, 
конкуренцията на парадигмите в ризоматиката на информационното моделиране 
постмодернизъм позволява да преосмислим библиографската хомеостаза на планетата 
като ментална и реална информационна карта на социокултурната среда на 
човечеството за осъществяване от отделната личност на широкомащабни знаниеви 
платна, обхващащи всички посоки и планове на развитие, фиксирани чрез писмените 
комуникации.

– Вие сте първият и единственият доктор на науките по библиография и 
академик. Затова искам тъкмо Вас да попитам – по какво познавате библиографа?

– Познавам библиографа по това, по което познавам и човека – по намирането му в 
сърцевината на културната традиция.

– Какво означава да си в сърцевината на културната традиция?

– Това е да виждаш и предвиждаш бъдещето.

– Без какво библиографът не може да твори?

– Библиографът не може да твори без Учителя си и е щастие и за двамата, когато се 
намерят. ...Библиограф, който изучава само библиографията, не познава библиографията.

– Кое е символното обозначаване на библиосферата за мирозданието във Вашата 
концепция?
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– КЪЛБОТО НА АРИАДНА!
…Съгласно гръцката митология Ариадна – дъщерята на критския цар Минос 

и Пасифая, внучка на бога на  с л ъ н ц е т о   Х е л и о с, влюбена в Тезей, го спасява. 
Когато Тезей бил затворен със своите спътници в ЛАБИРИНТА на Крит, където обитавал 
чудовищния Минотавър, Ариадна му дава КЪЛБО от НИШКИ. Размотавайки го, той 
намерил ИЗХОДА ОТ ЛАБИРИНТА. Сребърните НИШКИ (белият цвят – цветът на 
среброто (!), който е олицетворение на СВЕТЛИНАТА : ДЪГАТА) на КЪЛБОТО 
НА АРИАДНА в древната гръцка култура е символ на сияещата връзка и доверието. В 
християнската символика среброто олицетворява Божията мъдрост (златото – Божията 
любов) към хората… САМАТА БИБЛИОСФЕРА Е КЪЛБОТО НА НООСФЕРИЗМА ЗА 
ПРЕБИВАВАЩИЯ В ЛАБИРИНТА НА ИНФОРМАЦИОННИЯ СВЯТ HOMO SAPIENS – 
ТЕЗЕЙ НА ХХІ В.!

– С кой елемент на Вашата концепция за библиосферата – инфосферата – 
ноосферата Вие посочвате кълбото?

– С РЕТИКУЛАТА НА БИБЛИОГРАФСКИТЕ СТРУКТУРИ (вж: по-горе, с. 
73-74 – бел. Н. В.).

Благодарение на ретикулата на библиографията е изведена 
ИНФОРМАЦИОННАТА РОЗА (вж: по-горе, с. 80 – бел. Н. В.).

– Виждате ли някакви ограничени от времето периоди във Вашия живот? 
Например: период на ученичество и период на учителство.

– Ако погледнем формално, има ги тези периоди: УЧЕНИЧЕСТВОТО – това 
са първите 40 години от моя живот; УЧИТЕЛСТВОТО – последните 20 години... Тук 
имам предвид не само ПРЕПОДАВАНЕТО, но и ОТКРИВАНЕТО НА ТВОРЦИТЕ, С 
КОИТО ИМАМ РОДСТВЕНИ ВЪЗГЛЕДИ. БЛАГОДАРЕНИЕ НА ТЕЗИ ТВОРЦИ 
УЧЕНИЧЕСТВОТО ПРОДЪЛЖАВА В ЕДНО НОВО ИЗМЕРЕНИЕ…

– Стремежът на ученика към добрия учител не напомня ли стремежа на учителя 
към добрия ученик. 

– И обратното е вярно... Спомнете си „Джонатан Ливингстън Чайката” на 
Ричард Бах: „Но трябва да се упражняваш, за да можеш да разпознаеш истинската 
чайка, да виждаш доброто у всяка от тях и да им помогнеш сами да го съзрат.”...

– Един добър учител може много да даде на своя ученик – и като знания, и като 
житейски опит, който покрива тези знания, но и като безалтернативна, безапелационна 
нравственост. Казвам това, защото знанието е преди всичко нравственост. 
Светлината, породена от научния опит на истинския учител, осветява пътя на ученика. 

– Тази светлина обаче по някакъв доста своеобразен начин коригира личните 
представи на учителя за неговото собствено познание. Получава се ефектът на отразената 
светлина, която понякога прогонва по-бързо сенките в лабиринта на Минотавъра... 

– Много често кабинетните парадигми се сдобиват с нов, по-прагматичен 
живот чрез и във (!) очите на ученика. Затова едно са славянските първоучители Св. Св. 
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Константин-Кирил Философ и архиепископ Методий, а съвсем друго – техните ученици, 
които пресътворяват представата ни за Светите Седмочисленици: Кирил, Методий, 
Климент, Наум, Горазд, Сава и Ангеларий... 

– Едно е учителят по публицистика Любен Каравелов, съвсем друго е ученикът 
Христо Ботев – ...и двамата имат авторски статии, които сякаш са писани от един и същ 
човек... 

– Васил Левски преписва в своето тефтерче първата редакция на Ботевата 
изповед „На прощаване...”, а после се опитва да го имитира в първите четири стиха от 
единствения си стихотворен опит... 

– Алеко Константинов е геният, но не по-малко гениален е и неговият учител по 
стилистика и съвременна българска граматика проф. Беньо Цонев, който в „До Чикаго и 
назад” преоцветява и преподрежда 35 глаголни форми в едно изречение... 

– Затова е по-точно да се каже, че ако ученичеството е началото, то 
учителството не е краят, а Началото на ново ученичество... Светлината поражда 
светлина...

– Това е някаква изначална синхронност...

– Важното в случая е да се пристъпва към това тайнство с велика любов, велико 
доверие и открито сърце, затрогнато от любопитството и любознанието, което иска 
да преподреди акапелния атонален хор на птиците в гората в чиста инструментална 
хармония и абсолютен синхрон...

– Ученикът не знае кой е. Учителят го осъзнава!.. 
Всеки жест на учителя, всяка негова дума изразява едно особено просветление, в 

което няма лични цели, егоистични желания. 
Около учителя се събират учениците, но не само за да го следват, а за да осъзнаят 

неговото ПРИСЪСТВИЕ. 
Това е ЛЮБОВ, в очите на която намираш отражение на истината. Всичко това 

би трябвало да се случа в обстановката на една ипостасна тишина – виждаш собствената 
си същност, собственото си предназначение, но и своето отражение, което се опитва да те 
надмогне... 

Както е казано: „Час ученичества, он в жизни каждой/ Торжественно-
неотвратим”…(М. Цветаева – бел. Н. В.)...

– Учителите са наши вечни духовни спътници... 

– Диалогът с тях не спира с края на урока. Истинският урок започва тъкмо във 
финала, когато ученичеството и учителството започват да осъзнават и преподреждат 
присъствието си във времето и пространството на една вечност. 

Това е несътворимата природна диалектика на сътворимото чисто познание...

13 февруари 2016 г.
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СПИСЪК НА ИЛЮСТРАЦИИТЕ КЪМ ИНТЕРВЮТО 

*Илюстрациите – портрети на учени, както и визиите на техните трудове, които не са 
приведени в наст. изд. – могат да бъдат проследени по учебника на А. К. „Ризома на инфосферата” 
(София, 2012). – Н. В.  

1. Константина Константинова (автопортрет) (маслени бои, 74 X 55 см) (създаден 
през 1983 г.) (съхранява се в семейната  художествена колекция в Тапаханок – Вирджиния, САЩ) 
(репродукция) – с. 42

2. Александра Хенрик с по-голямата й сестра Халина (Краков, Полша) (май 1915 г.) (семеен 
фотоархив на А. К.) (фотография) – с. 42

3. Александра Хенрик (Краков, Полша) (1927 г.) (семеен фотоархив на А. К.) (фотография) – с. 
42

4. Владимир Пришляк – вторият съпруг на Александра Хенрик (Париж, 1926 г.) (семеен 
фотоархив на А. К.) (фотография) – с. 42

5. Александра Хенрик (София, ноември 1950 г.) (семеен фотоархив на А. К.) (фотография на 
Петър Папакочев) – с. 42

6. Александра Хенрик (София, януари 1956 г.) (семеен фотоархив на А. К.) (фотография на 
Петър Папакочев) – с. 42

7. Александра Хенрик и Владимир Пришляк (София, януари 1956 г.) (семеен фотоархив на А. 
К.) (фотография на Петър Папакочев) – с. 43

8. Владимир Пришляк. Портрет (маслени бои, 74 X 55 см) (създаден през 1979 г. от внучката 
му – художничката Константина Константинова (съхранява се в семейната  художествена 
колекция в София) (репродукция) – с. 43

9. М. А. Булгаков (фотография) – с. 43
10. М. И. Цветаева (фотография) – с. 43
11. Н. А. Бердяев (фотография) – с. 43
12. И. А. Илин (фотография) – с. 43
13. Н. А. Рубакин (фотография) – с. 43
14. П. М. Бицилли (фотография) – с. 44
15. Богучарският архиепископ Серафим Соболев – Св. Серафим Софийски Чудотворец 

(фотография) – с. 44
16. Акад. А. Теодоров-Балан (фотография) – с. 44
17. Д. Димов (фотография) – с. 44
18. Бл. епископ и мъченик Евгений Босилков (портрет) (фотография) – с. 44
19. Акад. Н. Михов (фотография) – с. 44
20. Проф. В. Стоилов (автопортрет) (репродукция) – с. 44
21. Л. Леви-Брюл (фотография) – с. 44
22. А. Адлер (фотография) – с. 45
23. А. Берг (фотография) – с. 45
24. Дж. С. Хаксли (фотография) – с. 45
25. Сватбена снимка на Александра Хенрик и Петър Ферещанов (седнали в средата) във 

Варшава (Полша) (на втория ред първа отляво надясно – майката на Александра – Хелена  Потоцка и 
вторият от ляво надясно – баща й – Хенрик Скура; на третия ред – зад Александра – по-голямата й 
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сестра Халина; на първия ред – долу: братът на Александра – Хенрик и по-малката й сестра – Юзефа 
(15 май 1929 г.) (семеен фотоархив на А. К.) (фотография) – с. 45

26. Петър Ферещанов пристига с влак от Германия на гара София със семейството си (на 
ръце – с дъщеря си Лилиянна) (31 август 1935 г.) (семеен фотоархив на А. К.) (фотография) – с. 45

27. Националният паметник – мемориал на жертвите на комунистическия режим в България 
(София) (архитекти Атанас Тодоров и Димитър Кръстев; открит на 11 септември 1999 г.) (общ 
план) (семеен фотоархив на А. К.) (фотография) – с. 46

28. Надписи на паметната стена, облицована с черен полиран гранит, на националния 
паметник – мемориал на жертвите на комунистическия режим в България (София), на която 
е изписано името на Петър Ферещанов (близък план – фрагмент) (семеен фотоархив на А. К.) 
(фотография) – с. 46

29. Стоян Груйчев (фотография) – с. 47
30. Лиляна Ферещанова и Тодор Петров във Варшава (юли 1943 г.) (семеен фотоархив на А. 

К.) (фотография) – с. 46
31. Лилиянна Ферещанова (София, януари 1961 г.) (семеен фотоархив на А. К.) (фотография 

на Петър Папакочев) – с. 47
32. Тодор Петров (1966 г.) (семеен фотоархив на А. К.) (фотография на Петър Папакочев) – 

с. 47
33. Зако Хеския (фотография) – с. 47
34. Константин Павлов (фотография) – с. 47
35. Александра Хенрик с децата си Лилиянна и Тодор (София, май 1952 г.) (семеен фотоархив 

на А. К.) (фотография на Петър Папакочев) – с. 47
36. О. Роберт Прустов (фотография) – с. 48
37. Проф. Николай Масалитинов (фотография) – с. 48
38. Тодор Петров с деца от енория „Св. Йосиф” – София (август 1944 г.) (семеен фотоархив 

на А. К.) (на втория ред в средата) (фотография) – с. 48
39. Тодор Петров в Полша (Калиш, 1957 г.) (семеен фотоархив на А. К.) (фотография) – с. 48
40. Федерико Фелини (фотография) – с. 48
41. Снимка на трупа Петрови след участие в представление на цирк „Ринглинг” (първият 

отдясно – Тодор Петров, третата отляво – Лилияна Пенева) (Лас Вегас, САЩ, 1974 г.)(семеен 
фотоархив на А. К.) (фотография) – с. 49

42. Лилияна Пенева (1966 г.) (семеен фотоархив на А. К.) (фотография на Петър Папакочев) 
– с. 49

43. Александър Петров (Маями – Флорида, САЩ) (семеен фотоархив на А. К.) (фотография) 
– с. 49

44. В. Юго (гравюра, репродукция) – с. 49
45. У. Скот (платно, репродукция) – с. 49
46. Дж. Ф. Купер (платно, репродукция)  – с. 49
47. Ал. Дюма (фотография) – с. 49
48. М. Рид (платно, репродукция) – с. 50
49. Ж. Верн (фотография) – с. 50
50. Ч. Дикенс (фотография) – с. 50
51. Х. Бичер-Стоу (платно, репродукция) – с. 50
52. Дж. Лондон (фотография) – с. 50
53. Е. Зола (фотография) – с. 50
54. Г. де Мопасан (платно, репродукция) – с. 50
55. О. Уайлд (фотография) – с. 50
56. А. С. Пушкин (платно, репродукция) – с. 51
57. М. Ю. Лермонтов (платно, репродукция) – с. 51
58. Н. В. Гогол (платно, репродукция) – с. 51
59. И. А. Гончаров (гравюра, репродукция) – с. 51
60. И. С. Тургенев  (платно, репродукция) – с. 51
61. Ф. М. Достоевски (фотография) – с. 51
62. Л. Н. Толстой (платно, репродукция) – с. 51
63. М. Горки (фотография) – с. 51
64. А. Н. Толстой (фотография) – с. 52
65. А. С. Грин (фотография) – с. 52
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66. Й. В. фон Гьоте (платно, репродукция) – с. 52
67. Дж. Г. Байрон (платно, репродукция) – с. 52
68. Ф. Ив. Тютчев (фотография) – с. 52
69. Л. Н. Андреев (фотография) – с. 52
70. Ал. Ал. Блок (фотография) – с. 52
71. Б. Л. Пастернак (фотография) – с. 52
72. Омир (скулптура, репродукция) – с. 53
73. У. Шекспир (платно, репродукция) – с. 53
74. Г. К. Честъртън (фотография) – с. 53
75. М. де Сервантес Сааведра (платно, репродукция) – с. 53
76. Лопе де Вега (платно, репродукция) – с. 53
77. Фр. Рабле (платно, репродукция) – с. 53
78. М. дьо Монтен (платно, репродукция) – с. 53
79. Ж. дьо Лафонтен (платно, репродукция) – с. 53
80. Ж. Расин (платно, репродукция) – с. 54
81. Ж. Ж. Русо (платно, репродукция) – с. 54
82. П. Шадерло дьо Лакло (платно, репродукция) – с. 54
83. О. дьо Балзак (гравюра, репродукция) – с. 54
84. П. Мериме (гравюра, репродукция) – с. 54
85. Ш. Бодлер (фотография) – с. 54
86. Г. Аполинер (фотография) – с. 54
87. Еразъм Ротердамски (платно, репродукция) – с. 54
88. Фр. Шилер (платно, репродукция) – с. 54 
89. Фр. Хьолдерлин (платно, репродукция) – с. 55
90. Новалис (Фр. фон Харденберг) (гравюра, репродукция) – с. 55
91. Х. фон Клайст (платно, репродукция) – с. 55
92. Е. Т. А. Хофман (платно, репродукция) – с. 55
93. Х. Хайне (платно, репродукция) – с. 55
94. Р. М. Рилке (фотография) – с. 55
95. Т. Ман (фотография) – с. 55
96. Ст. Цвайг (фотография) – с. 56
97. А. Швайцер (фотография) – с. 56
98. Л. Фойхтвангер (фотография) – с. 56
99. Х. Кр. Андерсен (платно, репродукция) – с. 56
100. С. Лагерльоф (фотография) – с. 56
101. Ш. де Костер (фотография) – с. 56
102. Фр. Кафка (фотография) – с. 56
103. А. Мицкевич (гравюра, репродукция) – с. 56
104. Б. Прус (фотография) – с. 57
105. Ст. Жеромски (фотография) – с. 57
106. Е. А. По (гравюра, репродукция) – с. 57
107. Х. Мелвил (платно, репродукция) – с. 57
108. Х. Джеймс (фотография) – с. 57
109. Х. Тробел (платно, репродукция)  – с. 57
110. Ск. Фитцджералд (фотография) – с. 57
111. У. Фокнър (фотография) – с. 57
112. Е. М. Хемингуей (фотография) – с. 58
113. Дж. Е. Стайнбек (фотография) – с. 58
114. Владимир Дмитриевич и Александра Куманова пред Софийския университет „Св. 

Климент Охридски” (в дъното се вижда храм – паметникът „Св. Александър Невски”) (София, 21 
януари 1961 г.) (семеен фотоархив на А. К.)(фотография) – с. 58

115. Р. Декарт (платно, репродукция) – с. 58
116. И. Кант (платно, репродукция) – с. 58
117. Г. В. Ф. Хегел (платно, репродукция) – с. 59
118. А. Шопенхауер (платно, репродукция) – с. 59
119. З. Фройд (фотография) – с. 59
120. М. Хайдегер (фотография) – с. 59
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121. М. Фуко (фотография) – с. 59
122. Е. Фром (фотография) – с. 59
123. Ж. Лакан (фотография) – с. 59
124. Ж. Дерида (фотография) – с. 59
125. Ж. Дельоз (фотография) – с. 60
126. Елисавета Багряна (фотография) – с. 60
127. Тодора Топалова (фотография) – с. 60
128. Светла Ленкова (фотография) – с. 60
129. Елена Златева (фотография) – с. 60
130. Борис Десев (фотография) – с. 60
131. Марин Василев (фотография) – с. 60
132. Василка Младенова (фотография) – с. 60
133. Стефан Кралев (фотография) – с. 61
134. Тодорка Арабаджиева (фотография) – с. 61
135. Богомил Паунов (фотография) – с. 61
136. Екатерина Георгиева (фотография) – с. 61
137. Проф. А. М. Панченко (фотография) – с. 61
138. Проф. В. И. Камински (фотография) – с. 61
139. Проф. В. Я. Гречнев (фотография) – с. 61
140. Проф. В. М. Акимов (фотография) – с. 61
141. Проф. С. А. Рейсер (фотография) – с. 62
142. Проф. С. С. Ланда (фотография) – с. 62
143. Проф. И. В. Гудовшчикова (фотография) – с. 62
144. Проф. А. В. Мамонтов (фотография) – с. 62
145. Проф. Й. Е. Баренбаум (фотография) – с. 62
146. Проф. И. А. Шомракова (фотография) – с. 62
147. Проф. А. В. Соколов (фотография) – с. 62
148. Проф. В. П. Леонов (фотография) – с. 62
149. Проф. Г. Г. Фирсов (фотография) – с. 63
150. Проф. В. Ф. Сахаров (фотография) – с. 63
151. Проф. А. Н. Ванеев (фотография) – с. 63
152. Проф. В. С. Крейденко (фотография) – с. 63
153. Проф. Л. П. Москаленко (фотография) – с. 63
154. Проф. Е. Е. Найдич (фотография) – с. 63
155. В. Г. Белински (фотография) – с. 63
156. Проф. В. А. Петрицки (фотография) – с. 63
157. Доц. Ц. Стайкова (фотография) – с. 64
158. Император Петър Велики (фотография) – с. 64
159. Проф. Ю. М. Лотман (фотография) – с. 64
160. Проф. Р. А. Казарянц (фотография) – с. 64
161. Проф. А. С. Милников (фотография) – с. 64
162. Проф. О. П. Коршунов (фотография) – с. 64
163. Проф. В. А. Щученко (фотография) – с. 64
164. Проф. В. Б. Краснорогов (фотография) – с. 64
165. Проф. Ю. А. Шрейдер (фотография) – с. 65
166. Проф. Николай Яръмов (фотография) – с. 65
167. Акад. А. И. Субето (фотография) – с. 65
168. Проф. Стоян Денчев (фотография) – с. 65
169. Проф. Милен Куманов (фотография) – с. 65
170. Проф. Тодор Боров (фотография) – с. 65
171. Любен Каравелов (фотография) – с. 65
172. Христо Ботев (фотография) – с. 65
173. К. Р. Симон (фотография) – с. 66
174. Георг Шнайдер (отляво) и д-р Юлиус Ханауер (21.09.1872-19.04.1942) – първопроходец 

в специалните библиотеки в световен мащаб; завършил е физика, математика и химия и е 
завеждал библиотеката на концерна АЕГ (Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft) в Берлин (снимката 
е предоставена специално за настоящото издание от Фотографската колекция на Австрийската 
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национална библиотека) (фотография) – с. 66
175. Л.-Н. Малклес (снимката е предоставена специално за настоящото издание от 

Библиотеката на Сорбоната – Париж, Франция) (фотография) – с. 66
176. Ф. М. А. Волтер (платно, репродукция) – с. 67
177. Доц. Кремена Зотова (фотография) – с. 67
178. А. А. Любишчев (фотография) – с. 67
179. Д. И. Менделеев (фотография) – с. 67
180. Проф. Велчо Велчев (фотография) – с. 67
181. Петър Караангов (фотография) – с. 67
182. Акад. Петър Динеков (фотография) – с. 67
183. Проф. Куйо Куев (фотография) – с. 67
184. Проф. Петър А. Петров (фотография) – с. 68
185. Член-кор. д-р И. Н. Казаринова (фотография) – с. 68
186. Доц. д-р Д. К. Равински (фотография) – с. 68
187. Доц. д-р Е. Н. Томашева (фотография) – с. 68
188. Акад. проф. Д. В. Лебедев (фотография) – с. 68
189. Акад. проф. Е. К. Беспалова (фотография) – с. 68
190. Проф. Г. Ф. Гордукалова (фотография) – с. 68
193. Проф. Т. А. Сибиък (фотография) – с. 68
194. Проф. У. Еко (фотография) – с. 69
195. Аристотел (скулптура, репродукция) – с. 69
196. В. В. Кандински (фотография) – с. 69
205. Норберт Винер (фотография) – с. 69
206. Бистра Брайкова (фотография) – с. 69
207. Сократ (скулптура, репродукция) – с. 69
208. М. Н. Епщейн (фотография) – с. 69
209. Вяч. И. Иванов (фотография) – с. 69
210. Жан-Жак Лафон (фотография) – с. 70
211. Хайнц Ламперт (фотография) – с. 70
212. А. А. Лосев (фотография) – с. 70
213. Лабиринт (изображение на компанията Dreamstime)(репродукция) – с. 70
214. Конрад Геснер (гравюра, репродукция) – с. 70
215. Джото ди Бондоне (фреска, автопортрет, репродукция) – с. 71
216. Леонардо да Винчи (гравюра, автопортрет, репродукция) – с. 71
217. Микеланджело Буонароти (гравюра, автопортрет, репродукция) – с. 71
218. Рафаело Санцио (автопортрет, репродукция)  – с. 71
219. Т. Бестерман (фотография) – с. 71
220. Ф. А. Еберт (фотография) – с. 71
221. Персоналът на Библиотеката Джон Крерар през 1914 г. Първи ред, от ляво на дясно: 

Аксел Джоузефсън (главен каталогизатор); Мери Хоули (каталогизатор); Клемънт Ендрюс 
(библиотекар); Чарлс Бар (помощник-библиотекар); Кристиян Бей (класификатор); Втори ред: Хелън 
Далтън Браун (старши помощник); Гертруд Форстол (каталогизатор); Сара Дикинсън (периодика); 
Едуард Туидел (помощник-библиотекар); Джени Хълси (подвързия); Бруно Уилки (помощник-касиер); 
Ана Уайт (младши помощник); неизвестен; Шарлът Фой (книжни фондове); Алберта Уйдън 
(каталогизатор); Мейбъл Хауърд (фишов инвентар); Поли Рийдър (фишов инвентар); Мейбъл 
Иймън (поръчки); Мери Хибърд (медицинска служба);Корнелия Уайт (комплектуване); Етел Уайт 
(секретар); неизвестен; Трети ред: Алфонс Корню (разсилен); Джон Краут (младши помощник); 
неизвестен; Елизабет Уилсън (книжни фондове); Алфа Оуенс; Грейс Кели (помощник-класификатор); 
трима неизвестни; Елизабет Монтрос (систематизатор); Уйлям Тийл (началник заемна служба); 
Хариет Пенфийлд; Ашли Хукър (справочен библиотекар) (снимката е предоставена специално за 
настоящото издание с любезното съгласие от отдела „Специални колекции” на Библиотеката на 
Университета на Чикаго (Чикаго, Илиноис – САЩ) – University of Chicago Library, Special Collections 
Research Center (фотография на Йенс Кристиян Бей) – с. 72

221 – фрагмент. А. Г. С. Джоузефсън (фотография – фрагмент) – вж: оригинал на 
фотографията: Ил. 221 – с. 72

222. В.  Грундтвиг (фотография) – с. 71
223. Лабиринт (средновековно изображение)(репродукция) – с. 72
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224. Проф. Елена Савова (фотография) – с. 71
225. Проф. Иван Попов (фотография) – с. 73
226. Проф. Христо Мутафов (фотография) – с. 73
227. Д-р Николай Василев (фотография) – с. 73
228. Доц. д-р Никола Казански (фотография) – с. 73
229. Гл. ас. д-р Владимир Манчев (фотография) – с. 73
230. Гл. ас. Диана Ралева (фотография) – с. 73
231. Марияна Максимова (фотография) – с. 73
232. Доц. д-р Венцислав Велев (фотография) – с. 73
233. Акад. В. Б. Митко (фотография) – с. 74
234. Акад. В. К. Клюев (фотография) – с. 74
235. Л. Уайт (фотография) – с. 74

СПИСЪК НА СХЕМИТЕ КЪМ ИНТЕРВЮТО 

191. Сх. Проекционни планове на структурната форма на емпиричните признаци на 
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ХРОНОЛОГИЯ  НА  ЕТИКАТА  НА  ПРАТЕНИКА  
МУХАММЕД: 

АНАЛИЗ  НА  КОРАНИЧНИЯ  ИМПЕРАТИВ  ЗА  
ОПРОЩЕНИЕ

Ариф Абдуллах

In this study the researcher examines the claim stating that the Qur’ānic content 
and the behaviour of the prophet Muhammad ethically devolves with the move from Makkah 
to al-Madinah or from the state of weakness and dependence to the erection of power and 
independence, respectively. The implication of such a claim being that Islam is politically oriented 
and thus heavily opportunistic and aimed at achieving imperialistic goals. To test the plausibility 
of these assumptions, the author explores the Qur’ānic content studying chronologically the 
forgiveness imperative in both Makkan and Madinan periods. The act of forgiveness has been 
taken as a central criterion for observing whether or not the Qur’ānic ethical system fl uctuates 
according to the context of weakness and power. The study concludes that regardless of the 
socio-political context, the Qur’ān prescribes and evaluates the act of forgiveness as a perpetual 
universal ethic. In this respect, the position which attempts to relate different ethico-behavioural 
patterns to each of the contexts of Makkah and al-Madinah seems untenable. Moreover, the 
Qur’ānic words expressing the idea of forgiveness do not confi ne its meaning to the outward 
aspect of human behaviour only, but penetrate to its inward dimensions. This is because in the 
Qur’ānic forgiveness is fi rmly related to belief in God and the Day of Judgment.  

Пророческият живот на Мухаммед (р. 571 – поч. 632 г.) обхваща два основни 
периода: мекански (610-622 г.) в Мека и медински (622-632 г.) в ал-Медина. Често в 
класическата ислямска литература, а и в съвременната, меканският период се определя като 
етап на слабост, неустойчивост и пасивност за разлика от мединския, който се представя за 
период на сила, господство и надмощие. Разделянето на пророчеството на периоди нерядко 
се обвързва и с етиката и поведението на пратеника Мухаммед. Твърди се, че в Мека той 
е сдържан и смирен, защото е в състояние на слабост, докато в ал-Медина, в положение 
на социална и политическа мощ, той е прям и безкомпромисен. Макс Вебер убедително 
обобщава, че ислямът в мединския период е трансформиран в национална, арабска, военна 
религия, в която образцовата личност не е ученият, а воинът [1]. А Маршал е на мнение, 
че отношението към немюсюлманите в Корана се променя постепенно от Мека към ал-
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Медина, за да се стигне тотално до положение на война, която мюсюлманите обявяват на 
„неверниците” в мединския период [2].

Подобни твърдения не просто са импликация за политизиране на исляма, но 
също внушават, че етиката и поведението на пратеника Мухаммед са конюнктурни, 
базирани на прагматични тенденции. Така целият етично-поведенчески модел на исляма 
и неговият мироглед се дистанцират от полето на утвърдените и непроменливи ценности 
и се съсредоточават, според тези твърдения, върху статуквото. Още по-значителни в 
това отношение са опитите на някои мюсюлмани и мюсюлмански групи за аналогия 
и практически измерения на меканския и мединския период като социополитическа 
еволюция в съвременния живот. Предлагат се различни парадигми на поведение, 
подплатени с изрази като „все още не е настъпило времето – в Мека сме” или „достигнем 
ли сила и мощ, ще преминем към модела от ал-Медина”. Всичко това създава усещане, че 
не липсват похвати, чрез които религията ислям може да бъде извадена от своя нравствено-
нормативен характер и представена съответно като конспиративна идеология, насочена към 
реализирането на определен тип империализъм.

Но нека да задълбочим критично нашия анализ и да установим нормативно дали 
наистина съществува девалвация на ценности и конюнктурно поведение в етиката на 
пратеника Мухаммед. За да бъде методологията ни безупречна, ще използваме за арбитър 
самото коранично съдържание, което се приема единодушно от всички мюсюлмани 
за основен източник на норми и поведение в исляма. Там ще проследим императива 
за опрощение в хронологичен ред: от ранен към по-късен етап в Мека и съответно от 
началото на мединския период към края на пророчеството. Така ще определим обективно 
характера на ислямската етика, тъй като прошката е акт, който поставя в най-силна степен 
на изпитание етичната система, особено в положение на сила. Да се прости, е да се отвърне 
положително на нежелано и оскърбително действие; и ако това може да бъде извършено 
поради слабост и неспособност да се отмъсти, то в положение на сила и способност 
прошката е доказателство за утвърден нрав и непроменлива ценностна система.

Прошката в Корана е отразена посредством три основни коренни морфеми: /г-ф-р/, 
/с-ф-х/ и /а-ф-а/. Значението на  /г-ф-р/ се определя от лексикографите като покривало [3], 
с което се покрива нещо, за да се предпази от замърсяване [4]; /с-ф-х/ означава широта 
[5], както и да не се търси отмъщение, а да се прояви добро поведение в отговор на грубо 
и оскърбително действие [6]; значението на /а-ф-а/ пък е да се остави нещо [7] с цел да 
се облагороди [8], а също така носи значение на заличаване на следите от нещо: афети 
р-рийаху л-есера, [пустинните] ветрове заличиха следите [на кервана] [9]. Става ясно, че 
прошката в кораничната употреба се разбира като покриване на гнева, т.е. сдържаност 
пред оскърбително поведение; потушаване на гнева така, че да не се търси отмъщение, 
а да се отговори с добро; заличаване на следите на гнева и достигане на душевен мир. 
Така кораничната етика на опрощение не се задоволява единствено с външната форма 
на извинение, но тя търси помирението чрез заличаване на афектите на яростта дълбоко 
в душата и по този начин придобива градивна функция, която ярко я диференцира от 
престореното поведение. 

Хронологически един от най-ранните императиви за опрощение в Корана [10] се 
намира в сура (глава) Ал-Хиджр, която според Ньолдеке датира от средния мекански период 
(ок. 614-618 г.). [11] В кораничния текст се повелява следното: Сътворихме Ние небесата 
и земята, и онова, което е помежду тях, единствено с мъдрост. Часът непременно ще 
дойде, затова [о, Мухаммад] прости с великодушна прошка! [12]

Историческият контекст на императива за опрощение е Мека и меканските 
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идолопоклонници, които налагат религиозни гонения и репресивни мерки срещу пратеника 
Мухаммед и вярващите. В този период са извършени жестоки убийства на цели семейства, 
приели исляма. Семейство Ясир са убити в Мека пред очите на сина им Аммар, който се 
избавя от смъртта, отричайки се на думи от вярата [13]. В тези исторически обстоятелства 
на пратеника Мухаммед му се повелява да прости с великодушна прошка. Историческият 
контекст лесно би могъл да ни внуши, че прошката е продиктувана от конюнктурата като 
необходимо поведение в положение на слабост и безсилие пред силната опозиция. Затова 
методологически наложително е да се вгледаме в езиковия контекст, който ще позволи 
точното установяване на значението на императива и мотива за неговото налагане. 

Смисловата цялост, в чийто състав влиза императивът за опрощение, се разгръща от 
сътворението на небесата, земята и всички останали създания към края на тяхното земно 
съществуване и Деня на справедливата равносметка и възмездие. Ето защо императивът 
е съпроводен в оригиналния текст от арабската съюзна частица фа, която има функция да 
покаже, че заповедта, която въвежда, е следствие от информацията преди нея. Т.е. така, 
както всяко нещо бе сътворено първоначално от нищо, то ще бъде върнато за равносметка и 
на всеки справедливо ще се въздаде, затова прости. Именно наречието „затова“ разкрива, че 
мотивът за прошката е централната доктрина в исляма – вяра в Съдния ден и живота след 
смъртта, а не слабостта и безсилието.

Заповедта за опрощение тук е изразена с глагола исфах от корена /с-ф-х/, за който 
вече стана дума, че означава потушаване на гнева така, че да не се търси отмъщение, 
а да се отговори с добро. Въпреки смисъла, който носи само по себе си, сказуемото е 
последвано от обстоятелствено пояснение в атрибутивна конструкция ас-сафх ал-джемил, 
букв. „красива прошка”. Прошката, която е повелена, трябва да отговаря на описанието 
„красива”, „великодушна”, в противен случай, ако тя е престорена, куртоазна, обслужваща 
статуквото, императивът не може да бъде реализиран. Интересно е, че атрибутивната 
конструкция в арабския оригинал е поставена също в морфологична категория 
определеност, което сякаш е знак, че красивата, великодушната прошка е разпознаваема 
и само такава тя бива ключ към душите на хората, дори и на тези, които са агресивни и 
оскърбителни.

Отново в меканския период, но в по-късен хронологически ред [14], откриваме 
следващия императив за опрощение: Отдръпни се от тях [о, Мухаммад] и кажи: Мир! Те 
ще узнаят. [15]

Историческият контекст е същият, описан накратко по-рано. Императивът исфах от 
корена /с-ф-х/ е преведен тук, в българския текст, с израза „отдръпни се”, но присъствието 
му в съюз с втория императив за мир в рамката на цялостния езиков контекст ни поставя 
в ситуация на размисъл относно възможността да бъде реализирано състояние на мир 
чрез прекратяване на отношенията между хората. Ат-Табари, един от ранните и най-видни 
тълкуватели на Корана, пояснява, че обект на действието от императива не са самите хора, 
в исторически план – меканските идолопоклонници, а тяхното агресивно и оскърбително 
поведение към пратеника Мухаммед и мюсюлманите [16]. Това е изключително уместно 
пояснение, тъй като съгласува заповедта с останалите части на езиковата цялост в 
семасиологичен и контекстуален аспект. Така на пратеника Мухаммед му е повелено не да 
изолира идолопоклонниците, а да не взема под внимание обидите им, за да не влияят те 
върху поведението му и да не се превръщат в пречка пред заповедта за реализация на мир. 
Стигаме до извода, че изразът „отдръпни се” е метонимичен подход, където прошката е 
изразена чрез една от нейните характеристики – да не се допуска влияние и реакция срещу 
обидно поведение.
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От изключителна важност е да бъде подчертан паралелът в кораничния текст 
между прошката и състоянието на мир. „Прости им и кажи: Мир!” Отговорът към 
обидата с прошка е път към помирение и мир, докато отвръщането с агресия затваря 
всяка възможност за сигурност и увеличава тревогите. Затова и думата „мир”, „селямун”, 
е в номинативност, изразяваща постоянното, основното състояние на субекта; в текста 
тя функционира като именно сказуемо на неформално изразен подлог, т.е. „състоянието 
ми или позицията ми е мир”. В тази връзка е необходимо да се отбележи, че самата дума 
„ислям”, с която е назована ислямската религия, означава поддържане на постоянно 
състояние на мир с Бог, със себе си и с хората.  

След като повелява да не се прибягва към търсене на отмъщение, а да се предложи 
мир в противовес на непочтеното поведение, Коранът отново мотивира този нелек 
нравствен акт с Деня на равносметката и справедливостта: „Те ще узнаят”, т.е. всичко ще 
бъде ясно и на всеки ще бъде въздадено според делата му в Съдния ден. Вярата в този Ден 
несъмнено е гарант за сдържаност, търпение и вършене на добро в отговор на злото.

В крайния мекански период [17] (ок. 618–622 г.) още веднъж откриваме императива 
за опрощение: Кажи на вярващите да прощават на онези, които не очакват дните на 
Аллах, но Той ще въздаде на всички хора, каквото са придобили! [18]

Прави впечатление, че императивът в крайния мекански период е колективен: „да 
прощават”, изразен чрез аналитичната форма на повелителното наклонение. Появата на 
императив в подобна колективна форма приблизително десет години след началото на 
пророчеството е разбираемо, тъй като арабите преди исляма се славят изключително с 
влечението си да отмъщават, без значение каква е цената на отмъщението. Предислямската 
поезия на арабите от V, VI и началото на VII век е богата на примери за мястото на 
отмъщението в живота на номадските племена и тяхното неблагоразположение към 
прошката. Затова и тези, към които е насочен императивът в кораничния текст, са описани 
с един от най-важните признаци на религията – вярата. Буквалният превод от арабски 
език е следният: „Кажи на тези, които са повярвали...”, т.е. доказателство за тяхната вяра е 
способността им да прощават. Така не само времето, но и правилното усвояване на вярата 
повече от десет години предполагат трансформация на бедуинския манталитет от жажда за 
мъст към прошка и сдържаност.

Заповедта в този конкретен случай е изразена с глагола йегфиру от корена /г-ф-р/, 
който носи значение на сдържаност пред оскърбително поведение и покриване на гнева. 
Обектът, към когото е насочена повелята, са: „онези, които не очакват дните на Аллах”, 
което означава, че обсегът на действието обхваща и тези, които определят себе си за 
атеисти. И тук отново опрощението като нравствен акт е контекстуализирано в рамката на 
доктриналната постановка за вяра в Съдния ден – Деня на равносметката и възмездието 
при Аллах.

Сега е необходимо анализът да навлезе в мединското съдържание на Корана, което 
исторически се свързва, от една страна, с общество, съставено от различни етнически 
и религиозни групи, а от друга – с вече различния статут на мюсюлманската общност, 
която без разногласия сред учените достига сила, влияние и авторитет в този период. 
Тук, в сравнително ранен етап от развитието на мединското общество в присъствието на 
пратеника Мухаммед и мюсюлманите, Коранът отново поставя императив за опрощение: 
Мнозина от хората на Писанието, поради завист в душите, желаят, след като сте 
повярвали, да ви превърнат пак в неверници, след като им се разкри истината. 
Извинявайте и прощавайте, докато Аллах даде Своята повеля! Аллах над всяко нещо 
има сила. [19/20] 
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Вече бе отбелязано, че историческият контекст на този текст е град ал-Медина, 
когато там съжителстват предимно юдеи, християни и мюсюлмани. Езиковият контекст се 
свързва с едностранчивите претенции на определени религиозни групи за богоизбраност и 
притежание на Божиите блага. В подобна егоцентрична атмосфера Коранът разкрива, че не 
всички, но значителен брой от юдеите и християните носят в душите си силен ентусиазъм 
да накарат вярващите мюсюлмани да се отрекат от своята вяра. Причината за тази охота, 
според текста, е завистта, предизвикана от появата на пратеника Мухаммед. 

Поведението, което е резултат от завистта и се проявява като бунт и несъгласие 
с вярата на другите, е необходимо според Корана да бъде посрещнато с прошка: 
„Извинявайте и прощавайте”. Повелителната форма тук е изразена с производни от 
морфемите /а-ф-а/ и /с-ф-х/, чието значение насочва поведението към потушаване и 
заличаване на следите от гнева и достигане на душевен мир без поддаване на провокациите, 
които целят да въвлекат вярващите в непристойно за вярата държание [21]. 

Онова, което привлича силно вниманието ни, е, че в мединския период, за 
който се твърди, че е период на сила и поведение, различно от това в меканския етап, 
императивът не просто е факт, и то в колективна форма, но е и удвоен. Удвояването на 
заповедта за опрощение в колективна форма: „Извинявайте и прощавайте”, недвусмислено 
показва, че Коранът подчертава с още по-голяма важност прошката в условията на власт 
и културно разнообразие. И тук прошката като нравствен акт е мотивирана от вярата в 
Аллах и Неговата справедливост: „Докато Аллах даде Своята повеля! Аллах над всяко 
нещо има сила”. Този израз облекчава болката от оскърбителното поведение и възвръща 
спокойствието, уверявайки вярващите, че провокациите и лошото поведение са в ръцете на 
Аллах [22]. 

В средния медински период също откриваме в кораничното съдържание заповед за 
прошка и опрощение: И удостоените с благодат и обилие сред вас да не се кълнат, че 
не ще даряват на [съгрешилите от] роднините и клетниците, и преселниците по пътя 
на Аллах! И нека извиняват, и нека прощават! Нима не искате Аллах да ви опрости? 
Аллах е опрощаващ, милосърден. [23/24]

В исторически план текстът се свързва с оклеветяването на Аиша (поч. 678 г.) 
в прелюбодеяние. Аиша е съпруга на пратеника Мухаммед и дъщеря на първия и най-
достоен ръководител на мюсюлманите след смъртта на Мухаммед, Абу Бекр (632-634 г.). 
Оттук тази клевета се превръща в едно от най-скандалните събития в ислямската история. 
Един от хората, замесени в оклеветяването, е Мистах, клетник, който живее на издръжката 
на Абу Бекр. След като разбира, че Мистах е замесен в клюките, Абу Бекр се заклева 
повече да не го издържа и спира финансовата си помощ към него. При тези обстоятелства 
гореспоменатият кораничен текст бива низпослан, пояснявайки, че клетвите и спирането 
на подпомагането на съгрешилите не е правилно, а правилната постъпка е да се прости: „И 
нека извиняват, и нека прощават! Нима не искате Аллах да ви опрости?” Затова Абу Бекр 
веднага променя позицията си и прощава на Мистах, като възстановява финансовата си 
помощ за него и се заклева никога повече да не я спира, воден от желанието да заслужи от 
своя страна опрощението на Аллах [25].

Императивът отново е колективен и удвоен, изразен аналитично: „И нека извиняват, 
и нека прощават!“, от арабските корени /а-ф-а/ и /с-ф-х/, чието значение достига 
кулминация, ангажирайки субекта да отвърне с добро в отговор на зло поведение. Тук 
отново съдържанието на Корана ни кара да се замислим. Защо в средата на мединския 
период, в момент на сила, когато съпругата на първия човек в държавата и дъщеря на 
втория е опозорена без право, Коранът, противно на нашите очаквания, повелява не просто 
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да се прости, но и да не се спира помощта към съгрешилите, към тези, които са скалъпили 
клеветата? Отговорът на този въпрос се съдържа в завършека на кораничния текст: „Нима 
не искате Аллах да ви опрости? Аллах е опрощаващ, милосърден”. Текстът разкрива по 
диалектичен път зависимостта между прошката като нравствен акт в поведението на човек 
и Божието опрощение. Така за пореден път ставаме свидетели, че заповедта за опрощение в 
Корана е неизменно свързана с вярата в Аллах и в Съдния ден, когато Неговото опрощение 
ще бъде най-силно желано, както ни известява религиозният изворов материал.

И накрая, императивът за опрощение е факт и в последните дни от живота на 
пратеника Мухаммед. Откриваме го в хронологически най-късните текстове от Корана, в 
сура Ал-Ма’ида (глава Трапезата), която, според класическата ислямска хронология на аз-
Заркеши [26] и съвременната на Ньолдеке [27], е последната низпослана сура, разбира се, в 
края на мединския период: И защото нарушиха своя обет, Ние ги проклехме и сторихме 
сърцата им да закоравеят. Те преиначават словата, размествайки ги. И забравиха част 
от онова, което им бе напомнено. И не преставаш да откриваш тяхна измяна освен у 
малцина от тях. Но ги извини и прости! Аллах обича благодетелните. [28] 

Текстът представя на вниманието ни характеристика на определена група хора 
от Исраилевия род. Основните черти на поведението им са изложени така: нарушаване 
на обета, преиначаване на Писанието, забрава на посланието, измяна. Така също се 
съобщава, че Аллах е проклел тези хора и е запечатал сърцата им поради непристойните 
дела, които вършат. За разлика от действията на Аллах, за които Коранът просто съобщава, 
от пратеника Мухаммед и вярващите се изисква друго действие към хората, които не са 
верни: „Но ги извини и прости!” Текстът е ясен пример за необходимостта да се прави 
разлика между дескриптивната и прескриптивната информация в Корана. Неспособността 
да се отчита тази разлика без съмнение води до грешни и подвеждащи заключения. Това, 
че Аллах е проклел тези безчестни хора, е съобщение, което от своя страна не изисква от 
вярващите и те да проклинат. Онова, на което вярващите трябва да реагират, е императивът, 
а именно: „Но ги извини и прости!” 

В крайния медински период Коранът заповядва прошка към измамата, 
предателството и подлостта. Похватът отново е удвоен императив, от арабската основа на 
/а-ф-а/ и /с-ф-х/, този път изразен синтетично: „извини и прости“. В чисто политически 
аспект и от позицията на сила конвенционалното поведение към деяния от рода на измамата 
и предателството невинаги е ориентирано към опрощение. Но Коранът недвусмислено 
налага дори в тази ситуация прошката като стремеж за търсене на помирение чрез 
сдържаност и заличаване на афектите от яростта дълбоко в душата, за да се намерят сили 
да бъде отблъснато злодеянието с добро и така да се тушира рушителното му действие. 

Актът на опрощение в тази тежка ситуация е определен като благодетелност, ихсан, 
и е мотивиран със спечелване на любовта на Аллах: „Аллах обича благодетелните” [29]. 
Така до последните завети на Корана прошката неотклонно е представяна като парадигма за 
висок морал в отговор на лошото поведение [30]. 

В заключение, анализът показва, че императивът за опрощение в кораничното 
съдържание не просто се запазва и в двата исторически периода – Мека и ал-Медина, но 
той се усилва значително в мединския период, бивайки удвояван и предимно в колективна 
форма. Заповедта в ал-Медина винаги е базирана на морфемите /а-ф-а/ и /с-ф-х/, чието 
значение дистанцира прошката от престореното поведение и не я ограничава до външната й 
форма на извинение, а й придава вътрешно-духовно измерение.

Прошката навсякъде в кораничното съдържание е мотивирана от централните 
доктрини на исляма за вяра в Аллах и в Съдния ден, така също от висши спиритуални 
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и етични ценности като: спечелване любовта на Аллах и Неговото опрощение, 
благодетелността и реализацията на мир. Характерното за повечето от тези мотиви е, че 
стоят над земните, терестриалните въжделения, което придава на прошката устойчив и 
неподкупен характер в ислямското учение.

Обсегът на опрощението в Корана не е ограничен до определена група от хора, 
етнос, религия или каквато и да е принадлежност, той обхваща езичници, атеисти, юдеи, 
християни, лицемери и съгрешили мюсюлмани. Това още веднъж доказва, че прошката в 
исляма не е ситуативен инструмент, а непроменлива ценност.

Проведеното изследване върху кораничния императив за опрощение показва, 
че етичната система на Корана и поведението на пратеника Мухаммед не девалвират в 
хронологичен ред от Мека към ал-Медина, а напротив, биват универсални и непроменливи, 
без да се влияят от конюнктурата. Това наблюдение ни дава основание да твърдим, че 
Коранът преди всичко е книга за вярата и морала, а не някаква политическа теория или 
военна стратегия. Да, Коранът говори за военно дело [31], но последователният и цялостен 
анализ изяснява, че то се отнася единствено до положението на вече разпалена война, 
встъпването в която е мотивирано от необходимостта за самозащита и прекратяване 
на насилието, а не за налагане на исляма или завладяване на света [32]. Следователно 
селективният прочит на Корана, необективният подход към езиковия контекст и неговата 
тематична прогресия биха могли да доведат до погрешни обобщения, че в положение 
на сила Коранът и пратеникът Мухаммед са агресивни и целта им е политически 
империалистическа.
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БИБЛИОТЕКА  В  КОНТЕКСТЕ  
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО  И  

ИНФОРМАЦИОННОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ
 ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО  НАСЕЛЕНИЯ  РЕГИОНА

Елена Алексеева 

Информационное обслуживание очень емкое понятие. Согласно общепринятому 
определению информационное обслуживание отнесено к области профессиональной 
деятельности, направленной на удовлетворение различных информационных 
потребностей. В зависимости от содержательной направленности и потребностей в 
процессе информационного обслуживания используются документные фонды различного 
типа учреждений – архивов, музеев, библиотек, издательств. Исторически сложилось, 
что наиболее востребованными учреждениями всеми этносами стали библиотеки, как 
фондохранилища документов, способных обеспечить любые возрастные, образовательные, 
культурные и профессиональные потребности.

Определенный вклад в формирование культуры гражданского общества библиотеки 
вносят посредством библиографической и информационной деятельности. Удовлетворению 
информационно-библиографических и культурных потребностей уделяется особое 
внимание. Особое место здесь занимают языковые (т.е. получение, использование 
информации на родном языке) потребности. Потребности содержательного характера 
(т.е. информация о национальной истории, культуре, традициях, независимо от языковых, 
территориальных и хронологических рамок).

Удовлетворение библиографических и информационных потребностей в 
полиэтнических государствах имеет свою специфику. Наше государство стремится 
оказывать национальным меньшинствам посильную помощь в удовлетворении культурно-
информационных потребностей, создании и поддержке их культурных центров, 
направленных на сохранение, развитие культуры национальных меньшинств. Ведь 
именно развитие информационной инфраструктуры является сдерживающим фактором 
ассимиляционных процессов для этнических меньшинств в полиэтническом государстве. 
Поэтому современная библиотека для этнических меньшинств – это центр „национальной 
памяти”, позволяющий поддерживать и развивать национальную культуру, традиции, 
осуществлять информационную связь с исторической родиной.

Информационно-библиографическое обслуживание этнических меньшинств 
– это обеспечение доступа пользователей к источникам информации. Это содействует 
удовлетворению их информационных потребностей путем предоставления различного 
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спектра библиотечных услуг.
Современный уровень организации информационно-библиографического 

обслуживания этнических меньшинств характеризуется несоответствием информационно-
ресурсного обеспечения библиотек России национально-особенным информационным 
потребностям этнических меньшинств. В этом случае библиотека как социальная 
организация является ведущим учреждением, относительно формирования, развития и 
гарантированного удовлетворения потребностей пользователей национально-культурной 
информации.

Необходимо начать рассмотрение этого вопроса с предпосылок возникновения 
потребности в создании информационно-библиографического обслуживания. До 
последнего времени библиотечному обслуживанию этнических меньшинств во всех 
странах уделялось недостаточное внимание. Изменения культурных ориентиров на рубеже 
XXI столетия, которые заключаются в признании факта этнической множественности 
состава населения, привели и к изменениям в информационной политике.

В настоящее время организация информационно-библиографического 
обслуживания этнических меньшинств усложнена из-за целого ряда проблем, которые 
характерны для развития всего библиотечного дела. Важнейшие из них: 

- неудовлетворительное состояние книгоиздания и документообеспечения; 
- недостаточное количество квалифицированных специалистов, которые владеют 

соответствующими языками; 
- недостаточная практика использования информации на нетрадиционных 

носителях; 
- слабая координация между организациями, которые имеют отношение к 

информационно-библиографическому обслуживанию этнических меньшинств; 
- низкий уровень материально-технического обеспечения.
Библиотека хранит ценности национальной культуры, представленные 

документально-информационными ресурсами, и предоставляет информационно-
библиографические услуги. Поэтому сама по себе она является составным компонентом 
национальной культуры. Информационно-библиографическое обслуживание этнических 
меньшинств можно рассматривать как взаимодействие библиотек по обеспечению доступа 
пользователей к источникам информации, что содействует возрождению этнокультурной 
среды. Именно на базе библиотек происходит удовлетворение таких информационных 
потребностей: 

- потребность в получении и использовании информации на языке своего этноса, 
- потребность в получении и использовании информации о происхождении, 

истории, традиции и культуре своего этноса.
Национальные библиотеки республик РФ, центральные библиотеки автономий 

ведут библиографический учет имеющегося в регионе и за его пределами документального 
фонда, относящегося к этническим проблемам титульных народов рег иона; создают 
на этой основе специализированный банк данных: выпускают издания текущей и 
ретроспективной национальной библиографической информации (летописи печати 
республик, библиографические репертуарные своды, ретроспективные указатели 
универсального содержания, репертуарные своды национальной книги и периодических 
изданий этнических групп и др.). Так, НБ Карелии формирует сводные указатели „Печать 
Карелии”, „Книги Карелии и о Карелии”. НБ Республики Саха (Якутия), выполняя целевую 
программу „Национальные фонды”, создала систему национальных, краеведческих 
каталогов, выпускает дополненный и переработанный многоотраслевой указатель 
„Библиография Якутии” Н. Н. Грибановского, ретроспективные указатели „Якутская книга” 
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(книги и брошюры на якутском языке и якутских авторов с начала XIX в. и до середины 
XX в.), уникальный по своему содержанию указатель „Репертуар книг малочисленных 
народов Севера Республики Саха (Якутия)” – книги на эвенском, эвенкийском, 
юкагирском, чукотском, долганском языках, изданные в 1932-2000 гг. В общую систему 
республиканской национальной библиографии входит и указатель „Эвенки Южной Якутии: 
история и культура”, выпущенный Центральной библиотекой г. Нерюнгри. НБ Республики 
Алтай выпускает указатель „История развития алтайской литературы (1869-2000 гг.)”, 
где представлены издания на алтайском и русском языках; Дагестанская республиканская 
библиотека – указатель „Книги на языках народов Дагестана”, в котором впервые собрана 
литература на 7 основных языках народов республики, имеющих письменность. НБ 
Ингушетии готовит издание многотомного указателя „Ингушетика”, в котором отражаются 
книги и статьи об ингушах и Ингушетии, когда-либо опубликованные в России и за 
рубежом. Подобные библиографические указатели выпускаются НБ Бурятии, Коми, 
Мордовии, Северной Осетии. В Татарстане летописи национальной печати ведет Книжная 
палата. НБ готовит для летописей выпуски „Татарстан в печати других республик”, а также 
создает сводный каталог изданной в России и за ее пределами татарской печатной книги на 
основе арабской графики. В создании подобного каталога участвуют библиотеки Казани, 
Москвы и Санкт-Петербурга.

Использование исторического опыта развития информационно-библиографического 
обслуживания этнических меньшинств, а также лучших мировых достижений в этом 
направлении позволяет сформулировать ряд положений относительно перспектив его 
развития: 

- дальнейшее развитие библиотечного обслуживания этнических меньшинств 
должно осуществляться как на государственном, так и на негосударственном уровне. 
Информационно-библиографическое обслуживание этнических меньшинств на 
государственном уровне могут осуществлять отдельные библиотеки, отделы, сектора. 
Такие формы подходят для больших этнических общностей, которые проживают 
компактно; 

- удовлетворение информационных потребностей возможно лишь при условии 
активизации деятельности всех типов библиотек в этом направлении, что предусматривает, 
во-первых, изучение национально-культурной среды (состава, национально-культурных 
потребностей и запросов пользователей, наличие национально-культурных объединений), 
во-вторых, формирование документально-информационной базы для обеспечения 
информационных потребностей этнических групп; 

- к организационным формам библиотечного обслуживания негосударственного 
уровня могут быть отнесены библиотеки национально-культурных обществ, религиозных и 
учебных организаций; 

- библиотеки как государственного, так и негосударственного уровня должны 
координировать свою деятельность по таким направлениям: создание информационно-
документальных ресурсов; обмен информацией с целью качественного удовлетворения 
информационных потребностей каждого этноса; 

- дальнейшее развитие библиотечного обслуживания этнических меньшинств 
требует внедрения новых информационных технологий, а также укрепления 
международных связей.

Региональные центральные библиотеки – от национальных до центральных 
библиотек ЦБС повсеместно осуществляют на основе региональных сводных 
информационно-библиографических ресурсов выпуск популярной библиографической 
продукции национальной тематики для широкого круга пользователей: информационно-
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библиографические указатели, персоналии и другие издания, посвященные творчеству 
выдающихся деятелей культуры, науки, искусства, почетным гражданам – представителям 
коренных народов, населяющих регион, а также актуальным проблемам социальной, 
культурной жизни региона, экологии и т.п.

Оптимальное сочетание выпускаемой научной и популярной библиографической 
продукции позволяет создать систему информационных библиографических ресурсов, 
способствующих максимально полному раскрытию национальных книжных фондов. 
Развитие этой деятельности должно быть направлено на создание универсальной 
библиографической информации об отечественных и зарубежных документах, связанных 
с этническими проблемами, за все периоды существования Российского государства и 
народов России; на получение и распространение этой информации в электронной или 
иной форме. В последнее десятилетие библиографические указатели национальной 
тематики, выходящие в республиках, округах РФ, как правило, имеют электронную версию, 
записаны на CD-ROM. 

НБ республик создают сводные ЭК национальных, краеведческих фондов, 
собранных в регионах, обеспечивая, таким образом, свободный доступ к национальной 
книге пользователям из любого региона страны.

По инициативе НБ Удмуртии формируется электронный Сводный каталог финно-
угорских документов. В этом проекте участвуют НБ республик Карелия, Коми, Марий 
Эл, Мордовия, Удмуртия, окружные библиотеки Коми-Пермяцкого. Ханты-Мансийского 
АО. НБ Бурятии создала информационно-библиографический банк данных „Краеведение 
и национальные фонды в библиотеках Республики Бурятия”. НБ Коми подготовила 
библиографический указатель „Культура народов, населяющих республику Коми: 
фольклор, обряды, традиции, праздники”.

Мурманская ОУНБ совместно с Национальными библиотеками Норвегии. Швеции, 
Финляндии формируют ЭК „Саамская библиография”, содержащий источники по истории, 
культуре, хозяйственной жизни Кольских саамов.

Под руководством Донской ПБ создается сводный электронный каталог „Русская 
книга о Доне и Северном Кавказе, XYIII в. – 1920 г.”, включающий литературу из фондов 
центральных библиотек регионов Южного федерального округа.

Деятельность библиотек по созданию и использованию сводных электронных 
каталогов и других баз данных, содержащих информацию о национальной литературе 
народов РФ, активно поддерживается федеральными библиотечно-информационными 
центрами – РГБ, РНБ, ГПНТБ, прежде всего, в программном обеспечении.

Библиографическая продукция национальной тематики включена в 
общегосударственные программы типа „Ретроспективная национальная библиография 
Российской Федерации”, подготовленная в 2002 г.

Важнейшей задачей является развитие корпоративной деятельности региональных 
библиотек в этой сфере, а именно: 

- создание распределенного объединенного банка библиографических данных 
с привлечением федеральных библиотечных учреждений РНБ и РГБ, обеспечивающих 
доступ к распределенному национальному библиотечно-информационному фонду 
документов России на основе межрегионального сотрудничества; 

- создание в библиотеках специализированного поискового справочно-
библиографического аппарата с учетом возможностей библиотек (каталогов, картотек на 
различных носителях); обеспечение пользователей, населения, национально-культурных 
обществ, землячеств информацией (в том числе с использованием местных СМИ) по 
национально-этническим проблемам; 
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- осуществление через телевидение подачи фактического материала (обзоров 
литературы, рассказов об отдельных изданиях в выпусках новостей и др.; 

- освоение методики проведения информационных мероприятий, содействующих 
сохранению культурной среды этнических групп, населяющих регион (архитектура, 
национальная символика, фольклор, праздники, обряды, народные промыслы, 
национальные школы); 

- организация в региональных библиотеках на базе центров национальной 
краеведческой литературы обслуживания пользователей, интересующихся правовой, 
экономической, социально-бытовой и другой информацией национально-этнического 
характера; 

- создание сайта „Оперативная интернет-информация” с адресами наиболее 
посещаемых сайтов –  администрации области, района, города, комитета по делам 
беженцев и вынужденных переселенцев, специализированной службы социальной 
поддержки молодежи, книжных магазинов, библиотек, расписание железнодорожных и 
автостанций, служб здравоохранения и др.; 

- информационное обеспечение исследовательских программ в области 
межнациональных отношений, национальной культурной политики, проблемы 
билингвизма, сохранения национального языка, культурной среды его бытования.

В регионах, где профилирование библиотечной сети недостаточно, потребности 
в информации относительно национально-культурной жизни должны удовлетворяться 
всей существующей государственной библиотечной системой. Это предполагает изучение 
национально-культурной среды региона (состава жителей по национальному признаку, 
наличие национально-культурных организаций) и формирования документально-
информационной базы для удовлетворения таких потребностей.

Для качественного выполнения такой деятельности необходимо развивать 
общественные связи с национально-культурными организациями региона. 

Библиотека сегодня функционирует как социальный институт в ответ на 
общественные потребности в источниках информации на различном полиэтническом 
уровне. Поэтому обслуживание должно быть максимально сориентировано на пользователя 
с его индивидуальными потребностями.

К основным факторам улучшения информационно-ресурсного обеспечения 
полиэтнического населения можно отнести: 

- во-первых, увеличение количества документов, которые удовлетворяют 
информационные потребности национальных меньшинств; 

- во-вторых, организацию системы их информационно-библиографического 
обслуживания.

Задача библиотеки – предоставление всему населению равного доступа к 
информации. Эта задача не может быть выполнена в наших условиях, если в фондах 
даже центральных библиотек есть десятки тысяч книг на государственном языке и только 
единицы – на языке местного этнического меньшинства. Работники библиотеки могли бы 
внести свой вклад в изменение подобной ситуации, поддерживать сбалансированные и 
значительные фонды для каждой группы этнических, языковых, культурных меньшинств. 

Одним из болезненных вопросов является незнание многими библиотекарями 
языков местных этнических меньшинств и связанное с этим непонимание содержания 
соответствующей этнической культуры. Ведь очевидно, что сотрудники библиотеки, не 
совсем компетентные в вопросах истории и культуры местных национальных меньшинств 
и не владеющие их языками, не могут квалифицированно обслуживать представителей 
соответствующих этнических групп.
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На библиотечный институт сегодня возлагается нагрузка по удовлетворению 
разнообразных потребностей различных этносов, проживающих на территории 
административного образования. На базе современных библиотек в дальнейшем, чтобы 
обеспечить доступ к источникам информации полиэтнического характера, могут быть 
организованы специализированные социальные институты, полностью ориентированные 
на создание информационного полиэтнического пространства. Это могут быть 
специализированные информационные центры, национально-культурные консульства, 
книжные магазины, библиотека-музей, библиотека-клуб, библиотека-центр полиэтнической 
культуры.

ІІІ 2
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ЗНАЧЕНИЕТО  НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  
ПО  БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ  НАУКИ  

ЗА  ЦЕЛИТЕ  НА  УСТОЙЧИВОТО  РАЗВИТИЕ  
НА  ОБЩЕСТВОТО

Искра Арсенова

Въведение 
След няколко годишни преговори между страните и различните организации от 1 

януари  2016 г.  официално влиза  в сила Дневен ред  в областта на устойчивото развитие на 
обществото за периода до 2030 г., приет от лидерите на държавите под егидата на ООН.  

На Световната конференция на ЮНЕСКО по образованието в интересите 
на устойчивото развитие през ноември 2014 г. в Япония  Генералният секретар на 
организацията Ирина Бокова подчерта:  „За постигане на устойчиво развитие на 
обществото само технологиите, политическите стратегии и финансовите стимули не 
са достатъчни. Ние като отделни личности и като общество трябва да изменим начина 
си на мислене и начина си на действия. И това е едно от предизвикателствата пред 
образованието”.  

Образование за устойчивото развитие на обществото дава възможност на студентите 
да развиват знания, умения, разбиране и ценности,  да вземат отговорни решения, както 
на местно и така и на глобално ниво за околната среда. То подпомага  младите хора да  
помислят как качество на живот може да се подобри, без да се вреди на планетата за 
бъдещите поколения, и ги насърчава  да предприемат лични действия за подобряване и 
поддържане на околната среда.

Новият Дневен ред 2030 
Новият Дневен ред е призив към страните да започнат работа за постигане на 17-

цели на устойчивото развитие на обществото, единодушно приети от всички 193 страни-
членки на ООН. Те са насочени към удовлетворяване на потребностите на население. 
Новият Дневен ред включва трите съставляващи на устойчивото развитие – социална, 
икономическа и екологична, както и въпросите на мира и справедливостта.  

Дневен ред 2030 включва: 
1. Декларация – Виждане на света през 2030 г. 
2. Цели на устойчивото развитие (17 цели, 169 задачи) – какво иска да види светът 

през 2030 година – от ликвидиране на бедността до добро образование, развитие на градовете, 
мир и справедливост. 
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3. Средства за реализация – с какви средства ще се реализира Дневен ред  2030 и 
неговия бюджет 

4. Следващи действия и анализ – включително глобални показатели.
„Образование 2030” е неразделна част от дневния ред за устойчиво развитие, което 

представлява цел 4 от Целите за устойчиво развитие, които трябва да продължат Целите 
на хилядолетието за развитие. Новият образователен дневен ред представлява споделена 
цялостна визия. Той е разработен в рамките на широк консултативен процес, в резултат на 
който се подписва Договорът от Мускат, приет на международната среща за „Образование 
за всички”, проведена през май 2014 г. Договорът формулира глобалната цел за образование 
и свързаните с нея цели и средства за приложение, предложени от Отворената работна 
група за целите за устойчиво развитие при Генералната асамблея на Организацията на 
обединените нации (ООН). 

Рамката за действие има три раздела. Раздел I очертава визията, обосновката 
и фундаменталните принципи на „Образование 2030”. Раздел II описва глобалната 
образователна цел и свързаните с нея седем цели и три средства за приложение, както и 
възможни стратегии. Раздел III предлага структура за координиране на международните 
усилия в сферата на образованието, както и механизми за управление, мониторинг, оценка 
и отчитане. Той анализира начините, чрез които да се гарантира, че „Образование 2030” се 
финансира адекватно и очертава партньорства, необходими за реализирането на дневния 
ред в международен, регионален и национален план. (Rethinking, 2015). 

Значение на висшето образование за устойчивото развитие на обществото
Всяка система  на образование в дадена степен съответства на епохата, отразява 

равнището и структурата на общественото съзнание и се възпроизвежда от него.  Освен 
това всяко образование е ориентирано към бъдещето и е призвано да създава предпоставки 
за проявление на нови същностни сили на човека, неговото социално и културно развитие.  
Тази двуединна функция на образованието винаги служи на избора на определена 
образователна концепция. Очевидно е, че този избор зависи от доминиращите  ценностно-
светогледни постановки на епохата, характера на потребностите на обществото и 
разбирането на необходимостта от съблюдаване качеството на живота. 

Както смятат белоруските учени А. Н. Витченко и В. М. Яцухно системата на  
образование за целите на устойчивото развитие се характеризира с  многообразие на 
моделите (вж. таблица 1) (Витченко, 2008).  

Присъединявайки се към авторите, които утвърждават, че в подобни условия е 
важно разработването на общи концептуални основи на образованието за устойчиво 
развитие, призвани да фиксират както предметната сфера, така и обусловените от него 
методични подходи ще се постараем да разгледаме значението на висшето образование по 
библиотечно-информационни науки (БИН) и неговото състояние в България. 

За образованието на XXI в. е необходима изпреварваща наука, която  не само да 
се развива с ускорени темпове, но и да бъде ориентирана към нормативна прогноза за 
устойчиво развитие, за търсене на алтернативни сценарии, хипотези и др. Изпреварването 
на  образователния процес и в определена степен на организационния статус, ролята 
на целия процес на обучение и възпитание сред другите социални сфери на дейност е 
основен ракурс на цялото образование. Ако от новия тип образование зависи преходът към 
устойчиво бъдеще, то неговият нов статус и функционална роля в обществото следва да 
бъде узаконена с нормативно-правни и управленско организационни документи и форми. 
(Урсул, 2015)

Една от най-важните задачи на образованието по устойчиво развитие е да научи 
хората да съгласуват действията за подобряване на околната среда и намаляване на 
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Типове модели Съдържателни признаци на модела

Философски Интерпретация на устойчивото развитие като необходимо исторически етап  от еволюцията 
на социума, съзвучен с идеите на формиране на ноосферата по В.И. Вернадски

Политологически Трансформация  на световните политически отношения по понижаване на рисковете 
и конфронтациите, съкращаване на свързаните с тях разходи на  природни ресурси. 
Международни съглашения и практически действия по предотвратяване на глобални и 
регионални предизвикателства

Биосферен Твърда адаптация на прогреса на устойчивото развитие към ограниченията от екологичен 
характер и възможностите на екосистемите, опазване на биотиповете като регулатори на 
състоянието на околната среда, и устойчивото използване и опазване на биологичното и 
ландшафтно разнообразие

Ресурсно-технократичен Освобождаване от екологичната зависимост на устойчивото развитие може да се постигне 
чрез усъвършенстване на технологиите на производство, ефективно използване и 
възстановяване на природните ресурси

Социално-икономически Реално постигане на целите на устойчиво развитие при последователно хуманизация на 
обществото, регулиране на потреблението на материални блага, равенство на достъпа до 
природни ресурси. Преустройство на механизмите на природоползване при засилване на 
екологичните нормативи на стопанската дейност

Културологичен Постигане  целите на устойчиво развитие чрез възпитаване на екологична култура, 
формиране на  култ към природата като най-висша ценност, съхраняване на етнокултурни 
традиции,  начин на живот на коренното население, възраждане на традиционното 
природоползване

Географски Обосноваване на  насоките на устойчивото развития на основата на определение 
на природно-ресурсния потенциал на страните, регионите, отделните територии, 
пространствената диференциация на природната среда, структурните стопански 
комплекси, социално-икономическите и демографски условия и тяхната териториална 
организация

Библиотековедски Съдействие за постигане на целите на устойчивото развитие на обществото чрез 
задоволяване на неговите информационните потребности  по съществени въпроси на това 
развитие.

Таблица 1. Типове модели на висше образование в областта на устойчивото развитие (с 
допълнение от автора)

Съгласно материалите на ЮНЕСКО за образованието на хилядолетието е изготвена 
таблица 2. 

Таблица 2. Основни насоки на развитие на образованието по устойчиво развитие (ОУР)

 Насоки на развитие 
на  ОУР

Мерки Пътища за реализация

1. Развитие и усъвършенстване 
на базовото образование

1.Качествено образование през целия живот
2.Възможност за обучение на всички 
(независимо от възраст, професия, 
местонахождение)

- анализ на националната система на 
образование
- преориентация на системите на 
формалното образование

2. Преориентиране на  
съществуващото  образования 
на всички  равнища за 
постигане на решение на 
въпросите на устойчивото 
развитие

1.Преориентация на съществуващите  
програми към получаване на  социални, 
екологически, икономически знания и 
перспективи
2.Формиране на навици и 
ценности,необходими за устойчивото развитие

Включване на образованието в 
националните стратегически планове в 
интересите на устойчивото развитие

3. Разширяване на разбирането 
и осъзнаване на важността 
на устойчивото развитие на 
обществото

Просвещаване на населението за съдействие 
на прехода към моделите на производство и 
потребления с оглед на устойчивото развитие

-Въвличане  и използване на СМИ
-Поддръжка и сътрудничество с НПО
-Въвличане на обществеността в процеса  
на вземане на решения в областта на УР
-Развитие на  диалог и сътрудничество

4. Подготовка на кадри Подготовка на кадри в интересите на прехода 
към устойчиво развитие и по-нататъшно 
развитие на ОУР

Развитие на специални програми за 
подготовка  и преподготовка на кадри
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антропогенното натоварване на биосферата. (Ермаков, 2009 и 2011)  
Образованието директно е свързано с устойчивото развитие по следните три 

области: 
Изпълнение. Образованият гражданин е от жизненоважно значение за прилагането 

на информирано и устойчиво развитие. В действителност, в национален план устойчивото 
развитие може да бъде ускорено или ограничено от нивото на образование от гражданите 
(Азизов, 2009) . Нации с висок процент на неграмотност и неквалифицирана работна сила 
имат по-малко възможности за устойчиво развитие. В по-голямата си част, тези народи 
са принудени да купуват енергия и промишлени стоки на международния пазар с твърда 
валута. За да придобият твърда валута, тези страни се нуждаят от международна търговия; 
Обикновено това води до експлоатация на природните ресурси или преобразуване на 
земята от семеен тип земеделие, което не е устойчиво. Образованата работна сила е от 
ключово значение, за да се избегне интензивно развитие на селскостопанска икономика.

Вземане на решение. Добрите решения, които ще се отразят на социално, 
икономическо и екологично благополучие – също зависят от образованите граждани. 
Разширяват се възможностите на образованието  „зелено” развитие. Една общност, с 
изобилие от квалифицирана работна ръка и технически обучени хора могат да убедят 
една корпорация да намери нови технологии и да разработи нови съоръжения за опазване 
на природата. Гражданите също могат да действат, за да защитят своите общности чрез 
анализиране на доклади и данни и да отправят въпроси към локалните органи. 

Качество на живот. Образованието е от съществено значение за подобряване 
качеството на живот. Образованието повишава икономическия статус на семействата; 
то подобрява условията на живот, намалява детската смъртност и подобрява степента 
на образованост на следващото поколение, с което се повишават неговите шансове за 
икономическо и социално благополучие. 

На фигура 1 е изобразена връзката на образованието с другите по-важни сфери 
на дейност: 1) Изучаване на устойчивото развитие във всички дисциплини на обучение, 
2) Насърчаване на научните изследвания и разпространение на знания за устойчиво 
развитие, 3) Подкрепа на местните усилия за устойчивост, и 4) Споделяне на информация в 
международни мрежи.

  

  

 01 
Изучаване 
на УР 

 02  
Окуражаване  на 
изследванията по 
УР 

 04  
Споделяне на 
информация 

 03  
Подкрепа на 
местните усилия 

Фиг. 1. Връзка на образованието за устойчивото развитие на обществото с другите по-
важни сфери на дейност
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Висшето образование по БИН за целите на устойчивото развитие
Библиотечното образование в интерес и целите на устойчивото развитие на 

обществото може да се нарече „принос в бъдещето”. Образователната програма на 
студентите в областта на библиотечно информационните науки би могла да включва 
следните модули с оглед на Дневен ред 2030:

1) концептуални основи на устойчивото развитие; 
2) ключови аспекти на устойчивото развитие (екологични, социални, политически 

и правни, икономически); 3) програми за преход към устойчиво развити (Дневен ред 
21, Нов дневен ред); 4) реализация на принципите на  устойчиво развитие в основните 
сектори на икономиката; 5) управление на процесите на преход към устойчиво развитие; 6) 
професионална дейност в областта на устойчиво развитие и подготовка на кадри.

Съгласно принципите на развитие на информационното общество и ХОРИЗОН 
2020 библиотеките в България са важно звено в системата на просветната дейност сред 
населението по разпространение на знания за устойчивото развитие на обществото 
и формиране на съответната култура. Измененията в живота на обществото засягат 
и библиотечната дейност. Нарастващите темпове на информатизация на обществото, 
лавинообразното нарастване на електронните ресурси, проблемите на авторското право 
и защитата на интелектуалната собственост, мощното развитие на информационно-
комуникационните технологии, модернизацията  на дейността на библиотеките намира 
място и в образованието по БИН.

За да могат активно да участват в развитието на устойчивото общество 
библиотекарите, получаващи професионално библиотечно образование, следва да се  
умеят са се ориентират по основните хуманитарни проблеми на  устойчивото развитие, 
такива знания трябва да се  дават още на бакалавърско ниво.  За библиотекари, завършили 
висше образование могат да се организират квалификационни курсове  за повишаване на 
квалификацията и в областта на устойчивото развитие на обществото. Това можа да стане 
и активното участие на учените от БАН и другите университети, в които се разработват 
проблеми на устойчивото развитие.  

Образованието по устойчиво развитие дава възможност на учащите се да развиват 
знания, умения, разбиране и ценности, да вземат отговорни решения както на местно, така 
и на по –глобално равнище.  

 Програмите по БИН  имат възможност-ако не и отговорността, заедно с други 
програми във висшето образование, да подпомогнат  усилията на обществото за неговото 
устойчиво развитие.

В таблица 3 са е показано съответствието на понятията на устойчивост   и 
управлението на библиотеката.

БИН са интердисциплинни или мултидисциплинни науки, посветени на прилагането 
на теорията и технологията на създаването, избора, организацията, управлението, 
съхраняването, разпространението и използването на информация във всички възможни 
форми. 

Reitz и Wolske  (Reitz, 2004), (Wolske, 2013)  дефинират БИН образованието като 
водещо по отношение на библиотекознанието, управлението на информацията, управление 
на записите, архивна практика в библиотеките. 

Библиотекарите и библиотечните асоциации трябва да обмислят следните 
предложения за БИН образование:

• Обучение в критично мислене, прилагането на творчеството в решаване на 
проблеми, логическо мислене и анализиране на научната информация.

• Повишаване на степента на изучаване на технологията на научните изследвания.
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Таблица 3. Съответствие на понятията на устойчивост и управлението на библиотеката

Понятия на устойчовостта Кореспондиращи области на БИН 

Ценности ориентирани към бъдещето и 
интердисциплинно сътрудничество, основни 
понятия

Организационни ценности, отразени в мисията, визията, целите и задачите

Икономически ориентири Данъчни знания и умения (фискални), решения за покупки, предприемачество

Ориентири на околната среда Планиране в библиотечното пространство, контрол на материалите и координацията

Социални ориентири Лидерство, мотивация, управление на изпълнението, маркетинг, видимост

Устойчивост 

Практики , услуги и други дейности (вземане на решения, операции, решаване на 
проблеми, модели на услуги, съоръжения, и т.н.), които гарантират устойчив достъп 
до ресурси

• Насърчаване на умения в самообучение, както и групови изследвания.
• Разширяване на границата на интелектуалността .
• Обучение по ефективно интервю.
• Приемане на социални задължения за положителен и отговорен начин на действие.
• Мислене в световен мащаб и действане локално.
• Уважение към други понятия и идеи (Tumuhairwe).
Уменията са необходима част от БИН образование:
• Познаване на оценяването и на различни видове оценки.
• Знания за писане на проекти, обработка на разходите, стратегии за приходите и 

разходите, анализ на способността да се анализира теории на БИН и сродни науки.
• Познаване на връзката между национални информационни системи и 

комуникационни структури, както и национални и международни насоки в областта на 
информацията.

• Умения в информационните технологии.
• Комуникационни умения, включително срещи, надзор на персонала на 

интердисциплинарните изследвания, писане, аудиовизуални техники, обучение за 
потребителите на системата (Malekabadizadeh)

От направения анализ на учебните програми на образованието по БИН в СУ 
„Св. Климент Охридски”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” ,УНИБИТ, ШУ „Константин 
Преславски” се очерта следната ситуация. Само в специалността „Библиотечно-
информационни дейности” на бакалавърска степен през 7 семестър като задължителна 
се изучава дисциплината „Защита на населението и околната среда”,която има пряко 
отношение към проблемите на устойчивото развитие. В останалите университети в 
специалността БИН не се четат дисциплини, свързани по някакъв начин с устойчивото 
развитие. 

В магистърската степен във всичките университети, където има специалност БИН 
не се изучават дисциплини по устойчиво развитие на обществото. 

През м. февруари 2016 г. се проведе  анкетно проучване на студенти от III и IV курс 
на специалността „Библиотечно-информационен мениджмънт” на УНИБИТ. От всички 32 
студенти само двама са дали приблизително точно определение на понятието „устойчиво 
развитие на обществото”. За по-голяма част от анкетираните  устойчивото развитие на 
обществото е „това развитие, което полага здрави основи на обучението и продължава да го 
развива съобразно настъпващите промени в световен мащаб”. 60% от анкетираните смятат, 
че устойчивостта се отнася само до икономическото развитие и само 34%  включват и 
околната среда.  Само 3-ма от отговорилите са посочили, че природните ресурси трябва да 
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се съхраняват. 
Що се отнася до въпроса дали трябва да се изучават основните принципи и 

концепции на устойчивото развитие в БИН всички анкетирани са единодушни, че трябва 
да изучават.  Няколко отговора гласят, че „ако едно общество иска да се запази би трябвало 
да се изучава устойчивото развитие, за да се запознае по-голяма част от населението с това 
какво е това развитие” 

Вместо заключение
Като цяло в България ефективно функционираща система на висше образование, 

реално съдействаща на устойчивото развитие на обществото няма. Висшето образование 
в областта на БИН не съдейства за внедряване на идеологията на устойчивото развитие в 
мирогледа  и модела на поведение на съвременното и бъдещото поколение на българските 
граждани. Състоянието на образованието в областта на устойчивото развитие в БИН не 
отговаря на интересите на  населението и не съответства на световните тенденции в тази 
област.
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BIBLIOTHÈQUES DE DÉPÔT POUR LES 
DOCUMENTS IMPRIMÉS: 

UNE MUTATION EN MARCHE

Jean-Louis Baraggioli

Les bibliothèques de dépôt connaissent une période de mutation intense. Autrefois 
cantonnées à un rôle de silo pour des collections dormantes (désignées dans le jargon 
bibliothéconomique de collections à rotation lente), elles sont aujourd’hui amenées à innover 
en proposant des services nouveaux et en s’affi rmant comme un acteur à part entière dans les 
paysages documentaires nationaux. Certes, en fonction des pays considérés, on ne manquera 
pas de souligner des disparités parfois criantes. Celles-ci sont dues aux contextes historique et 
économique de chacune des nations considérées. C’est une évidence ! Mais encore faut-il prendre 
en compte l’organisation administrative et la gouvernance de chaque bibliothèque de dépôt. Il ne 
s’agit pas ici d’en faire une typologie exhaustive, mais retenons seulement que la donne n’est pas 
la même s’il s’agit d’une bibliothèque de dépôt rattachée à une bibliothèque nationale ou d’une 
bibliothèque jouissant d’une autonomie propre sous la tutelle d’un ministère ou encore d’une 
bibliothèque sous l’autorité d’une université.

Cette bibliothèque atypique, car en règle générale dépourvue de public captif, est vouée 
à la conservation des textes imprimés exclusivement. Cette précision est essentielle, pour situer 
le propos, alors même qu’une littérature professionnelle foisonnante annonce la mort prochaine 
du support imprimé. Il s’agira dans cet article, à travers l’exemple de la bibliothèque de dépôt 
française, de montrer à quel point ce type d’établissement a un avenir dans la gestion, la 
sauvegarde pérenne et la diffusion des supports écrits, en particulier lorsqu’il s’agit de périodiques 
imprimés.

Le Centre technique du livre de l’enseignement supérieur1, puisque c’est de lui dont il 
s’agit, a été créé en 1994. Il s’agit d’un établissement public national à caractère administratif 
qui relève directement du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. En termes de 
gouvernance, le directeur propose au conseil d’administration les différentes orientations qui sont 
soumises à validation.

La mission principale de l’établissement consiste à offrir des espaces de stockage 
aux bibliothèques de l’enseignement supérieur (bibliothèques universitaires et de grands 
établissements) dont les magasins sont saturés. Ces collections sont remises en dépôt contre un 
loyer annuel qui constitue l’une des ressources propres de la bibliothèque de dépôt. Par ailleurs, 
le centre a la possibilité de constituer un fonds qui lui appartient en propre à la faveur des 
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cessions qui peuvent lui être faites par les établissements sus-cités et situés en Île-de France. Les 
collections s’accroissent tous les ans de près de 2,5 kilomètres linéaires de documents pour partie 
en dépôt et pour partie en cession. Ces dernières années les dépôts sont majoritaires par rapport 
aux cessions.

Cette description des missions historiques du CTLes, place l’établissement dans la 
catégorie des silos à livres, rôle dévolu traditionnellement aux bibliothèques de dépôt pour les 
documents imprimés. Le corollaire de cette mission est la communication des documents. En 
2015, elle représente 22 000 documents originaux communiqués aux bibliothèques propriétaires 
(plus de 90% des prêts) et aux bibliothèques françaises sur le territoire national (plus de 8% des 
prêts) ainsi qu’à l’étranger (moins de 2% des prêts). Ce service génère d’autres revenus qui eux 
aussi participent aux ressources propres du centre.

L’action de l’institution a été diversifi ée avec la mise en œuvre du décret N 2014-320 
du 10 mars 2014 qui confi e à l’établissement un rôle majeur dans la mise en place et le suivi des 
plans de conservation partagée des périodiques qui sont développés au niveau national2. 

Le périmètre d’action de la Bibliothèque de dépôt est désormais étendu au niveau 
national et s’est enrichi d’une nouvelle mission. Cette nouvelle mission se traduit par une 
participation active, quoiqu’encore modeste, dans la coordination des politiques d’acquisition 
des établissements partenaires du CTLes. Elle a aussi des incidences sur la nature des collections 
qu’elle est amenée à accepter dès lors qu’il s’agit des collections qui lui sont cédées et qui 
constituent son fonds propre. Enfi n, l’établissement est désormais un levier incontournable dans 
la défi nition des orientations prises par son ministère de tutelle dans les chantiers de l’information 
scientifi que au sein du réseau documentaire français.

Ce nouveau positionnement, ne doit pas conduire à la relégation au second plan des 
missions historiques qui connaissent aujourd’hui une diversifi cation, voire une modernisation des 
services existants.

Comment diversifi er ou moderniser les services historiques?

Au niveau régional de l’Île-de-France (Paris et sa région), le CTLes s’impose comme 
le fournisseur d’espaces de stockage pour les bibliothèques dont les magasins sont saturés. À 
l’origine les collections qui lui étaient destinées dans ce cadre, étaient des collections à faible taux 
de rotation. Aujourd’hui cette contrainte n’est plus à l’ordre du jour. En effet, elle présuppose un 
travail d’analyse des collections que les bibliothèques versantes ne sont pas à même de réaliser, 
car souvent confrontées à la nécessité impérieuse de libérer leurs espaces dans l’urgence. 

La capacité de la Bibliothèque de dépôt est aujourd’hui d’un peu moins de 75 kilomètres 
linéaires dont plus de 68 kilomètres sont occupés par des collections (50% en dépôt et 50% en 
pleine propriété).

D’ici la fi n de l’année 2016, le CTLes verra sa capacité de stockage s’accroître de 
100 kilomètres linéaires supplémentaires avec la livraison de deux nouveaux magasins pour 
atteindre ainsi une capacité de 175 kilomètres linéaires. Le CTLes deviendra alors la deuxième 
bibliothèque de dépôt en Europe en termes de capacité de stockage.

La réfl exion qui a été menée sur l’équipement des futurs magasins traduit un souci de 
modernisation dans leur gestion à venir. C’est ainsi qu’à titre d’exemple, l’implantation de 
rayonnages industriels a été écartée car ce type de stockage dense nécessite des coûts et des 
contraintes liés à l’utilisation et à l’entretien de nacelles à personnel embarqué ainsi qu’à la 
formation des agents.

Le nouvel équipement comportera des magasins traditionnels à rayonnages fi xes et des 
magasins à stockage dense avec des rayonnages mobiles à un niveau pour certains et à deux 
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niveaux pour d’autres.

Rayonnages traditionnels fi xes

Rayonnages mobiles

Rayonnages mobiles à double hauteur

En toute logique, puisque les fonds vont s’accroître, et en tenant compte des projections 
réalisées en interne, l’activité relative à la communication de documents à distance devrait 
atteindre dans les 3 prochaines années les 30 000 documents par an.

Aujourd’hui, le centre ne communique aucun document de substitution (photocopie, 
document numérisé). Cette situation est la conséquence d’une législation stricte relative au droit 
de prêt, ainsi que d’une relative faiblesse en termes d’effectifs. En effet, il semble diffi cile de 
mobiliser des agents pour déterminer au fi l des demandes quels sont les documents sous droits et 
ceux qui sont libres de droits. Toutefois, l’établissement mène une réfl exion qui devrait permettre 
à très court terme d’offrir un service de communication de documents de substitution.

Cette réfl exion s’inscrit dans une dynamique de modernisation du prêt entre bibliothèques 
qui a été amorcée en 2015 à travers deux expériences dont les résultats sont pour le moins 
contrastés : l’adhésion au dispositif ILL Worldshare d’OCLC et la mise en place d’un service de 
prêt dédié aux doctorants et aux enseignants chercheurs.

L’adhésion au dispositif ILL Worldshare d’OCLC

La mise en place du dispositif ILL Worldshare d’OCLC pour les prêts consentis aux 
bibliothèques étrangères, a été réalisée le 5 octobre 2015.
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Le CTLes souhaitait développer son offre de prêt au niveau international (les collections 
qu’il possède en propre sont visibles dans le catalogue Worldcat) et bénéfi cier du service de 
facturation d’OCLC.

Or il s’avère que ce service ne peut pas être utilisé pour deux raisons :
� La facturation ne peut être émise qu’en dollars américains, ce qui ne garantit pas, en 

raison de la fl uctuation du taux de change, la perception du montant de la transaction tel qu’il a 
été voté par le Conseil d’administration du CTLes.

� La perception du montant de la transaction de prêt par OCLC et son reversement 
au CTLes équivaut à une gestion de fait, interdite par la règlementation en vigueur, car le 
recouvrement n’est pas réalisé par la personne publique.

En conséquence, le CTLes ne peut, en théorie, utiliser le dispositif d’OCLC que pour les 
demandes de prêt émanant d’établissements de la zone euro et procéder à la facturation directe de 
chacune des transactions. Le dispositif perdait alors une partie de son intérêt.

Si l’on observe les demandes réalisées sur la période du 5 au 31 octobre 2015. Le CTLes a 
enregistré 38 demandes émanant de dix-huit bibliothèques étrangères.

Originaux Photocopies Originaux Photocopies Originaux Photocopies
0

1 1 10 10 22
0
0

Zone Euro 1 1 2
Hors Zone Euro 7 7 14

1 1 18 18 0 0 38

Demandes OCLC Octobre 2015

TOTAL

Europe

TOTAL

Afrique
Amérique
Asie
Australie

Type de documents Monographies Périodiques Thèses et mémoires
Type de fournitures

Les demandes sont souvent redondantes (document original et demande identique pour 
une reprographie). Une unique demande a été faite par un établissement de la zone euro, mais elle 
portait sur un fascicule de périodique qui s’est révélé absent des collections du CTLes.

En conclusion aucune demande n’a été servie. Les demandes successives n’ont pas permis 
au CTLes de poursuivre cette expérimentation et le contrat avec OCLC a été dénoncé dès janvier 
2016.

La mise en place d’un service de prêt pour les doctorants et les enseignants 
chercheurs auprès des bibliothèques en Île-de-France

Depuis la suppression dans les années 70 du service de la franchise postale1 pour l’envoi 
de documents originaux d’une bibliothèque à une autre, le service du prêt entre bibliothèques 
parisiennes a été supprimé. Le mot d’ordre a été de ne plus déplacer les documents, mais de 
faire se déplacer les lecteurs. Une décision frappée au coin du bon sens lorsque l’on considère 
la proximité géographique des bibliothèques parisiennes, dont un grand nombre est situé dans le 
Quartier Latin, et lorsqu’on considère les économies réalisées en termes de frais de port.

Or, afi n d’offrir un service novateur et performant à un public de doctorants et 
d’enseignants-chercheurs, le CTLes a été chargé de mettre en place, sur une période probatoire 
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qui a démarré le 15 septembre 2015 et qui se poursuit aujourd’hui, un service de livraison de 
documents pour 26 bibliothèques parisiennes et de banlieue. Les demandes sont servies dans un 
délai de 24 heures dès lors qu’elles sont faites la veille avant midi.

Le CTLes centralise les demandes et fait appel à une société de coursiers qui est chargée 
de prendre livraison des documents originaux dans la bibliothèque fournisseuse et de les livrer à 
la bibliothèque demandeuse. Le retour est assuré par voie postale.

Le détail du processus est le suivant : la bibliothèque demandeuse (emprunteur) s’adresse 
directement à la bibliothèque fournisseuse (prêteur) pour savoir si le document est disponible et 
empruntable. Dans l‘affi rmative, la bibliothèque fournisseuse contacte le CTLes pour l’informer 
qu’un document doit être livré à la bibliothèque demandeuse. Un formulaire de livraison détaillé, 
établi par le CTLes, est alors envoyé à la fois à la bibliothèque fournisseuse et à la société de 
coursiers. Le processus est enclenché, le document livré et la facture adressée au CTLes.

Dans sa période probatoire le coût du dispositif est supporté fi nancièrement par le CTLes 
pour environ 2 000€ hors taxes mensuels pour 65 documents en moyenne par mois.

Une importante campagne de communication a été initiée par le CTLes dès le mois de 
juin 2015, avec notamment la réalisation d’affi ches présentant le dispositif et adressées à chacune 
des bibliothèques participantes. Cette campagne de communication s’est poursuivie avec la 
diffusion d’instructions relatives à la formalisation des demandes (boîte mail dédiée, détail de la 
procédure) et à l’enregistrement de l’enlèvement et de la remise des documents.

De l’intérêt d’une période probatoire

Il s’agit de mesurer la pertinence du dispositif. Est-ce qu’il répond à un réel besoin. Il est 
d’ores et déjà possible de répondre à cette première question par l’affi rmative. Mais il s’agit aussi 
d’estimer les coûts et le nombre de prêts réalisés mensuellement, d’identifi er les documents les 
plus demandés (en quatre mois aucune demande de périodique n’a été enregistrée), et d’identifi er 
les plus gros fournisseurs et les plus gros demandeurs.

À terme, dans sa phase opérationnelle, le dispositif sera fi nancé par les bibliothèques qui 
empruntent. Celles-ci devront supporter le coût de la livraison du document et le coût du retour de 
ce même document. Les deux navettes seront assurées par un coursier.

Dans sa phase test le dispositif à fait apparaître la nécessité d’avoir recours à une interface 
dédiée entre les bibliothèques et la société de coursiers. D’autres questions, pour lesquelles il n’est 
donné aucune réponse pour l’heure, se posent ; à savoir : Faut-il élargir le public visé ? Faut-il 
envisager plusieurs délais de livraison ?...

À travers cet exemple, on le voit clairement, la bibliothèque de dépôt joue pleinement 
son rôle d’opérateur national mobilisé sur des problématiques d’amélioration des services pour 
l’ensemble de la communauté des bibliothèques universitaires et de grands établissements. Il 
convient de souligner ici que le CTLes n’est pas partie prenante dans le dispositif. Dépourvu de 
lecteurs il n’est pas une bibliothèque demandeuse, les communications de documents qu’il prend 
en charge sont par ailleurs assurées par son propre personnel. 

L’une des particularités du CTLes est d’avoir des collections qui, pour certaines, lui 
appartiennent en propre et pour d’autres appartiennent à d’autres établissement. La possibilité 
pour l’établissement de constituer un fonds propre représente un atout indéniable pour le CTLes 
qui, aux yeux de ses partenaires, apparaît comme une véritable bibliothèque au même titre que 
toutes les autres. 

Renforcer ce lien est l’une des priorités affi chées par la tutelle dès la création de 
l’institution. Une action décisive a été réalisée en novembre 2015 avec l’approbation par le 
conseil d’administration d’une charte documentaire. 
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La charte documentaire du CTLes2, qui a été mise en place a été nourrie par un dialogue 
concerté avec les partenaires de l’établissement, a pour but de défi nir les principes et les objectifs 
de la politique documentaire de l’établissement pour les collections qui lui sont cédées. Elle fi xe 
les orientations de la bibliothèque en ce qui concerne sa politique documentaire.

Pour ce qui est des collections cédées, le fonds se répartit de la façon suivante en fonction 
du type de documents :

� Les périodiques près de 57%, 
� les thèses et mémoires près de 37%,
� les monographies plus de 6%. 
La charte documentaire du CTLes a donc pour objectif de permettre une coopération plus 

systématique avec les établissements versants. Plus largement, l’objectif est d’encourager auprès 
des établissements partenaires la généralisation des cessions conformément à la recommandation 
N 7 du rapport intitulé Le stockage des collections imprimées à l‘ère du numérique publié par 
l’Inspection générale des bibliothèques:

„Inciter, y compris par des dispositions fi nancières, les services et établissements à verser 
leurs collections dans les réserves mutualisées sous le régime de la cession et non du dépôt (qui 
doit rester exceptionnel et provisoire) en sorte de favoriser les opérations de dédoublonnage 3 ”.

Contrairement aux dépôts, les cessions ne génèrent pas de ressources propres pour 
l’établissement. En encourageant les cessions, l’établissement réaffi rme son rôle d’outil de 
mutualisation au service de la communauté.

La charte documentaire se traduit notamment par une grille élaborée en concertation 
avec les principaux partenaires du CTLes afi n de mettre en avant des critères objectifs tels que 
l’importance des collections déposées, le nombre de communications sur les fonds qui ont été 
cédés, et les projets de réorganisation documentaire4 que ces établissements peuvent avoir arrêtés.

Le document est appelé à être mis à jour régulièrement, en fonction de l’extension 
du périmètre d’action du CTLes, de l’accroissement du nombre de ses partenaires et de 
l’amélioration des conditions de conservation des documents en grand format5. 

La grille (cf. infra), a été conçue à partir des modèles issus des plans de développement 
des collections et comporte des notations allant de 4 (documents à intégrer) à 0 (documents 
indésirables). 

L’établissement se trouve par ailleurs conforté dans ses opérations de dédoublonnage qui, 
il est utile de le préciser ici, portent uniquement sur les fonds cédés.

Ces opérations s’effectuent aujourd’hui à la fois de façon rétrospective et courante. Le 
dédoublonnage courant est consécutif aux versements de collections dans le cadre versements 
annuels. Il s’agit de doubles d’exemplaires déjà présents dans les collections du CTLes. Depuis le 
1er janvier 2014, ce service est facturé aux établissements versants6.

Le dédoublonnage rétrospectif vise à éliminer les documents qui n’entrent pas dans le 
périmètre de conservation du CTLes tel qu’il est défi ni jusqu’ici de manière empirique comme 
les Journaux offi ciels français ou étrangers, ou encore les titres de périodiques faisant partie d’un 
plan de conservation partagée de périodiques, mais pour lesquels le CTLes n’est pas pôle de 
conservation. 

 La prochaine étape consistera à dresser une cartographie des documents conservés au 
titre de la cession afi n d’accompagner les grandes bibliothèques de l’enseignement supérieur 
dans le développement en interne de leur gestion dynamique des collections et de faciliter le 
déploiement de collections de référence au niveau national.

 Dans les lignes qui précèdent, il a été fait allusion aux plans de conservation partagée 
de périodiques. Il s’agit de programmes adoptés par les bibliothèques de l’enseignement supérieur 
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Caractéristiques des documents Intégrer Ne pas intégrer Remarques

4

Documents rentrant dans le cadre d’un Plan de conservation de périodiques

Périodiques
intégrant un plan de 
conservation partagée de 
périodiques

x  
Si le CTLes est pôle de 
conservation pour le titre ou 
est susceptible de le devenir

Périodiques

Supports papier de 
collections fournies dans 
le cadre de bouquets 
numériques

x  

Exemplaire papier à partir 
d'une collection numérique 
et rentrant dans un plan 
d'archivage (collections 
Wiley, Science direct…)

3

Documents de niveau recherche

Monographies françaises x
A intégrer en fonction :
* du nombre de localisations 
dans le SUDOC

Monographies étrangères x  

A intégrer en fonction :
* de la rareté de la langue 
* à condition qu'il soit 
catalogué dans le SUDOC 
* du nombre de localisations 
dans le SUDOC 

Périodiques français x  

A intégrer en fonction :
* de la complétude de la 
collection
* de l'antériorité du titre
* du nombre de localisations 
dans le SUDOC

Périodiques étrangers x   

Littérature grise x  

Selon la défi nition de 
l'AFNOR : « document 
dactylographié ou imprimé, 
souvent à caractère 
provisoire, reproduit 
et diffusé à un nombre 
d’exemplaire inférieur au 
millier, en dehors des circuits 
commerciaux de l’édition et 
de la diffusion ».

Thèses & mémoires de Master x   

Grille de sélection des documents dans le cadre des cessions

qui détiennent un corpus de titres sur un même segment thématique. Ces programmes sont pilotés 
conjointement par le CTLes qui joue le rôle de co-animateur logistique et une bibliothèque ayant 
le rôle de co-animateur scientifi que. 

Les principes qui gouvernent les plans de conservation partagée de périodiques 
(PCP)

Le premier principe consiste à constituer une ou plusieurs collections complètes d’un 
même titre conservées de manière pérenne au sein de bibliothèques dénommées pôles de 
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2

Documents de niveau enseignement

Monographies françaises  x Sauf si peu ou pas de 
localisations dans le SUDOC

Monographies étrangères  x Sauf si peu ou pas de 
localisations dans le SUDOC

Monographies Textes littéraires x  

* Si le texte est en langue 
étrangère (analyses critiques)
* Si le texte est en langue 
rare et à condition qu'il soit 
catalogué dans le SUDOC 
* Niveau (LMD)

Monographies Rééditions non revues et 
augmentées  x  

Monographies Ouvrages de 
vulgarisation  x  

Périodiques français x  

A intégrer en fonction :
* de la complétude de la 
collection
* de l'antériorité du titre
* du nombre de localisations 
dans le SUDOC

Périodiques étrangers x  

A intégrer en fonction :
* de la complétude de la 
collection
* de l'antériorité du titre
* du nombre de localisations 
dans le SUDOC

Manuels  x  

1

Documents qui ne rentrent pas dans le périmètre des collections académiques

Presse grand public  x  

Presse d'information générale  x
Sauf si le titre s'intègre à un 
plan de conservation partagée 
de périodiques

Paralittérature  x  

Guides pratiques (cuisine, jardinage, bricolage, 
voyages)
catalogues de vente par correspondance (Manutan, La 
Redoute…)

 x  

conservation. L’idée est néanmoins de limiter le nombre de collections complètes au sein du 
réseau et de permettre à chaque bibliothèque partenaire de poursuivre ou d’interrompre les 
abonnements pour les titres concernés. La qualité de pôle de conservation s’apprécie titre par titre. 
Un établissement peut être pôle de conservation pour un titre ou plusieurs milliers de titres. 

Chaque plan de conservation est thématique (Médecine, Arts du spectacle, 
Philosophie…), et la règle qui est retenue aujourd’hui consiste à faire fi gurer chacun des titres 
dans un plan unique. Il ne peut pas y avoir un même titre dans plusieurs plans. Dans la mesure où 
le nombre de PCP est encore limité1, les choix ne sont pas diffi ciles à faire :

� Médecine ;
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0

Documents indésirables

Titres de périodiques trop fragmentaires (métrage 
linéaire inférieur à 25 cm)  x

* Sauf si ce faible métrage 
couvre la vie entière du 
périodique
* Sauf si ce faible métrage 
couvre une lacune dans la 
collection présente

Grands formats (folio, cartes…)  x
Format non intégrable 
avant l'ouverture du nouvel 
équipement

Outils bibliographiques  x Si multilocalisés, obsolètes 
ou en ligne

Documents en mauvais état  x
Sauf si leur intérêt 
documentaire justifi e qu’ils 
soient conservés

Ouvrages largement localisés dans le Sudoc  x  

Doublons tous types de documents  x  

Recueils de statistiques (annuaire...)  x
Sauf si leur intérêt 
documentaire justifi e qu’ils 
soient conservés

Publications offi cielles  x

Sauf si leur intérêt 
documentaire justifi e 
qu’ils soient conservés 
et exclusivement sur les 
publications en langues 
étrangères

Manuels techniques  x
Sauf si leur intérêt 
documentaire justifi e qu’ils 
soient conservés

� Arts du spectacle ;
� Géographie et urbanisme ;
� Philosophie ;
� STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives).
La question s’est néanmoins posée pour ce dernier segment thématique dans la mesure où 

certains titres de STAPS traitent de questions médicales. Les titres concernés ont été inclus dans le 
PCP de médecine.

D’autres principes encadrent le dispositif. En voilà la liste exhaustive :
� Le dispositif porte sur des collections imprimées, à la fois sur les titres vivants et sur les 

titres morts2.
� Les collections doivent être la propriété des bibliothèques participantes qui peuvent en 

céder la propriété aux autres membres du réseau.
� Le réseau est constitué de bibliothèques de référence (pôles de conservation) et de 

bibliothèques partenaires. 
� Chacun des titres relevant du périmètre thématique considéré est confi é à la 

responsabilité d’au moins un pôle de conservation sur la base du volontariat.
� Tout pôle de conservation peut revoir son positionnement sur certains titres et renoncer 

à les conserver en sa qualité de pôle de conservation, sous réserve que le relais puisse être pris par 
une autre bibliothèque du réseau.

� Les pôles de conservation s’engagent à garantir l’accès aux collections qu’ils conservent 
de manière pérenne en participant au dispositif du prêt entre bibliothèques et/ou en accueillant les 
lecteurs.
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� Les transferts de collections entre établissements sont organisés suite à un accord de 
gré à gré. En Région Île-de-France, le CTLes peut apporter son soutien logistique en mettant à 
disposition une navette.

� Le désherbage intervient de manière concertée, après s’être assuré que les documents 
concernés ne sont pas susceptibles de combler des lacunes de la collection de référence, voire 
d’une collection dans une bibliothèque partenaire.

Pour les établissements, tout comme pour le CTLes, l’adhésion à un plan de conservation 
nécessite un travail de reprise complète des états de collection, à la fois en magasin et dans 
le catalogue collectif français réalisé par les bibliothèques et les centres de documentation de 
l‘enseignement supérieur et de la recherche (SUDOC3). Il importe en effet, que le catalogue soit le 
refl et exact des collections matérielles dans les établissements.

Il faut retenir que le catalogue national est l’outil de référence pour le signalement 
des collections faisant partie d’un plan de conservation partagée. Toutefois, le CTLes met à la 
disposition des participants aux PCP deux outils supplémentaires :

� Une base de gestion des états de collection, mise en œuvre par le CTLes, qui permet 
d’identifi er de manière précise, pour chacun des titres concernés, les états de collection, les 
lacunes et les pôles de conservation. Cette base permet de faciliter les opérations de désherbage4.

� Une plateforme de travail collaboratif, également mise en œuvre par le CTLes, qui 
permet d’organiser et de gérer le suivi des transferts de collections entre établissements, de fournir 
des indicateurs pour la réorientation de la politique documentaire, d’établir des statistiques et de 
recueillir la documentation méthodologique5.

Le développement des PCP est désormais programmé dans le cadre du dispositif des 
collections d’excellence pour la recherche (CollEx), dispositif initié par le ministère. Le dispositif 
CollEx est un dispositif structurant de pilotage, de coordination nationale et de mutualisation 
des ressources qui vise à répondre à l’évolution de l’environnement documentaire. Il porte sur 
le développement, la valorisation et la conservation du patrimoine documentaire scientifi que 
ainsi que sur l’offre de service à destination des chercheurs. Le développement des plans de 
conservation partagée de périodiques est une action-clef, au même titre que le renforcement des 
moyens dédiés à la conversion rétrospective des catalogues, et la modernisation du prêt entre 
bibliothèques.

Le CTLes a été chargé en 2016 de piloter un appel à projets. Cet appel à projets, ouvert 
à l’ensemble des bibliothèques de l’enseignement supérieur et de la recherche, a pour objectif 
d’initier de nouveaux plans et de de ceux déjà initiés et co-animés par le CTLes en élargissant 
leur périmètre à un niveau national. La dotation attribuée en 2016, qui est de 200 000€ (dotation 
globale), ne sera pas reconductible automatiquement. Cette dotation sera distribuée par le 
CTLes aux établissements dont le projet aura été retenu et pourra couvrir les dépenses liées au 
recrutement de personnels temporaires, à la logistique, etc.

Les projets retenus pourront recevoir au plus une subvention de 60% du montant total 
envisagé. Le montant maximum de la subvention qui pourrait être attribué à un projet est fi xé à 
50 000€.

La commission d’attribution des subventions sera présidée par le CTLes qui joue 
pleinement son rôle d’opérateur du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, en 
subventionnant des projets collaboratifs.
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De l’institution active à l’institution actrice

Le formes de collaboration entre bibliothèques sont nombreuses et il n’appartient pas à 
la bibliothèque de dépôt d’intervenir dans chaque processus dès lors que le périmètre de cette 
collaboration est celui de l’enseignement supérieur et de la recherche. À contrario, il ne faut pas 
que la bibliothèque de dépôt soit exclue de tout projet dont le périmètre irait au-delà de celui 
précédemment défi ni et qui pourrait inclure par exemple des bibliothèques de lecture publique. 

Dans l’avenir, le CTLes sera amené à identifi er les pistes de collaboration possibles pour 
initier des partenariats avec la Bibliothèque nationale de France. Parmi les pistes qui peuvent être 
envisagées fi gure celle de la conservation partagée des périodiques.

Dès aujourd’hui, le CTLes est impliqué dans un programme de collaboration qui 
réunit pour l’essentiel des bibliothèques de dépôt européennes. Il s’agit d’établir un répertoire 
des bibliothèques de dépôt pour les documents imprimés avec le descriptif des collections, 
de développer des stratégies communes pour la conservation et de des indicateurs statistiques 
communs.

D’autres partenariats doivent être imaginés, car il en va de l’avenir de l’institution et de sa 
capacité à répondre aux attentes de ses partenaires au sein du paysage documentaire français. 

Notes

1.  // <https://www .ctles.fr/fr>. – [S.a. – S.p.]
2. Article 2 du décret N 2014-320 du 10 mars 2014 : „Le centre assure la collecte, la gestion, la 

conservation et la communication des livres et documents d‘intérêt scientifi que et patrimonial qui lui sont 
confi és en dépôt par les établissements publics relevant du ministre chargé de l‘enseignement supérieur 
et en particulier par ceux qui sont situés dans les académies de Paris, Créteil et Versailles. Les conditions 
et modalités de dépôt sont déterminées par une convention passée entre le centre et les établissements. Le 
centre peut également constituer et gérer en propre un fonds collectif à partir des livres et documents dont 
les établissements lui cèdent la propriété. Il apporte son concours, en tant que de besoin et en fonction de ses 
capacités techniques, aux établissements concernés pour la conservation et la préservation matérielle de leurs 
livres et documents, prioritairement sur support papier”. 

3. La franchise postale permet de dispenser les envois de tout affranchissement, les rendant ainsi 
gratuits.

4. Les informations relatives à la charte documentaire du CTLes reprennent les travaux réalisés en 
interne par Mme Bernadette Patte, directrice adjointe et M. Laurent Hédoin, responsable du Pôle traitement 
des collections.

5. Le Stockage des collections imprimées à l’heure du numérique. Inspection générale des 
bibliothèques. Benoît Lecoq et Charles Micol // <http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-
ministerielles/Livre-et-Lecture/Documentation/Publications/Rapports-de-l-IGB/Le-stockage-des-collections-
imprimees-a-l-ere-du-numerique>. – 2014.  

6. Entre juin 2014 et juin 2015, ont été consultés les établissements suivants : BDIC, BUPMC, DBU 
Université Sorbonne Nouvelle, Bibliothèque de l’INHA, Bibliothèque interuniversitaire Sorbonne, Grand 
équipement documentaire Condorcet, Bibliothèque nationale (Direction des collections).

7. Les grands formats ont vocation à être accueillis dans les nouveaux magasins sur des rayonnages 
équipés d’alvéoles permettant leur conservation posés sur la tranche de queue et non pas à plat.

8. La tarifi cation est fi xée à 15,50€ hors taxes le mètre linéaire.
9. À la date du 1er mars 2016, ce sont les seuls PCP co-animés par le CTLes
10. La notion de titre mort concerne uniquement les titres qui ne sont plus publiés.
11. // <http://www.sudoc.abes.fr/>. – [S.a. – S.p.]
12. http://pcp.docressources.fr/opac/
13. http://fl oraweb/fl ora/

ІІІ 4
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ЗА  НЯКОИ  ПРОБЛЕМИ  НА  КНИГАТА  И  ЧЕТЕНЕТО
В  ДИГИТАЛНАТА  ЕПОХА

Алберт Бенбасат
 

За поколенията на ХХ в., към които принадлежа и аз, значението на хартиения 
носител на съдържание беше общо взето такова, каквото бе то и за живелите през ХVІ в. 
– времето на секуларизацията на книгата благодарение на разпространилата се из Европа 
печатарската технология. Тоест за цели пет века върховният авторитет на книгата си бе 
останал непоклатим. Откакто обаче дигиталните носители и интернет се „сговориха” 
и – както се твърди – завзеха властта в полето и на словото, и на звука, и на образа, 
нещата сякаш се преобърнаха. Нито книгоиздаването, нито четенето, нито основните 
професии, свързани с тях, вече са същите. Дори най-смелите антиутописти от близкото 
минало, които провиждаха в бъдещото супертехнизирано и консуматорско общество 
смъртна заплаха за извечния хуманизъм, не стигнаха във фантазиите си до равнището на 
днешните технологични дадености – например възможностите на мобилните комуникации, 
глобалната мрежа, изобщо чудесата на виртуалния свят. В много отношения „бумът” 
на постгутенберговата цивилизация показа колко „бедно” е било въображението на 
предишните поколения, прекарали живота си не в „дигитална”, а в „аналогова” среда. 
В антиутопиите, създадени през ХХ в., но отнасящи ни към следващите, книгата има 
солидно присъствие и като фундамент, и като метафора на хуманистичния космос. И в 
тази своя битност тя можеше да бъде преследвана, отричана, тероризирана, забранявана, 
унищожавана, но продължаваше да се изявява в своя класически хартиен, печатен, 
телесен облик.

Какво се случва понастоящем? Традиционната парадигма на книжното правене и 
разпространение, установила се в течение на векове, а именно веригата автор–ръкопис–
издателство–печатница–книга–книготърговец–потребител

е на път да се разпадне, или по-точно – да се трансформира, като в колективното 
съзнание на глобалния потребител на компютри и интернет повечето от отделните й 
конструкти вече отпадат, или даже напълно се анихилират. Можем вече да говорим, 
за смъртта на автора (авторството), за изчезването на ръкописа, за елиминирането на 
издателската институция (самоиздаване, интернет пиратство, нови играчи в бизнеса като 
литературни агенции-издатели, книготърговци-издатели и др.), за виртуалната книжарница, 
за „безплатното” четене, за опустяващата библиотека (обществена и лична). В дигиталния 
свят се случва разпад на системата, отпадане на повечето творческо-професионални 
дейности и субекти, свързани с овеществяването на словесността. Технологията сякаш ги 
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заличава, събира ги в компютърните програми, чрез които не само професионалистът, а 
всеки индивид би могъл да се изживява и като „автор”, и като „издател”, и като „виртуален 
печатар”, и като търговец. Що се отнася до останалите професии, науки, хобита, свързани с 
хартиената книга (текстология, екслибрис, калиграфия, книговезване, книжна реставрация, 
фалшифициране на книги, антиквариат, колекционерство), те в по-малка или по-голяма 
степен се капсулират, пренасят се в сферата на академичното и елитарното, доколкото 
интересът към културния обект „книга” не е загубил актуалност.

От началото на ХХІ в. се наблюдават два паралелно протичащи процеса, първият 
– понижаване, дори маргинализиране на интелектуалната (най-общо казано) стойност 
на традиционната книга, вторият – масирано дигитализиране на натрупаното в 
продължение на хилядолетия културноисторическо наследство, в т.ч. книжовно-печатно. 

Грубо погледнато, първото явление се състои не просто в публикуването на 
електронни книги (e-books) – двойници на печатните, каквато е утвърдената издателска 
практика. Този бизнес според мен играе позитивна роля, тъй като е-книгата (законната!) 
е една алтернатива за четящия човек; тя му предоставя повече възможности за избор 
на носител (респ. техническо средство), чрез който да добие знание, мъдрост и/или 
наслада. Същността на проблема тук е в превръщането на книгата в не-книга, във 
виртуален мултимедиен продукт с добавена стойност/съдържание, където текстът, от 
една страна, намалява количествено и се опростява качествено, а от друга, замества се 
от аудиовизията. Което означава, че – макар да се нарича книга – получената „повече 
от книга” изгубва основните си характеристики на цялостен организиран завършен, 
въобще концептуализиран словесен текст. Тоест става по-малко от книга. Пиратството, 
плагиатството и пастишизацията, с една дума убиването на автора, на творческата 
уникалност, са другата страна на медала в този вече глобално повсеместен процес. 
Тържеството на графоманията, на гуглолитературата и гуглонауката [1]1, разрушената 
екология на словесността във виртуалния свят, израстването на цели безкнижни поколения, 
които уж четат, но четат само „статуси“, са някои от уродливите му отрочета.

Новият дигитален морал
Трансформацията на книгата в не-книга и/или в пиратско-плагиатски продукт, което 

маркирахме по-горе, е до голяма степен порождение на новия дигитален морал. В какво се 
състои той ще разсъждаваме в този параграф. 

За младото, т.нар. интернет поколение, се твърди, че възприема света – респективно 
текста – дигитално. Което ще рече, че едва ли не мисли в единици и нули, или че, четейки, 
преработва буквите в цифри и обратно. Това, разбира се, не е вярно. Не мога да го приема 
и като метафора, и да се засмея дори не мога. Просто е глупаво. Мисленето, респективно 
рецепцията на писмения текст, е сложен познавателен психичен процес, който ние тук 
няма да разглеждаме подробно. Ще кажем само, че четенето е резултат от дейността на 
цялата мозъчна кора. В този процес се включват вериги от асоциации, които се усложняват 
непрекъснато. Мисловните връзки се създават в полето на първата и втората сигнална 
система. Тъй че по никакъв начин човешкото мислене и компютърното „мислене” не могат 
да се отъждествят – освен ако някой не се потруди да го направи нарочно.

Струва ми се, че съвременните хора, особено по-младите, почти не си дават сметка, 
че дигитализацията на книжното съдържание не е достатъчна за съхраняването на книгата 
и развиването на рецептивни умения спрямо текста. Те сякаш са готови да постъпят като 
онези герои на „451 градуса по Фаренхайт”, които се стремят да запаметят съдържанието 
на важните книги, защото виждат, че са подложени на физическо унищожение. Героите 
на Рей Бредбъри, т.нар. хора-книги, го правят чрез големите усилия на малките мозъчни 
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сиви клетчици, а нашите – без никакво умствено натоварване, с помощта на модерни 
компютри. При това целта им не е спасение, а улеснение; т.е. хуманистичното се подменя с 
практическото.  

Оформя се някакъв нов тип утилитарен/дигитален морал, при който успоредно с 
„дематериализацията” (виртуализацията) книгата изгубва огромна част от авторитета си 
– този на авторско, творческо, интелектуално произведение, и този на уникат, съчетаващ 
в себе си духовното, телесното и стоковото начало. Новият морал интегрира книгата 
към интернет, но и нещо повече – превръща я в придатък на интернет, прави я нещо 
несамостоятелно, незавършено, променливо. На мен ми се струва, че разсъблечена 
от материалността си, книгата се превръща в жертва на този морал; става много по-
беззащитна, по-уязвима за присвояване, мисли се едва ли не като ничия, та всеки може да я 
обладава „безплатно”, или, прибавяйки й името си, да я обяви за свое творение.

Усилено се твърди и доказва, че интернет е нещо като модерна религия, като се 
имат предвид необятните му възможности да управлява повечето човешки дейности и да 
упражнява въздействие върху огромни маси от хора [2]2. Религията, естествено, притежава 
своите идеологически и морални нормативи, да не употребя думата догми. Ала тя има и 
разрушителни функции – деконструира целия предходен свят, твърдо положен до момента 
на налагането й. Преди да налага (или успоредно с това), религията разрушава. Свещената 
Мрежа прави нещо подобно. 

Така наречените юзъри са талибаните на един вековно отглеждан, подреден модел 
на цивилизационно съществуване. Авторът, творбата, интелектуалната собственост, 
приети априорно за неприкосновени, за защитени откъм външно вмешателство или 
присвояване, са взривени от виртуалните талибани подобно прочутите статуи на Буда в 
Афганистан или гробниците, храмовете и Триумфалната арка в Палмира. Авторитетът на 
автора е разколебан, относително става самото творчество, вече всеки мисли себе си за 
автор (= притежател на компютърно устройство и на връзка с Мрежата). Съдържанието 
на творбата/книгата става относително, „уики”-променливо, подвластно на няколко 
кликвания по клавиатурата. Авторските права свършват в момента, в който произведението 
се телепортира във виртуалността. Влязло там, то може да се употреби в цялост или да 
се третира подобно на средновековен палимпсест, само че без да се трие целият текст, а 
„излишното” в него (според визията на плагиатстващия го)…

С други думи новият („юзърски”) дигитален морал си присвоява много повече 
права, отколкото отговорности. Юзърите искат свободен безплатен (хм!) достъп до цялата 
виртуална вселена; нещо повече, те искат цялата материално-духовна вселена да бъде 
виртуализирана и складирана в компютъра им, без значение дали някога ще я ползват 
(което практически е невъзможно). И още – юзърите искат да притежават всичко това, 
убедени са, че то им принадлежи безусловно. В този смисъл те вече се изживяват не като 
„юзъри” (users – ползватели), а като собственици (owners) на всичко във виртуалната 
вселена. Мислят също, че ако нещо там липсва, то трябва да бъде добавено; готови са сами 
да го допълнят.

Заради това именно „юзърският морал” приема като посегателство, даже като 
репресия въвеждането на каквито и да било правила при достъпа и употребата на творчески 
продукт в Мрежата. Особено възмутително от гледна точка на този морал е изискването за 
регламентираност и платеност при ползването на авторски защитени произведения, както и 
за санкции по отношение на качените нелегално. 

Някои изследователи посрещат едва ли не с примирение утвърждаването на 
този нов морал: „Що се отнася до авторското право и интелектуалната собственост – 
пише Милад Дуеи, – струва ми се очевидно, че упорството да се отстоява и защитава 
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сляпо старата система е всъщност напразно начинание, защото вече се е породило 
културно-икономическо разногласие между това, което официално е законно, и онова, 
което е достъпно и възможно, или с други думи – между правото и употребата.” [3]3 
И още по-показателното: „Ако печатното и неговата култура са довели до правното 
институционализиране на авторската функция и на присъщите й права, то дигиталната 
култура [4]4 е на път да доведе до признаването на права, които принадлежат на 
потребителите, способни – благодарение на технологията – да се превърнат в автори и 
читатели, редактори и разпространители.” [5]5 

Ако приемем безрезервно тия иначе логични констатации, почиващи на 
днешното „междуцарствие” в системата на публикуването, книгоиздаването (въобще 
комуникациите!), това би означавало да узаконим беззаконието, да легитимираме хаоса, 
т.е. да отхвърлим едни от най-важните придобивки на цивилизацията, отстоявани от 
десетки поколения творци във всички сфери на познанието, литературата и изкуството 
– от Гутенбергово време до днес. Те не могат да се окачествят като остарели, изживени, 
защото има цивилизационни придобивки, които не остаряват, не се износват. Историята 
на авторското право не е чак толкова дълга (едва три века!), но пък върху неговите 
основи се изгражда и развива не само издателският бизнес, но и изключителността, 
неприкосновеността на творческата интелектуалност въобще. Допускането разрушителната 
стихия на новия дигитален морал да завладее публичното пространство вещае края 
на тази творческа интелектуалност. Всеки ще започне да копира, да палимпсества и 
присвоява, и в крайна сметка един ден може да се окажем без оригинални творци и 
творби… Впрочем днешното „междуцарствие” в полето печатно–дигитално е доста сходно 
с „революционните” актове на експроприация, национализация, ликвидация без съд и 
присъда и пр., извършващи се при насилствената смяна на политически управления. Нямам 
предвид физическата саморазправа, а „само” заграбването на нематериалния творчески 
продукт.

Оунъри-те са противници на опитите за въвеждането на каквито и да било правила 
за публикуването и ползването на интелектуални продукти в Мрежата, осигуряващи защита 
и справедливо възмездяване на вложената в тях творческа дейност [6]6. Протестите по 
света и у нас срещу приемането на АКТА [7]7, безпрецедентни по своята многочисленост, 
петицията до депутатите, подписана от 2,8 милиона граждани, призоваваща към отхвърляне 
на този договор, доведоха в крайна сметка до неприемането му от Европейския парламент 
на 3 юли 2012 година. Опасенията на противниците на АКТА – нелишени от основания – 
са, че договорът ще ограничи свободата в интернет и ще доведе до повсеместно следене на 
потребителите му, подобно на описаното от Оруел в „1984”.

Безспорно е, че не потребителите на интернет, които нямат комерсиални намерения, 
трябва да носят отговорност за разпространяваното там съдържание; отговорни и 
подлежащи на санкции са тези, които пиратски „качват” в Мрежата законово защитени 
продукти, а още повече печелещите от всичко това. Кой потребител не би се възползвал от 
възможността да тегли безплатно (или почти безплатно) пиратско съдържание, налично във 
виртуалното пространство. Той в някаква степен е нарушител, независимо дали осъзнава 
това, но не е престъпник. От друга страна обаче, вездесъщият, превърналият се за милиони 
хора в религия интернет прекрасно обслужва и онези институции (смятани от юзърите за 
най-големите им врагове!), които, полагайки усилия да въведат правила при употребата 
на авторскоправно защитени продукти, могат да прибегнат до методите на виртуалното 
следене, преследване и пр.  

Налагането на новия дигитален морал се насърчава от лавинообразно нарастващите 
възможности на хай-тек, от глобализационно разширяващата се, непознаваща предели 
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и забрани виртуална среда (изключвам цензурата, налагана в някои страни като Китай 
примерно). Технологичното си взаимодейства с психичното. Консумирани в големи 
количества, дигиталните онлайн продукти няма как да не повлияят на нравствеността 
индивидуално и общностно. Илюзията за безгранична свобода, за всепозволеност, 
която интернет достъпът постепенно внушава, видоизмени и/или отхвърли редица 
устойчиви ценности от социален и етически характер и формулира нови, които хем са 
били невъзможни в аналогова среда, хем също се оказват относителни, променливи, 
бързопреходни, подвластни на технологичен „ъпдейт”. Последните две, две и половина 
десетилетия неписано утвърдиха този морал, ако не повсеместно, то поне у значителна 
част ползващи хай-тек и „живеещи” виртуално. Носителите на новия дигитален морал са 
хора с променена психика, с различни от предходните представи за права и задължения, за 
законно и незаконно, дори понякога и за добро и зло.

Дигитализация, но на каква цена?
Макар че и у нас много се пише и говори за дигитализацията на книжовното 

културноисторическо наследство, според Деница Цветанова-Чальовски ние нямаме 
национална програма в тази област [13]8. Тя пише: „Участието ни в най-мащабния културен 
проект на обединена Европа (Европеана – Бел. А. Б.) безспорно е повече от необходимо. 
В същото време, статистиката отчита, че българското съдържание в Европеана е само 
0.1%. Изоставането от останалите европейски държави е повече от очевидно, но при добра 
организация и достатъчно финансиране, то може да бъде преодоляно.” [14]9

Ентусиасти и скептици. Около две десетилетия ни делят от „големия дигитален 
обрат”, както го назова М. Дуеи [15]10. Но оценките за него вече са налице – противоречиви, 
разбира се, ала преобладававащо адмириращи го. Според Николас Кар инвазията на 
интернет раздели света на два противоборстващи лагера, наречени от него „интернет-
ентусиасти” и „интернет-скептици”: „Едните възвестяват нова златна ера на достъпност и 
съпричастност, а другите се оплакват от настъпващите мрачни времена на посредственост и 
нарцисизъм.” [16]11   

Книгопечатането също не е приемано еднозначно навремето. През 1460 г., 
малко след Гутенберговото откритие, се намират експерти, които се произнасят, че то 
е безполезно и няма бъдеще. Обяснението: числото на умеещите да четат е толкова 
нищожно, че книгите, преписвани от монасите, били напълно достатъчни [17]12. Не бих 
допуснал да изпадна в смешното положение на такива квазиспециалисти. Тоест не съм 
„интернет-скептик”. Привърженик съм на дигитализацията, оценявам нейната полезност 
и като съвременен човек ползвам продуктите й за своите проучвания и писания, пък и за 
удоволствие. От друга страна, не съм и „интернет-ентусиаст”. Затова ще споделя нещо 
еретично – не смятам, че дигитализацията трябва да се превърне в задача номер едно на 
културното човечество, в частност и наша, българска, първостепенна задача. Не съм убеден, 
че непременно дигитализацията ще ни осигури мечтания достъп до цялото знание на света 
и вселената, ще направи чудеса в науката, образованието, изкуството, литературата и т.н. 
Бедата на всички иначе полезни изследвания, трудове, хабилитации на тема дигитализация, 
е че на нея се гледа повече технологично и че тя се измерва количествено, а културно-
образователният резултат се мисли априорно положително, без да се отчитат неизбежните и 
съвсем не безобидни негативи, някои вече отчетливо проявени, други все още в зародиш, но 
даващи индикации за бъдещи сериозни проблеми от глобален характер.       

Психоза или бизнес? Няма да е пресилено, ако кажем, че дигитализацията се е 
превърнала в тотална психоза, дори мания, която е обхванала политици и държавници, 
технократи, хора на науката и изкуството, редови потребители на виртуално съдържание. 
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Девизът им е: дайте да дигитализираме – всичко! Дайте да направим и цялото културно 
наследство виртуално, да го пуснем в Мрежата и така да улесним максимално достъпа до 
него.

Да погледнем нещата от по-необичаен – финансов и бизнес – ъгъл. Милиарди 
евро се хвърлят, за да се осъществява това начинание. Къде отиват те обаче? Отиват 
преди всичко за закупуването на най-съвършената (и най-скъпа!) техника, произвеждана 
от световните високотехнологични гиганти. А печелят ли те от това? Да, разбира се, и то 
много. В частния сектор се преливат и неизмерими по количество държавни средства. Той 
се обогатява, после разработва и произвежда още по-съвършена технология и техника; 
тя измества старата, прави я неизползваема, по-сетне пък и новата трябва да се подменя, 
защото е излязла още по-нова. И пак, и пак. 

Дигитализацията е преди всичко бизнес. Ако не беше така, едва ли мегакомпанията 
„Гугъл” би се захванала преди няколко години да дигитализира седем милиона книги от 
най-големите световни библиотеки, като само част от тях пусна безплатно в Мрежата. IT 
бизнесът се развива с шеметни темпове, каквито научната фантастика нито е предвидила, 
нито би могла да предвиди. Но какво печелят от това т.нар. институции на паметта – музеи, 
библиотеки, архиви, университети, научни институти и пр., хранителите и изследователите 
на културното наследство? 

Когато бях студент, „Четвърта читалня” в Националната библиотека „Св. Св. Кирил 
и Методий” бе претъпкана от хора, трябваше понякога с часове да чакаш, за да се освободи 
номерче и да влезеш. Днес не само в нея има колкото искаш свободни места, навсякъде в 
научните и обществените библиотеки се набюдава отлив на читатели. Означава ли това, че 
дигиталният ресурс на тези библиотеки е заместил/изместил физическия, та всеки ползва 
него? Не, разбира се, просто защото дигитализацията е обхванала незначителен процент 
от фондовете на българските (и не само!) библиотеки и други институции на паметта. 
Опустяването на читалните е маркер за съвсем друг, но изключително сериозен  проблем, 
който тук само ще назовем, без да разглеждаме – девалвация на интелектуалния труд. А 
ако самите библиотекари мислят, че дигитализацията ще гарантира безметежен живот на 
благородната им професия (но в други измерения) и ще обживи обезлюдените им сгради, 
сериозно се заблуждават.    

Да се върнем на IT бизнеса. При споменатото бурно технологично развитие след 
някоя и друга година това, което е било дигитализирано преди 1-2 десетилетия, става 
повечето пъти трудно или съвсем неизползваемо, та трябва да се конвертира в друг формат, 
четим с по-съвършеното устройство, опериращо с нов софтуер. Налага се  и повторното 
дигитализиране на артефактите, тъй като копието, получено преди това (особено при книги, 
знам го от опит като ползвател!) е твърде несъвършено. Пак пари, пак труд, пак усилия 
на всички равнища [18]13. И не на последно място: може ли някой да даде гаранция, че 
един срив в сървъра (въобще голям технически срив) няма да унищожи ужасно скъпия 
дигитален архив и да трябва цялата работа да стартира отново? Не ми се иска да питам 
специалистите, защото те неведнъж са казвали обратното на това, което всъщност се 
случва... 

Достъпност и полза. Прословутата всеобща достъпност. Не се ли спекулира 
с нея? Колцина са, ще запитаме, тези, които се интересуват в световен мащаб от – да 
речем – българските периодични издания от началото на ХХ век! Те и в България не са 
кой знае колко. Добре, ще дигитализираме примерно и ще пуснем хумористичното сп. 
„Българан” в Европеана. За което ще бъдат похарчени хиляди евро. Ще могат да го ползват 
милиарди хора, а ще го сторят единици, най-много десетки, при това предимно български 
потребители.
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Да, дигитализацията означава всеобщ достъп, възможност да придобиеш бързо 
и лесно познание върху културноисторическото наследство, натрупано от човечеството 
в многовековното му развитие. Но тук познание се идентифицира с достъп. А те не са 
идентични. Всеобщата достъпност предполага и всеобща полза, а последното означава, 
че някой някъде отговорно трябва да реши кое да бъде дигитализирано. В случая със сп. 
„Българан” очевидно решението не би било целесъобразно – средствата би следвало да се 
вложат в дигитализирането на друг артефакт, чието ползване би било значително по-масово 
и оттам – по-полезно.

Никой не би могъл да каже колко са печатните и манускриптните документи, които 
пази човечеството в обществените и частните си хранилища. По силата на всеобщия 
достъп би следвало, когато търсиш нещо, да го намериш в Мрежата, без да ставаш от 
дивана в къщи. Това е утопия. Гарантирам, че поне в две трети от случаите няма да го 
откриеш. Просто защото не е дигитализирано. Бързината на сканиране с всеки изминал 
ден се увеличава, но колкото и да е голяма тя, ще са необходими може би столетия, за да 
се дигитализира безкрайността – а и тя непрекъснато се попълва с нови и нови печатни 
и манускриптни документи. Нужно ли е тогава да си поставяме тази свръхзадача, или 
трябва да се ограничим до онова, което има универсално значение? Втори въпрос: на 
кого да поверим отговорността да преценява кои точно артефакти задължително да бъдат 
дигитализирани и предоставени за всеобщо ползване… 

Достъпността в Мрежата има и обратна страна. Да речем, намерил си го 
дигитализиран въпросният писмен/печатен източник. Но не го четеш – правиш си 
справката, която ти е нужна, и затваряш файла. Така е повечето пъти. Получаваш 
наготово онова, което ти трябва, пестиш усилията на продължителното ровене, пестиш 
изследователските процеси, съпътстващи всяко творчество. А когато четеш цялостно едно 
произведение, ти се обогатяваш комплексно, употребяваш много повече интелектуална 
енергия, отколкото в простичкото сърфиране по ключови думи в дигиталния източник. В 
единия случай, работейки, ти се развиваш умствено, естетически и пр. При втория по-скоро 
закърняваш, мързелувайки.

А удоволствието от търсачеството и удовлетворението от откривателството, те къде 
остават?!

Оттук идва следващият проблем, на който предстои да се спрем.
Дигитализация и общуване с артефакта. Прокламираната тотална 

дигитализация, граничеща с фетишизиране, крие допълнителни рискове: от загърбване, 
даже изгубване на човешкостта, що се отнася до отношението ни към униката, оригинала, 
който е същинският носител на паметта. А и насладата от общуването с него в музея, 
архива, библиотеката, при която участват всички сетива, е неподменима. 

Днешното „дигитално поколение” страда от заболявания, за които някои учени 
вече предупреждават. Първо, младият човек все по-малко общува с физически артефакти, 
особено такива от миналото; ползва виртуалните им заместители, което го лишава от 
елементарен културен и исторически опит. За мен и близките ми по възраст хора няма 
проблем да четем дигиталното копие на стара книга или вестник, в ума ни веднага 
„възкръсва” хартиеният му аналог. А ако такъв не е бил виждан, докосван, разтварян?! 

Ще дам примери от хуманитарната сфера. Представете си да изучаваш история 
на българската литература, без да си се докосвал до сп. „Мисъл” или сп. „Златорог”, 
пазещи атмосферата, духа на епохата от края на ХІХ и първата половина на ХХ век. 
Гледането, осезаването на хартията, вдъхването на нейния мирис, усещането за тежестта 
на подвързаната годишнина, т.е. веществеността на творбите, публикувани там преди 
столетие, всичко това (а и колко още неща!) реконструират онзи социокултурен контекст 
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на литературното самопораждане и развитие, без който няма как да разберем пълноценно 
нито посланията на отделното произведение, нито многогласието на естетическите 
търсения през изучаваната епоха. Ако ли пък изучаваш книгоиздаване, без да си виждал, 
държал в ръце образци от изделията  на „Т. Ф. Чипев”, „Александър Паскалев”, „Хемус” 
(да не говорим за първопроходниците „Христо Г. Данов” и „Драган Манчов”), би ли 
могъл да разбереш и осмислиш културата на книжната направа, дългия нелек процес на 
професионализация, натрупването на издателски опит и формирането на съзнание, че това 
е едновременно духовен, телесен и стоков продукт.

Една възможна панацея: репринтните издания, които навремето наричахме 
„фототипни” и/или „факсимилни” (разликата е само в детайлите). Те повтарят едно към 
едно оригинала и реконструират усешането за автентичност, доставяно от него. Вярно, 
скъпи са, но нима дигитализацията е евтина?! Едно репринтно издание на качествена 
хартия, с перфектен печат и здрава подвързия му гарантира няколко века живот и 
„физическо” ползване от десетки поколения, които едва ли някога биха видели тая стара 
книга „на живо”. И още нещо – тук дигиталните и печатните технологии действат в 
единство и във всеобща полза. „Печатарската индустрия е в състояние в къси срокове 
аналогово да репродуцира и облагороди по различни начини огромни обеми цифрова 
информация.” Това го твърди проф. Михаел Хард – експерт по дизайн и тенденциите 
на развитие в сферата на технологиите. И казва също: „от хартиената индустрия се очаква 
създаването на дълготрайна хартия, от производителите на масти ла – мастила с висока 
светлоустойчивост, от производителите на печатни системи – печатарски машини, които 
преобразуват нематериалните цифрови данни в аналогови отпечатъци, годни за трайно 
съхранение. „Кла сическите” книговезки технологии и съвременното обла городяване на 
печатните продукти ще придобият съвър шено ново значение.” [19]14

Второто заболяване на „дигиталното поколение” е в самото четене, по-точно във 
възприемането, осмислянето, запомнянето на прочетеното. Вече казахме, че в Мрежата 
повечето пъти се сърфира, правят се справки, а не се четат пространни трудове. Моите 
студенти, макар да се учат на книгоправене, все по-рядко посягат към текстове, по-обемни 
от 4000-5000 знака. Дълги са, казват. И сложни. Затрудняват ни и като език, стил. А 
само преди няколко години същите текстове, че и книги по неколкостотин страници, без 
съществени усилия се щудираха от тогавашните випускници. Как да го нарека това, може 
би синдром на уеб-сърфирането, или ефект на екранното (не)четене, или „дигитална 
деменция” – терминът, използван от немският психиатър проф. Манфред Спитцер. В 
едноименната си книга [20]15 той доказва, че при непремерена употреба на интернет 
търсачки и copy-paste паметта „атрофира”, което е особено опасно при подрастващите – 
те учат много по-бавно и непълноценно [21]16. Николас Кар забелязва подобна девиация 
и при традиционния читател, който се е пренагласил да сърфира в интернет. Той пише: 
„Вече не мисля по начина, по който мислех преди. Усещам го най-силно, когато чета. Не се 
затруднявах да се потопя изцяло в книгата или в някоя дълга статия. Грабваха ме обратите 
в историята или стъпките на доказателството. Можех часове наред да странствам из 
дългите страници текст. Сега това се случва рядко. След втората или третата страница губя 
концентрация. Не ме свърта на едно място, изпускам нишката, започвам да си търся друго 
занимание. [...] Задълбоченото четене, което се получаваше естествено, сега се превърна в 
усилие.” [22]17  

Едно съвсем ново европейско изследване разкрива, че ползващите електронния 
четец Kindle значително по-лошо възпроизвеждат сюжета на литературно произведение, 
отколкото четящите от хартиеното издание. През юли 2014 г. на конференция в Италия 
ръководещият изследването Анне Манген (Anne Mangen) от Университета в Ставангер 
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(Норвегия) представи доклад, в който се казва, че при обучаващите се, използващи 
е-технологии, може да се очакват различия при емоционалното вглъбяване в текста на 
белетристични творби. Предвиждането й се основава на проучване, в което се сравнява 
четенето на разказ от хартия и от iPad. Манген твърди, че у четящите на хартия се отчитат 
по-високи показатели при измерването на възможностите за вживяване, задълбочаване и 
последователност при преразказването, отколкото у четящите от iPad [23]18. Читателите от 
Kindle се представят значително по-зле от „хартиените“ при пресъздаването на фабулата 
– такива са резултатите, когато на двете групи се възлага да поставят в правилен ред 14 
събития от художествената творба. Манген изтъква, че: „Когато четеш на хартия, ти можеш 
да усетиш с пръстите си купчината страници, нарастваща отляво и смаляваща се отдясно. 
Ти имаш тактилно усещане за движение напред, което допълва визуалното усещане.” [24]19

Манген отбелязва също едно миналогодишно проучване, в което на 72-ма норвежки 
десетокласници е даден за четене текст, отпечатан на хартия и в електронен PDF формат, 
след което с тях са направени тестове за разбиране. Тя и нейните колеги открили, че 
„учениците, които четат отпечатаните текстове, се представят значително по-добре на теста 
за разбиране, отколкото тези, четящи дигитално” [25]20.

Сега А. Манген ръководи нова европейска мрежа от емпирични изследвания, 
занимаваща се с ефектите на дигитализацията върху четенето на текстове. Резултатите 
показват, че поради дигитализацията количеството време, прекарвано в четене на 
дълги текстове, спада, и че самото четене става по-скокообразно и по-разпокъсано. 
Изследователката изтъква: „емпиричните данни сочат, че възможностите на екранните 
инструменти биха могли да повлияят негативно на когнитивните и емоционалните аспекти 
на четенето” [26]21. Екипът се надява разработките му да подобрят научното разбиране на 
последиците от цифровизацията, а също – справянето с нейното негативно влияние.

 Според Анне Манген на издателите (всъщност и на образователните институции! 
– Бел. А. Б.) трябва да се осигурят достатъчно авторитетни научни доказателства какви 
текстове са подходящи за дигитално четене и кои изискват помощта на хартията. Така те ще 
могат да съобразяват използваните инструменти за четене (iPad, Kindle, хартиени) с вида 
на публикуваното съдържание. Напълно подкрепям и тезата й, че трябва да правим разлика 
дали имаме работа с развлекателно или повърхностно четиво, при което не е задължително 
да обръщаш внимание на всяка дума от първата до петстотната страница, или с по-сложна 
литературна творба, нещо подобно на „Улис”, която е предизвикателство за читателя и 
която наистина изисква постоянна концентрация. Съгласявам се, че това би било много 
интересно да се проучи [27]22.   

  Дигитализация и опазване на наследството. Изтъква се, че дигитализацията 
е интегрална част от опазването на културноисторическото наследство; тя ще спомогне 
изключително за продължаването на живота на  оригиналите, в случая хартиените. Те няма 
да се повреждат, защото няма да се ползват; вместо тях потребителят ще получи (ще си 
достави от Мрежата) копието.

Всичко това е вярно. Но ако книжният оригинал е вече увреден? Май ще се окаже, 
че сме вкарали изключително много средства в дигитализирането на нашия „Българан”, а 
в същото време оригиналът („Българан” е наистина рядкост!) е изпокъсан, излинял, сиреч 
отива си, умира, губим го. Не е тайна, че големите ни библиотеки отказват изпълнението 
на заявки за ползване, особено на периодика, когато изданията са в тежко физическо 
състояние. Отговарят, че течението е на реставрация, но по принцип това е благородно 
оправдание, за да го опазят. Оказва се също, че огромна част повредени издания нито са 
реставрирани, нито са микрофилмирани, нито са дигитализирани.

Богатите страни могат да си позволят да отделят средства за консервация и 
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реставрация на книжовно-печатното си културно наследство. А бедните като нас? Там 
оригиналите са сериозно застрашени, а разрушаването и окончателното им изгубване ще 
бъде огромна беда не само в национален мащаб. Защото оригиналът е невъзстановим.

С други думи в България нещата трябва да се разглеждат другояче. Първо на 
национално ниво трябва да помислим за удължаването на живота на оригиналите; там 
трябва да се съсредоточат много средства и труд. Ако греша, опровергайте ме, ала аз 
не знам да съществува програма за опазването на книжовното културноисторическо 
наследство на България, или поне оценка за състоянието му към настоящия момент. 
Няма и финансиране за тази дейност. Ако не съвсем, почти. При нашата перманентна 
икономическа криза парите за култура са твърде ограничени, а още по-малко са те за 
реставрация и консервация на стара хартия. Подобно е положението и с попълването 
на колекциите. Едно книжно хранилище, според профила си, е длъжно както да си 
набавя липсващите печатни издания, така и да подменя непоправимо повредените с по-
запазени. Те трябва да се издирят и в повечето случаи – закупят. Ще разширя проблема 
– литературните музеи и архивите са поставени пред същата финансова невъзможност да 
обогатяват фондовете си. Разчитат най-вече на дарения, а те са, меко казано, недостатъчни. 
В случая еврофондовете не могат да помогнат; те са орентирани към дигитализацията, не 
бива да ги виним, че отпуснатите средства могат да се харчат само за това. А държавата ни 
прави единственото, което й е позволено: Европа ни дава пари и ще дигитализираме, даже 
и майчиното си мляко, без да ни е грижа, че то просто може да секне, защото овцата ще се 
спомине.

Ще повторя – оригиналът е незаменим. Когато говорим за книга, освен основната 
съдържателно-смислова информация, която носи, оригиналът кодира в себе си и още много 
допълнителна. Например естеството на хартията, полиграфията, подвързията, мастилата, 
оцветителите. Но това далеч не е всичко. Оригиналът е като жив организъм, всеки отделен 
екземпляр има своя биография, индивидуални особености, дори характер, ако щете. Важно 
е кой е бил притежателят на книгата, както и кой я е държал в ръце. И какви знаци – 
подчертавания, приписки, автографи, рисунки, дори детски драсканици и пр. – е оставило 
човешкото присъствие, а и времето върху нея. Печатите, сигнатурите, екслибрисите, всичко 
това е памет, тя носи познание, което чака „декодиране”. Дигиталното копие ще маркира 
знаците с фотографска точност, но няма как да пренесе адекватно паметта, защото не е и не 
може да бъде пълен заместител на всеки отделен оригинал.

Не-четящият човек и безплатното четене
През първите десетилетия на ХХІ в. интернет е безспорният лидер на пазара на 

информацията във всичките й възможни форми; той дава шанс и за по-масова употреба на 
книгата, превръщайки я в леснодостъпно дигитално подобие на книга (e-book; content). От 
този прекрасен шанс се възползват обаче само и единствено четящите, т.е. тези, които и 
бездруго ще намерят път до нея, независимо в какъв формат тя ще им се предложи. Сам по 
себе си интернет не може да те направи четящ. Но дали не е възможно обратното?!

В антиутопията на Олдъс Хъксли „Прекрасният нов свят”, където още преди 
появата им на бял свят хората биват програмирани с какви дейности ще се занимават 
и какъв интелектуален багаж ще им бъде необходим за това, подрастващите от кастата 
„делта” (по-нисша категория физически работници) са подложени на следното 
„неопавловско” обучение: предоставят им се атрактивни илюстровани детски книжки, и 
щом децата ги вземат в ръце, се пуска вой на сирена и всякакви шумове, предизвикващи 
страх и ужас; сетне по пода – където малчуганите лазят – се включва електрически 
ток, който ги кара да се гърчат от болка. Тоест комбинира се психическо и физическо 
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травмиране. При повтарянето на експеримента с книжките, децата изпадат в паника още 
при вида им и бягат от тях. „Те ще израснат с онова, което психолозите обикновено наричат 
„инстинктивна” омраза към книгите…” [28]23, пише авторът.

Прозрението на Хъксли отпреди 80 години доживя своя аналог. Макар и 
ненасилствено, по несравнимо по-фин манипулативен начин, за да намрази книгите, 
детето е тотално подложено на психическа обработка през компютъра, най-вече интернет. 
Така, след продължително дигитализиращо не-четене, то е застрашено да се превърне в 
подобие на „делта”, т.е. програмиран консуматор на виртуални удоволствия и елементарна 
информация. За малкия човек заставането пред монитора е огромно изкушение; предлагат 
му се неустоими възможности за достъп и навигация, безброй пъстри, движещи се 
картинки, безкраен избор от аудиовизуални, лесносмилаеми форми за забавление – без 
или със съвсем малко букви. Компютърът все повече се ползва като заместител на живото 
общуване с родителя (както и с всичко околовръст), той създава у последния привиден 
жизнен комфорт във вид на спокойствие и безметежност; осигурява му, сиреч, повече 
свободно време, ала за сметка на не-четенето, не-живото общуване, не-развиването 
на детското мислене и въображение. Живеенето в не-книжен свят насажда у детето 
„неопавловски” стрес при вида на книгата, внушава му страх от толкова многото букви 
и страници, чието възприемане и осмисляне изисква върховно интелектуално усилие. 
Страхът се преодолява трудно; той ражда утопиите...

Искам да кажа, че ако четенето не е насъщен навик (за едни възникнал по 
вътрешна необходимост, а при други възпитан чрез умело насочване), ако не е осъзнат 
екзистенциален акт и процес, дигитализацията, виртуалното пространство, Google, 
социалните мрежи, reader-ите и т.н. няма да му повлияят насърчително. Обратното е 
утопия. Но за да не се превърнат хората в „делти”, нужно е четенето – при това не от екрана 
на компютъра! – да се стимулира и практикува от най-ранна възраст.

Сръчни и недобросъвестни манипулатори тръбят за някаква „култура на 
безплатността”, родена във и разпространявана посредством електронните медии и 
виртуалното пространство. И, видите ли, чрез безплатния достъп до мрежата хората 
можели да четат повече и по-свободно, та така ставали по-учени, по-интелигентни и пр. 
И още – под влияние на интернет и аудиовизуалните медии днешният читател постепенно 
свиквал информацията да му се подарява, та искал и с книгите да стане същото, сиреч да 
си ги „сваля” без пари от мрежата. Искал бил четенето да му бъде „лесно” (easy reading), 
понеже възприемането на движещи се образи от екрана е „easy”. 

Веднага подчертавам, че споменатата „култура” не съществува, че въпросната 
безплатност е привидна по простата причина, че самият достъп до интернет не е 
безплатен; че всеки компютър или друго устройство за четене, гледане, слушане също 
се плаща, както и цифровите носители на информация, също телевизорът, видеото, 
радиоапаратът, абонаментът за кабелния или сателитния оператор...

 Ще цитирам по-надълго френския социолог, специалист по културните практики 
Жан-Франсоа Барбие-Буве: „Книгата изглежда скъпа, разбирано не абсолютно (обективно 
цената на книгите еволюира по-бавно от поскъпването на живота), а в сравнение с 
другите носители на информация, които все повече зависят от привидната „култура на 
безплатността” (курс. – А. Б.). Достъпът до изливащата се култура, било по радиото 
или по телевизията, изисква само еднократна инвестиция – при купуването на радио или 
телевизор. След като първоначалната инвестиция е направена, консумацията се смята за 
безплатна (курс. – А. Б.); за индивида стойността не зависи от обема на консумацията: и да 
стои денем и нощем пред телевизора, той няма да плати повече, отколкото ако го включва 
само един път на месец. […] На туй отгоре пристига интернет не като революция, а като 
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еволюция: теренът за това бе добре подготвен. Всички общодостъпни сайтове са безплатни. 
И в този случай цена има достъпът (абонамент при провайдера, цена на телефонната 
връзка), но не и съдържанието.

Остават книгата и печатът, т.е. печатното. Икономическият им модел, бил дълго 
време правило, накрая ще се превърне в изключение в полето на информацията. При тях 
продължаваме да плащаме както за носителя, така и за посланието – т.е. всеки път, когато 
купуваме книга, вестник. […] Сумирано, нито един от носителите на информация не е сам 
по себе си решаващ, определящ. Но тяхната конвергенция превръща книгата в крехък и 
притиснат отвсякъде предмет, островче на реална стойност (курс. – А. Б.) в един океан от 
изкуствени цени или безплатност.” [29]24

Също в интервю друг френски експерт, Жан-Ноел Жанене – бивш директор на 
Френската национална библиотека и инициатор за структурирането на т.нар. Европейска 
е-библиотека, изразява сходно становище. Според него Уикипедия, като непрестанно 
разширяваща се „електронна проекция” на безкрайното познание се основава на три 
утопии: „безплатност, обективност и самоуправление на знанието”. По първата Жанене 
е категоричен, че в системата на обществените взаимоотношения не съществуват 
безплатни неща [30]25.   

Вярно е, че мрежата осигурява максимално улеснен достъп до всякаква информация 
срещу нищожно заплащане, толкова ниско, че цената му клони към нула. Като глобална 
медия (наричана също метамедия) интернет събира в едно медийните сегменти, та 
няма как да пропусне и книгата. И я предлага срещу минимална цена, предлага я обаче 
и незаконно, сиреч пиратски под формата на  т.нар. виртуални безплатни библиотеки и 
подобията им. Спомнете си скандала със сайта „Читанка. инфо” [31]26, който уж беше 
закрит след шумна акция на ГДБОП през 2010 г., но безпрепятствено проработи, работи си 
и днес, обогатявайки се непрекъснато с нови и нови незаконно публикувани книги. И това 
съвсем не е единственият български случай... 

Но има и далеч по-интересен пример. Най-популярната и най-богатата в света 
интернет търсачка Google реши да се сдобие и с най-богатата колекция елекронни издания, 
дигитализирайки за 5–6 години около 15 милиона книги от фондовете на най-известните 
световни библиотеки. И да ги продава или предоставя безплатно. Не се получи. Исковете, 
подадени от Асоциацията на американските издатели, към които се присъединиха и 
други, включително и европейски субекти, спряха този грандиозен по мащабите си акт на 
нарушаване на авторските права. Google предложи споразумение, в  което се съгласяваше 
да плаща, когато и където е необходимо. Още през 2008 г. Нюйоркският съд трябваше да 
одобри този доста сложен документ (166 страници, 162 дефиниции) [32]27. Но решението 
бе взето едва през 2011 г. и то не бе в полза на световния интернет лидер. Така Google ще 
трябва (засега!) да се задоволи с дигитализирането и разпространяването само на книги с 
изтекли авторски права.

Дотук със законовите проблеми, за които на друго място говоря по-подробно [33]28. 
Утопията в случая се саморазрушава от факта, че ревностно защитаваната „безплатност” 
нито увеличава грамотността, нито привлича нови читатели. Данните, които наскоро изнесе 
Европейската комисия, сочат, че 41% от българските ученици са в една или друга степен 
неграмотни, дори да могат да четат, не разбират прочетеното. Но и в Европа положението 
не е много по-цветущо, там всеки пети деветокласник не се справя добре с четенето и 
писането. Около 80 милиона пълнолетни европейци – или един от трима в трудоспособна 
възраст – са с ниски или елементарни професионални умения, които се дължат на липса 
на читателски навици. А нали тъкмо днешното младо поколение най-много употребява 
компютри и интернет, т.е. би следвало най-много и да чете и да се ограмотява чрез тях, в 
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т.ч. „безплатно”. Но не е така. Достъпът до познанието и самото познание не са идентични. 
Изводът е, че не-четящият човек си остава не-четящ дори когато му подариш Вавилонската 
библиотека, било то в хартиен, било то в дигитален вид.
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LES BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES ALGERIENNES 
ET LES PERSPECTIVES DE LEUR DEVELOPPEMENT A L‘ÈRE 

DU NUMERIQUE

Hakim Benoumelghar 

1- Introduction - Problématique
L’usage des outils informatiques apparaît comme la solution technologique idoine pour 

faire face aux diffi cultés de gestion qui se posent aux bibliothèques. En effet, la croissance 
géométrique des effectifs d’étudiants dans les universités créent moult diffi cultés aux BU 
fonctionnant avec les méthodes classiques (manuelles) de traitement et de communication des 
documents. 

Ces tâches fortement itératives deviennent lourdes et lentes dans ce contexte. En outre, 
les spécialistes constatent que les coûts de la littérature scientifi que imprimée augmentent avec 
un rythme qui rend tout effort solitaire de développement des collections et leur actualisation 
aléatoire.

L’informatisation de la chaîne documentaire, y compris l’usage des réseaux d’information 
et de communication (moyens favorisant la coopération), constituent des actions à entreprendre 
ou à affermir, c’est selon.

La coopération entre les bibliothèques qui se matérialise notamment par l’échange de 
ressources bibliographiques et d’information est conditionnée par l’usage de standards communs 
permettant techniquement le partage des réservoirs d’information constitués. Dans une deuxième 
étape, c’est le partage des documents primaires et leur préservation que les efforts vont se 
concentrer par le biais de la numérisation. Celle-ci permet un accès multiple au même document 
via les réseaux. Donc les bénéfi ces sont indéniables pour les usagers des bibliothèques. Et aussi 
et surtout pour les bibliothèques patrimoniales. Notre problématique s’articule autour de trois 
questions:

1-Qu’en est-t-il de la situation de l’informatisation des bibliothèques du secteur de 
l’enseignement supérieur  algérien? 

2-Ont-t-elles commencé la numérisation? 
3-Et quels sont les critères qui ont présidé à leur choix de documents?
Pour répondre à ces questions nous avons mené une enquête (dans le cadre d’une thèse 

de doctorat en bibliothéconomie) par questionnaire auto-administré envoyé aux bibliothèques 
principales des universités, des centres universitaires et des écoles supérieures. L’enquête a 
concerné l’ensemble de la population de recherche. Ce questionnaire, constitué de 67 questions, 
a été transmis par courrier électronique et parfois en mains propres aux responsables des dites 
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bibliothèques (57 établissements documentaires) durant la période allant de juin 2012 à avril 2013.  
- 36 bibliothèques universitaires,
- 07 bibliothèques de centres universitaires,
- 14 bibliothèques centrales d’écoles supérieures

Type de bibliothèque Quest. Distribués Quest. Récupérés Taux de réponse

Bibliothèque universitaire
36 18 50 %

Bibliothèques de centres 
universitaires 07 03 42.85 %

Bibliothèque d’écoles 
supérieures 14 05 35.71 %

Total 57 26 42.85 %

Tableau (1) Questionnaires distribués et récupérés

Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, le nombre de réponses obtenues est de 26 
questionnaires portant le taux de participation à 42.85 %. Près de la moitié des établissements 
concernés. Donc les conclusions de cette étude sont relativement représentatives de la situation 
des bibliothèques universitaires algériennes.

2-L’état de l’informatisation des bibliothèques universitaires:
Question: En quelle année a été mis en œuvre votre système informatique de gestion de 

bibliothèque?

Année de mise en service Bibliothèque
1998 Université Mentouri de Constantine
2007 Université des Sciences et Technologies d’Alger
2007 Université de Béjaïa
2004 Université de Khemis Miliana

- Université d’Oran
1999 Université de Tlemcen
2012 Université de Sidi Belabas
2003 Université de Boumerdes
2002 Université de Bouira
2010 Université de Chlef
1993 Université des Sciences islamiques de Constantine
1995 Université de Tizi Ouzou
2003 Université de Jijel
1992 Université Alger 1

- Université de  Batna
2007 Université d’Oum El Bouaghi
2002 Université Sétif 1

Tableau (2)  Année de mise en service des systèmes informatiques de gestion 
des bibliothèques universitaires
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Année de mise en service du 
système informatique de gestion de 
bibliothèque

Bibliothèques

2011 Centre universitaire de Tamanrasset

2009 CU de Relizane
2009 CU de Mila

Tableau (4) Année de mise en service des systèmes informatiques de gestion des bibliothèques 
des écoles supérieures

Les données présentées par les tableaux 2, 3 et 4 appellent les commentaires suivants : le 
lancement des applications informatiques dans les bibliothèques universitaires est assez récent. 
Vingt bibliothèques sur les 23 qui ont répondu à la question ont rendu fonctionnels leurs systèmes 
informatiques dans la période allant de l‘année 1998 à 2011. Les bibliothèques des universités 
Alger I, sciences islamiques de Constantine et celle de Tizi-Ouzou se distinguent cependant du 
reste des bibliothèques puisque les tentatives d‘automatisation du catalogage et de l‘édition des 
catalogues remontent au début des années 1990.

Des SGBDR ont été adaptés (pour le cas de la BU d’Alger I) pour la gestion des 
différentes fonctions bibliothéconomiques avant d‘opter pour un logiciel plus ou moins complet et 
normalisé, le SYNGEB.

Ce système a été adopté très tôt par  la BU de Tizi-Ouzou. Concernant la Bibliothèque des 
sciences islamiques, elle a pu développer un logiciel intégré de gestion de bibliothèque dès 1993.

On relève également le retard des bibliothèques des centres universitaires par rapport 
aux bibliothèques d’universités et d’écoles supérieures dans l‘informatisation des activités 
documentaires. Les centres universitaires de Rélizane et celui de Mila ont entamé l‘automatisation 
dès 2009 et celui de Tamanrasset en 2011. Ceci s’explique par la création récente de ces 
établissements. 

2-Logiciels documentaires utilisés :
En ce qui concerne les logiciels utilisés, il est à relever la propagation dans les 

bibliothèques universitaires de l’utilisation du logiciel SYNGEB développé par le CERIST, 
puisque il est utilisé dans quinze bibliothèques sur les dix-huit qui ont répondu au questionnaire. 
Ce système dispose d’une interface web permettant à la bibliothèque de mettre en ligne son 
catalogue. D’autres bibliothèques utilisent des logiciels open source tel que PMB ou développés 
localement. La situation ne diffère guère dans les bibliothèques des centres universitaires : les 
trois établissements ayant participé à l’enquête ont évoqué le logiciel SYNGEB comme système 
d’informatisation des fonctions documentaires. A propos des bibliothèques des écoles supérieures, 
certaines utilisent le logiciel du CERIST, d’autres le logiciel open source PMB.

Etablissements 
tutélaires des 
bibliothèques

Adresse web de la 
bibliothèque

Page web pour la 
bibliothèque

Catalogue 
en ligne

Collections 
numérisées

Université d’Oum-El-
Bouaghi

http://www.univ-oeb.dz/
index.php/bibliotheque/

Oui Lien inactif Non 

Université de Batna http://bibliotheque.univ-
batna.dz/

Oui Oui Non 

Université de 
Khenchela

http://www.univ-khenchela.
dz/fr/bc/presentations.htm

Oui Oui Non 
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 Université de Jijel http://www.univ-jijel.dz Oui Non Non

Université  des 
Sciences islamiques- 
Constantine

http://www.univ-emir.dz/
bib/index.php

Oui Non Non 

Université de Tizi-
Ouzou

http://www.ummto.dz/
buummto/index.htm

Oui Oui Non 

Université Alger I http://bu.univ-alger.dz/ Oui Oui Oui 

Université de Bouira http://www.univ-bouira.dz Oui Non Non 

Université de 
Boumerdes

http://bu.umbb.dz/bu2014/ Oui Oui Oui 

Université de Khemis 
Miliana

http://www.cu-km.dz/ Oui Non Non 

Université de Béjaïa http://recherche.univ-bejaia.
dz/index.php

Oui Oui Non 

Université de Djelfa http://www.univ-djelfa.dz Oui Non Non 

Université de Tebessa http://www.univ-tebessa.dz Non Non Non 

Université de Sétif I http://biblio.univ-setif.dz Oui Oui Non 

Université de M’sila http://virtuelcampus.univ-
msila.dz/bib-centrale/

Oui Non Non 

Université de Biskra http://www.univ-biskra.dz/ Oui Non Oui 

Université d’Annaba http://www.univ-annaba.dz/ Non Non Non 

Université de Mascara http://www.cu-relizane.dz Oui Non Non 

CU de
Tamanrasset

http://www.cu-tamanrasset.
dz/

Oui Non Non 

CU de
Relizane

http://www.cu-relizane.dz Oui Non Non 

CU de
Mila 

http://www.centre-univ-
mila.dz/a/bibliotheque/

index.php

Oui Oui Non 

ENP d’Alger http://www.enp.edu.dz
Inaccessible

ENESSMAL http://www.enssmal.dz/
crbst_4.html

Oui Oui Non 

ENP d’Oran http://www.enset-oran.dz
Inaccessible
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EPAUd’Alger http://www.epau-alger.
edu.dz/pages/bibliotheque/

presentation.html

Oui Non Non 

ENSH http://www.ensh.dz/ Oui Oui Non 

Tableau (6) Connexion des bibliothèques au réseau Internet

3- Informatisation des tâches documentaires :
S’agissant des tâches documentaires informatisées, en cours d’informatisation, en cours 

d’étude, ou non informatisées, la situation se présente ainsi :

Non
informatisée

En cours 
d’étude

En cours 
d’informatisation

InformaTisée Fonctions

6 3 5 11 Acquisitions

- 1 - 23 Catalogage

4 2 2 17 Prêt

8 03 2 11 Gestion des 
périodiques

1 - - 23 Recherche 
bibliographique

Tableau (5) Etat de l’informatisation des fonctions documentaires

Le tableau ci-dessus montre que la majorité des fonctions documentaires sont 
informatisées ou en cours d’informatisation au niveau des bibliothèques qui ont participé à 
l’enquête tous types confondus excepté les tâches relatives aux acquisitions et à la gestion des 
périodiques du moment que près de la moitié des bibliothèques étudiées n’a pas encore réussi leur 
automatisation. Les tâches urgentes, diffi ciles et récurrentes comme le prêt, le catalogage et la 
recherche bibliographique sont informatisées dans la plupart des bibliothèques.

A la question : est ce que vous utilisez une liste d’autorité matières informatisée pour 
l’indexation? La majorité des bibliothèques a répondu négativement. Sept bibliothèques sortent 
du lot puisque elles ont mentionné le répertoire informatisé d’autorités matières RAMEAU aux 
cotés du thesaurus de l’Unesco, de la liste élaborée par Chabane Abdelaziz Khalifa et du thesaurus 
trilingue de l’Alecso.

Concernant le format de catalogage utilisé, les répondants ont mentionné UNIMARC 
(22 cas), le format ISBD (5 cas)  MARC 21 (1cas) et des formats non normalisés pour les 
bibliothèques qui ont développé elles mêmes leur logiciels. Il faut souligner le fait que la majorité 
des bibliothèques utilisent un format normalisé et ce qui leur permet l’échange de notices 
catalographiques avec leurs homologues. 

4-Taux d’informatisation du catalogue:
Concernant les ouvrages en langue arabe les taux varient de 50 à 100 ℅. Pour les 

périodiques le taux d’informatisation va de 0 à 100 ℅.
Reconversion des catalogues:
 Pour mener à bien la reconversion des catalogues, les bibliothèques recourent aux 

catalogues collectifs nationaux (Catalogue algérien des périodiques, Catalogue algérien des thèses 
5 cas), au catalogue collectif régional RIBU (dans 2 cas), aux catalogues collectifs étrangers 
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(SUDOC et MOCCAM dans 7 cas) ainsi qu’aux cédéroms bibliographiques tel que Electre (dans 
5 cas).

5- Mise en ligne du catalogue de la bibliothèque :
Question : Est-ce que c’est possible d’accéder à votre catalogue à travers Internet ?
Oui : 17 bibliothèques
Non : 9 bibliothèques
Nous observons que les bibliothèques universitaires algériennes sont en retard par rapport 

à leurs homologues étrangers (notamment dans les pays développés) en ce qui concerne leur 
présence sur Internet et l’exploitation de ce réseau au profi t des usagers, principalement dans 
la mise en ligne de leurs catalogues. Rares sont les bibliothèques qui un catalogue entièrement 
automatisé. 

Comme signalé auparavant, nous avons visité les sites web des établissements 
universitaires au mois d’avril 2014.   

Les adresses web de ces établissements ont été repérées sue le site du ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifi que (www.mesrs.dz).

L’objectif  poursuivi était d’avoir  des informations complémentaires à celles recueillies 
via le questionnaire d’enquête et précisément ce qui concerne l’informatisation des tâches 
documentaires et les services en ligne des bibliothèques étudiées.

Sur les pages web des bibliothèques universitaires (voir tableau ci-dessus (tableau 6), 
nous trouvons l’histoire et la présentation de l’établissement documentaire comme nous trouvons 
aussi des données  sur le fonds documentaire de la bibliothèque suivant les différents types de 
documents et suivant les disciplines scientifi ques.

De 57 établissements concernés par l’étude actuelle, 24 ont un site web avec un taux de 
42.10 %. L’examen des serveurs web de ces établissements a pris en compte les éléments suivant :

- Existence d’une page web pour la bibliothèque centrale,
- Informations pratiques : sur la bibliothèque, le fonds documentaire et la possibilité 

d’interroger le catalogue informatisé à distance,
- D’autres informations ou services liés à la bibliothèque électronique.
Résultats de l’étude:
Les établissements documentaires ayant un site web sont au nombre de 23 et ils se 

divisent aux

Nombre de bibliothèques Programme de numérisation
11 Bibliothèques ayant un programme de 

numérisation
14 Bibliothèques n’ayant pas un programme de 

numérisation
7 Bibliothèques ne voulant pas entamer une 

numérisation de ses collections

catégories suivantes:
- 15 universités (d’un total de 36)
- 3 centres universitaires (d’un total de 7)
- 5 écoles supérieures (d’un total de 14)
Les éléments pris en compte lors de l’analyse des sites web des établissements 

universitaires nous ont permis de connaître la situation d’introduction de la technologie Internet 
dans les bibliothèques universitaires.

Il était impossible d’accéder aux sites de nombreux établissements universitaires.
Les pages réservées à la bibliothèque universitaire donnent les informations et les services 

suivants:
- Historique de l’établissement, missions et modalités d’inscription et d’autres 

informations,
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- Description du fonds documentaire suivant les types de documents et les spécialités 
couvertes

- Interrogation du catalogue : ce service est disponible uniquement dans 10 bibliothèques.
6-Programmes et politique de numérisation:

Nombre de bibliothèques Programme de numérisation
11 Bibliothèques ayant un programme de 

numérisation
14 Bibliothèques n’ayant pas un programme de 

numérisation
7 Bibliothèques ne voulant pas entamer une 

numérisation de ses collections

Tableau (7) Existence ou non
 d’un programme de numérisation

Année de début du programme de 
numérisation

Type de Bibliothèques

2001 Bibliothèque universitaire d’Alger I

2002 Bibliothèque universitaire des 
Sciences islamiques de Constantine

2009 Bibliothèque universitaire de Sétif I

2010 Bibliothèque d’école supérieure
ENESSMAL

2011 Bibliothèque de centre universitaire 
de Mila

2011 Bibliothèque universitaire de Bouira

2010 Bibliothèque universitaire des 
Sciences et de la Technologie Houari 
Boumédiène

2011 Bibliothèque universitaire de 
Tlemcen

2012 Bibliothèque du centre universitaire 
de Tamanrasset

Tableau (8) Année de début du programme de numérisation

Nous avons essayé à travers cette rubrique du questionnaire de rendre compte des 
initiatives de numérisation et les collections concernées par ces programmes.

D’après les réponses données par les conservateurs des bibliothèques universitaires, un 
cinquième des bibliothèques (11 bibliothèques) sur les 57 concernées par l’enquête disposent d’un 
programme de numérisation des collections. Quant aux bibliothèques qui veulent entreprendre un 
projet de numérisation, elles sont au nombre de huit. Un certain nombre de bibliothèques (7) ne 
veulent pas entamer la numérisation (voir tableau 7 ci-dessous)

Concernant l’année de début des opérations de numérisation des documents, elles 
remontent à plus d’une décennie dans une bibliothèque (Bibliothèque universitaire Alger I) et à 
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cinq ans dans le reste des bibliothèques. (Voir tableau 8 ci-dessus)
7-Programme de numérisation et critères de choix des documents:

Sans réponse Fréquence Critères de choix des documents
6 5 Importance historique et culturelle

11 0 Gain d’espace
4 7 Importance pour l’enseignement et la 

recherché scientifi que
8 3 Limiter les détériorations

7 4 Conservation

11 0 Exploitation commercial

4 7 Amélioration de l’accès aux 
documents

4 7 Mise à disposition des documents

0 0 Autres raisons

Tableau (9) Critères de choix des documents

Nous pouvons conclure d’après les réponses données concernant les critères de choix des 
documents à numériser que le principal critère pris en compte dans la sélection des documents est 
leur importance pour l’enseignement ou la recherche scientifi que ainsi que leur mise à disposition 
aux usagers, ensuite vient l’importance historique et culturelle des documents et leur conservation.

Documents concernées par la numérisation:
Les opérations de numérisations entamées à travers les bibliothèques enquêtées ont 

concerné les nouveaux titres d’ouvrages, des thèses, des périodiques, des manuscrits et parfois des 
cartes géographiques. A propos des ouvrages, l’opération est différente d’une bibliothèque à une 
autre: certaines bibliothèques ne numérisent que la page de titre et la table des matières tandis-que 
d’autres numérisent l’intégralité des ouvrages sélectionnés.

8- Coopération dans le domaine de la numérisation :
Il semble que les programmes de numérisation dans les bibliothèques universitaires 

sont menés en solo sans coopération et concertation avec d’autres établissements documentaires 
puisque uniquement trois bibliothèques (voir le tableau ci-dessous) ont répondu positivement 
à ce sujet. Et la coopération se fait généralement avec le même type d’établissement au niveau 
national ou avec des bibliothèques relevant des universités étrangères, notamment maghrébines ou 
européennes.

Sans réponse Occurrence Coopération avec d’autres 
établissements

5

3 Oui 

11 Non 

Tableau (10)  Coopération en matière de numérisation

Pour les bibliothèques qui se sont engagées dans un programme de numérisation, cette 
opération est menée par une équipe de la bibliothèque dans huit établissements et par un service 
extérieur dans un seul cas. Concernant la langue des documents numérisés, ils sont presque ex 
aequo entre l’arabe et les langues à alphabet latin. Ils sont catalogués rarement suivant une norme 
de catalogage des documents électroniques telle que l’ISBD (ER) ou le Dublin Core. Quant à leur 
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consultation, elle se fait uniquement au sein de la bibliothèque dans 3 cas, sur le site web dans 2 
cas et prêtables à l’extérieur dans un seul cas. Les responsables de ces bibliothèques ne se pressent 
pas à mettre sur Internet les documents numérisés puisque six bibliothèques sur neuf disent ne pas 
vouloir permettre l’accès à ces collections numériques à travers une bibliothèque virtuelle.

Conclusion
Nous constatons que la mise en œuvre des systèmes informatiques au niveau des 

bibliothèques universitaires a commencé dans les années 1990  pour certaines et pour la majorité 
cas les années 2000. Ce qu’il y a lieu de souligner, c’est l’utilisation répandue du logiciel 
SYNGEB développé par le Centre de recherche sur l’information scientifi que et technique 
(CERIST) aux cotés de logiciels open source comme PMB ou d’autres logiciels développés 
localement. La grande partie des logiciels utilisés par les bibliothèques ayant participé à 
l’enquête a la possibilité d’échanger les données bibliographiques avec leurs homologues et 
pouvant intégrer celles de source externe comme les cédéroms bibliographiques ou fournies par 
les réseaux de catalogage comme les catalogues collectifs du moment qu’ils ont des formats 
de notices catalographiques normalisés (ISBD ou UNIMARC). L’ensemble des fonctions 
documentaires est informatisé sauf celle relative à la gestion des périodiques.

Les bibliothèques étudiées ont affi rmé qu’elles n’utilisent pas de liste d’autorités matières 
informatisée exception faite pour certaines d’entre elles. S’agissant de la reconversion des 
catalogues imprimés, l’opération est très avancée concernant les ouvrages et de  moindre degré 
pour les périodiques  et les thèses. Pour ce faire, les bibliothèques recourent aux catalogues 
collectifs nationaux et étrangers, notamment français. Les bibliothèques universitaires ont une 
faible présence sur le réseau Internet puisque qu’il n’y a que 22 d’entre elles qui ont un site web 
sur les 57 étudiées et plusieurs d’entre elles ne mettent pas leur catalogue en ligne ou parfois 
l’inaccessibilité du site qui est relevée. A propos de la numérisation, les expériences sont récentes 
et isolées : uniquement  un cinquième des bibliothèques objet de cette étude qui disposent d’un 
programme de conversion numérique des documents imprimés.  Les documents concernés sont 
généralement les ouvrages répondant aux besoins des enseignements et de la recherche. Les 
notices des outputs de l’opération de numérisation sont rarement élaborées sous format normalisé.

A noter que cette fresque synthétique ne dispense pas de s’arrêter sur la situation de 
chaque bibliothèque dans des études futures.

Ce que nous pouvons préconiser en matière d’informatisation c’est l’adoption d’un 
logiciel de gestion de bibliothèque normalisé afi n de permettre d’avoir une base de données 
respectant les normes du domaine particulier des bibliothèques et ce pour les établissements 
ayant développé leurs propres systèmes de gestion. Pour que l’informatisation des catalogues soit 
bénéfi que à tout le monde, il est recommandé que les bibliothèques versent leurs bases de données 
dans le catalogue collectif national CcDZ créé en 2012. Ceci permettra aux usagers de repérer 
les documents répondant à leurs besoins dans une seule interface de recherche, l’interface de 
recherche fédérée et de localisation du CcDZ. Et pour que les usagers des bibliothèques ne soient 
pas privés du fruit de leur recherche documentaire, les bibliothèques doivent mettre en place des 
services de prêt entre bibliothèques, service auquel ils peuvent  faire appel afi n de se procurer les 
documents manquants dans leurs bibliothèques habituelles. L’intégration des outils de découverte 
(discovery tools) est aussi recommandée, d’autant plus que l’ensemble des bibliothèques 
universitaires algériennes mettent à disposition à des catégories d’usagers des corpus numériques 
multidisciplinaires et multilingues accédés via Internet, complémentaires au ressources physiques 
dont elles disposent et accessibles via le portail du système national de documentation en ligne 
SNDL. “Les systèmes de découverte (…) s’appuient sur une base de connaissance internationale 
centralisée et rassemblent pour chaque établissement les métadonnées de toutes ses ressources 
locales ou distantes, payantes et gratuites. Ce sont des systèmes hébergés chez un fournisseur 
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hors de l’établissement (informatique dans les nuages). La bibliothèque n’achète plus un 
système (investissement) qu’elle administre mais un service (abonnement) qu’elle adapte à ses 
ressources.”, souligne J. Bernon dans un article publié dans le BBF en septembre 2012 (voir la 
bibliographie).
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ВАЖНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  
СОВРЕМЕННОГО  СОСТОЯНИЯ

БИБЛИОТЕЧНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
И  ОБСЛУЖИВАНИЯ  В  МОСКВЕ

Владимир Беспалов

Изменения в библиотечном образовании и состоянии библиотек в России за 
последние годы (в основном 2010-2015 гг.) многообразны и обширны, поэтому в статье 
рассмотрим их  более локально, только в  ограниченных масштабах. 

Сначала несколько фактов, которые требуют внимательного осмысления. 
Состояние профильного образования характеризуется двумя крупными  факторами. 

Первый – уменьшение  объема библиотечного образовательного пространства, в том 
числе кадров преподавателей – специалистов и студентов. Второй – перераспределение 
учебных курсов и состава учебных предметов, творческая деятельность конкретных 
людей, квалифицированных преподавателей. Третий – среди современных особенностей 
практического обслуживания читателей  в российских библиотеках,  прежде всего в 
Москве, необходимо назвать и рассмотреть рост инноваций, новых форм и методов работы, 
их содержания. 

С огорчением необходимо отметить уменьшение библиотечного образовательного 
пространства за прошлые годы, которое можно проследить даже по названиям. 

Был университет культуры и искусств (МГУКИ), теперь институт (МГИК). 
Символом снижения статуса стало переименование: Московский  государственный 
университет культуры и искусств в Московский государственный институт культуры 
(МГИК) в 2014 году (07.11.2014 г.). 

Изменения в составе кафедр, их объединения и, таким образом, уменьшение 
количества, также подтверждают эту тенденцию. Численность кафедры библиотековедения 
в ее лучшие времена достигала 26 человек, теперь 11 человек после слияния с кафедрой 
книговедения, и то не все на полную занятость.     Численный состав кафедры постепенно 
сокращен, при этом проведено объединение с кафедрой книговедения, которая во все 
времена нормального развития была отдельной. Численность студентов также сокращается 
в 2010-2015 гг. 

Весь шлейф последствий таких действий  налицо, несет свои трудности и 
проблемы, будет еще сказываться как минимум в ближайшем будущем. При этом нарастала  
перегруженность преподавателей бюрократическими формалистскими делами и бумажной 
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рутиной. Снижение творчества как одно из последствий. Летопись кафедры,  история 
кафедры переживает любопытный период. 

Ушли с кафедры библиотековедения авторитетные, признанные и работоспособные  
специалисты, в том числе: А. М. Мазурицкий, В. В. Добровольский, Н. А. Сляднева (хотя 
по ее научному и методическому потенциалу ей надо бы предложить занять ректорскую 
должность, а не уход в свободное плавание). Этот урон в „человеческом капитале” является 
существенным, принципиальным, хотя при  наступлении более благоприятных условий 
данные специалисты могут вернуться в организованные структуры для дальнейшего 
настоящего  развития нашей науки. 

На родственных кафедрах присутствуют подобные тенденции. Например, уход на 
сниженную нагрузку признанного и перспективного специалиста по информатике В. К. 
Степанова.

Конечно, необходимо с удовлетворением назвать, что в библиотечном образовании 
в Москве есть и другие значительные организации. Прежде всего, это Академия 
переподготовки (АПРИКТ). Большую пользу и развертывание творческого многообразия 
привнесли учебные курсы при ЦГПБ им. Н. А. Некрасова. Ранее активное обучение 
проводилось на учебных  курсах курортов профсоюзов (учебный центр Голицино).

Безусловной авторитетностью и творческим полем является деятельность 
Международной Академии информатизации (МАИ). 

С точки зрения преподавателя, прогрессом является изменение состава учебных 
дисциплин. Наблюдается закономерное повышение удельного веса психологических 
предметов, а именно: Психология чтения, Социология и психология чтения, 
Социологические исследования чтения, Библиотерапия (основы библиотерапии), 
Информационная культура личности (культура чтения), Библиотечное обслуживание, 
Библиотечно-информационное обслуживание, Теория и методика межличностного 
общения, Психолого-педагогические основы Библиотечно-информационной деятельности 
(БИД), Социально-психологические аспекты БИД, Методика быстрого чтения. Несколько 
крупных конкретных методик в качестве курсов по выбору.  

Хотя и в вопросе набора учебных предметов слишком частые метания. 
Есть ряд критических замечаний по поводу последних методических требований. 

Попытки уменьшить предмет „История” объяснимы конъюнктурой. С одной стороны 
желание замалчивать и искажать факт наличия гигантских научных и практических 
успехов в недавнем прошлом нашего библиотековедения. Прекрасные методически 
безукоризненные крупномасштабные исследования „Книга и чтение в жизни небольших 
городов” и многие другие (1960-е – 1990-е гг.). Кстати, напомним, что прекрасная фраза о 
том, что „Советский народ – самый читающий народ в мире” родилась на основе итогов 
именно этого исследования, и только потом применена в речах государственных деятелей. 
С другой стороны желание нескольких сегодняшних авторов навязывать себя, не дожидаясь 
натурального признания либо непризнания своих публикаций. 

По-настоящему трудно или почти невозможно оторвать фундаментальную науку от 
истории. Создается угроза нанесения ущерба фундаментальным знаниям и исследованиям.

Методически навязывается антинаучный шаг – в библиографические списки книг,  
рекомендованных к изучению студентами, требуют включать работы только за последние 
5 лет. Это сужение образования и в перспективе даже база для искажений истины в 
образовании, недоверие к разумности студентов, новое отступление в полу-грамотность. 

У нас есть очень мощный запас теоретических работ для будущего освоения. Лишь 
некоторые из них. Прекрасные книги В. П. Леонова, отличающиеся оригинальностью 
подходов и пробуждающие мышление читателя. Опубликованные глубоко обоснованные 



182

работы Э. К. Беспаловой в сфере рекомендательной библиографии и истории. Труды А. 
В. Соколова содержат крупный потенциал. Несколько книг М. Н. Глазкова по истории 
библиотечного дела, которые еще недостаточно освоены.    

Любопытна и оригинальна книга  И. И. Юзвишина  „Информациология”. 
Книги А. Кумановой (Болгария) представляют интерес для наших 

квалифицированных исследователей. В них идет разработка принципиально нового для 
нас методологического направления, можно сказать обобщающей базы знаний, которая 
имеет информационное и информациологическое   значение, актуализирует для научных 
изысканий важный когнитологический, библиографоведческий и культурологический 
пласт. Заметим, что такой подход труден для привычного российского мировосприятия, 
требует для своего достойного понимания недюжинной восприимчивости и  
интеллектуального таланта. Поэтому мы выступаем пока что потребителями готовых 
результатов в деле познания „Морфологии и этимологии информации”, „Ризомы 
инфосферы”, „Нестинарианы” и других, не пытаемся сделать свой дополнительный 
личный вклад и выступать в роли самостоятельного исследователя.

Требует продолжения и развития наследие гениального русского ученого из нашей 
сферы Н. А. Рубакина. Например, библиопсихологическое „тестирование” читателей 
по специальному библиопсихологическому методу Н. А. Рубакина является первой в 
нашей сфере диагностической методикой. Она вполне дееспособна сейчас, позволяет 
индексировать читателей и книжные тексты, но требует трудозатрат и квалификации. 

Книга  В. М. Беспалова „Психология чтения” дважды явилась лауреатом 
„Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу”, ежегодно проводимого Фондом 
развития отечественного образования (Информация на сайте: http: //www.fondro-sochi.ru.), 
награждена медалью конкурса им. Д. С. Лихачева (Киев 2011 г.).

Актуальность изучения чтения, в первую очередь психологии чтения, повышается 
в связи с появлением многих видов носителей информации и массированным 
распространением экранных форм передачи и считывания информации, в частности 
распространением Интернета.

Объектом научного направления „Психология чтения” является зона пересечения 
психологии и информационной деятельности человека. В итоге образуется сложный 
предмет изучения, состоящий из трех базовых элементов: 1) автора – творца, составителя 
информации; 2) информационного сообщения, организованного и размещенного на 
материальном носителе в знаковой (закодированной) форме; 3) читателя как живого 
субъекта, способного к восприятию информационного сообщения. В структуру 
предмета входят взаимосвязи и взаимоотношения между названными тремя элементами. 
Рассмотрение таких взаимосвязей как раз и требует проникновения в сущность 
психологических закономерностей.  Гармоничная и рациональная организация чтения 
обеспечивает информацией: широкий тематически-отраслевой и жанровый диапазон 
восприятия. Требуется присутствие в чтении, хотя бы и неравномерное, основных жанрово-
тематических комплексов при наличии ядра чтения; отражения профессиональных или 
учебных запросов; любимых досуговых занятий и хобби; особых интересов, базирующихся 
на социально-демографических признаках (пол, возраст, образование, религия, семейное 
положение, национальность, владение языками и др.); всех потребностей.

Для развития обслуживания читателей нужны отдельные глубокие целевые 
методики, например методика профессионального общения; методика быстрого чтения.

Надо обучаться всем аспектам общения и межличностных отношений. 
Докапываться до настоящих поведенческих причин и правильно прогнозировать, что 
получится в дальнейшем.
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Сейчас в большинстве стран мира наблюдается период гипертрофированного 
увлечения технотронным (технологическим) направлением прогресса, создается реальная 
угроза утрат в традиционном направлении – прогрессе через развитие личности человека, 
его задатков и способностей. Это приводит к распространению идеологии упрощения 
и сужения гуманитарных и гуманистических основ в жизни человека и общества, 
возможности информационной зависимости потребителей информации. Несмотря на 
эффективность и распространение компьютерных средств, необходимо осознавать, что 
развитие личных информационных способностей человека вовсе не исчерпано. Ярким 
примером этого является факт разработки методики скорочтения (быстрого; динамичного; 
рационального чтения).

Освоение методики скорочтения предполагает резкое повышение 
производительности визуальной обработки информации человеком через наращивание 
скорости считывания и полноценности понимания. Это прежде всего необходимо 
работникам библиотечно-информационной сферы, педагогам, отраслевым специалистам и 
исследователям. 

В методике предполагается разложение процесса чтения на элементы и отработка 
тех из них, которые поддаются развитию. Развивающая деятельность охватывает: 
разрушение нерациональных привычек и формирование новых установок; тренировку 
внимания; развитие памяти; расширение поля зрения и выработку вертикального 
движения взгляда; развитие образного и логического мышления; подавление артикуляции; 
оптимизацию энергетических состояний читателей и управление эффектом психического 
заражения. Для каждого из перечисленных аспектов существуют теоретические 
обоснования и наборы практических тренировочных упражнений. Специальное 
диагностирование позволяет быстро выявить наиболее перспективные, а также наиболее 
нуждающиеся в корректировке читательские особенности конкретного человека.

„Классическая” методика скорочтения, разработанная О. А. Кузнецовым и Л. Н. 
Хромовым, в основном стабильна, но сейчас продолжаются  разработки по конкретным 
направлениям. Например, методика для подростков моложе 14 лет, учитывающая 
специфику менее жесткой связи символов I и II сигнальных систем.

Практика сегодняшнего обслуживания читателей и рост инноваций.
Проблемность тут порождается еще и тем фактом, надо его осознавать, что в одном 

учреждении под названием „Библиотека” на самом деле уживаются два разных и даже 
противоположных вида человеческой деятельности: 1) работа с информацией, почти все 
подвиды такой работы; 2) культурно-клубно-досуговая работа с населением. В разные 
исторические периоды и в разных типах библиотек их относительная роль присутствует в 
разных долях. Эти два вида деятельности противоположны, ибо базируются на активации 
разных полушарий мозга, но при этом охватывают человека в целом. 

Так сложилось исторически. Из-за этого периодически предпринимаются 
оправданные организационные преобразования для текущих усовершенствований, 
например, создание информационных органов (НТИ), культурно-спортивных комплексов 
(КСК), централизованных систем, Интеллект-центров, культурных центров. 

Таким образом, получается, что идет поиск главного – информационного 
обслуживания человека, читателя во всех его проявлениях. В этом отличие библиотечной 
профессии от большинства других профессий, в которых четкая специализация. А человек 
в целом – это, прежде всего, творчество.

В Москве сейчас по статистике функционирует 1600 библиотек. Наблюдается 
сильная тенденция на изменение библиотечного обслуживания читателей в обслуживание 
населения посредством преобразования библиотек в „Интеллект-центры” и в „Культурные 
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(культурно-досуговые) центры”. Важное последствие – инновации в наборе библиотечных 
мероприятий. 

Это крупное дело. Крупные дела, к сожалению, в нашей жизни не происходят 
сами по себе. Они результат конкретных правильных действий или значительного труда 
способных людей.    

Инновационность в обслуживании в библиотеках. Общеизвестное направление 
– применение электронных и компьютерных возможностей. Виды мероприятий: 
компьютерные курсы; обучение пользованию Интернет пожилых людей и пенсионеров; 
разработка электронных путеводителей и „экскурсоводов”, предложения интерактивных и 
развивающих игр и приборов, участие в „квест – игре”,  многое другое. 

Культурные центры порождают много новых методов обслуживания и видов 
мероприятий, развития детского творчества. Клубы по интересам, кружки, любительские 
объединения, курсы иностранных языков. Хорошо складываются: философский клуб; клуб 
любителей уфологии; объединение любителей поэзии. Согласно исследованиям, примерно 
0,5% людей среди населения, следовательно, и среди читателей любой библиотеки, пишут 
рассказы или сочиняют стихи просто так, для себя, – их надо выявлять, знакомить и они с 
удовольствием подключаются к обмену творческими наработками, чего в обычной жизни, 
индивидуально, не делают из-за стеснительности или по иным подобным причинам. 
Получается надежный шаг в целях создания клуба по интересам. Почти беспроигрышное 
дело – объявление о создании женского клуба. Есть яркие примеры многогранной активной 
и долговременной деятельности таких объединений.

Много новых видов мероприятий для детей, вплоть до праздника „день рождения в 
библиотеке”. Есть даже экзотические примеры. Применение работы с животными – игры, 
терапевтическое взаимодействие с подготовленной собакой для детей на территории 
библиотеки. Получается сеанс лечебной терапевтической игры. Вообще, чтобы человека 
обучить или воспитывать, самая эффективная форма – сеансы. 

Усиление и наращивание психологической составляющей в библиотечном 
обслуживании, в совокупной деятельности библиотек – прогрессивный и правильный 
шаг, соответствует современным веяниям повышения внимания к личности человека, 
творчества и эргономичности труда. Кабинеты психологической поддержки 
(психологической разгрузки, легкой психологической помощи и библиотерапии, зоны 
релаксации, рекреации…) при библиотеках необходимо обустраивать и увеличивать их 
количество. Несколько человек, работающих библиотечными психологами, проходили 
обучение у автора статьи на курсах при ЦГПБ им. Некрасова в 2010-2012 гг. Жаль, что 
пока таких отделов мало по количеству и их деятельность не рекламировалась в широких 
рекламных кампаниях. Население, читатели мало информированы о такой услуге 
библиотек. 

Краеведение. Важной тенденцией последних примерно пятнадцати лет является 
повсеместный, не только в Москве, но и в целом по стране рост неформального интереса 
к краеведческой тематике. Среди населения и культурных высокообразованных людей 
нарастают исследовательские и познавательные действия по изучению истории, 
географии местности проживания, родного края. Интерес к краеведению в большинстве 
случаев рождается сам собой, без предварительных инициатив от руководящих органов. 
Поскольку серии таких мероприятий оказываются успешными, то они быстро находят 
поддержку и помощь от местных администраций и учебных учреждений, далее проводятся 
в комплексных и все более мощных формах. Краеведение неотделимо от биографий 
конкретных людей – земляков, жизнеописаний конкретных личностей своего города, села. 

Один из ярких примеров – серия ежегодных научных краеведческих конференций, 
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проводимых в централизованной библиотечной системе г. Зубцова, Тверской области. 
Мероприятие названо „Беспаловские чтения”, в память о выдающемся ученом библиографе 
М. Н. Беспалове, уроженце Зубцова, выпускнике бывшего здешнего библиотечного 
техникума.  

Инициативная группа во главе с Ладожиной (Жаровой) Татьяной  Николаевной 
(кандидат наук, автор нескольких книг), Е. Лебедевой (директор библиотеки г. Зубцов) 
выступает как организатор. Активнейшее участие принимают местные жители, ученики и 
учителя средней школы. Администрация района поддерживает мероприятие материальным 
вкладом и личным участием.

Директор МУК ЦБС Евгения Лебедева отметила, что важные итоги этих встреч 
– достигнутые результаты в работе ее коллег по направлению краеведения, привлечение 
внимания читателей к истории родного края, роль библиотек в вопросе духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения, профориентация. Проведено уже 
десять таких ежегодных конференций.  

Список литературы

1. Беспалов, В. М. Психология чтения. – Москва : МГУКИ, 2014. – 182 с. 
2. Беспалова, Э. К. История Российской библиографии  : Учебник по курсу 

„Библиографоведение. Общий курс”. – Ч. 2. – Москва : МГУКИ, 2006. – 116 с.
3. Беспалова, Э. К. Формирование  библиографической мысли в России до 60-х гг. ХIХ века. – 

Санкт-Петербург : Профессия, 2007. – 320 с. 
4. Глазков, М. Н. Массовые библиотеки в контексте культурно-исторического пути России 

1921-1941 гг. – Москва : МГУКИ, 2004. – 236 с.
5. Жарова, Т. Н. В памяти – на века : Зубцовский библиотечный техникум (1931-1958). – 

Зубцов, 2008. – 80 с.
6. Книга и чтение в жизни небольших городов : По материалам исследования  чтения и 

читательских интересов. – Москва, 1973. – 326 с. 
7. Куманова, А. В. Архитектоника информационного пространства : Идеальный план  

(Онтологическое исследование). – Шумен : Аксиос, 2005. – 38 с. : 5 сх. – Именной индекс.
8. Куманова, А. В. Введение в гуманитарную библиографию [CD-ROM] : Библиографоведч. 

исслед. : Курс лекций по общему библиографоведению : [Ч. I-II] / Гос. высш. инст. библиотековедения 
и информ. технологий (Болгария), Санкт-Петерб. гос. унив. культуры и искусств (Россия). – Новoe изд. 
– София : Гутенберг, 2007. – [1358 с.] (42,1 MB).

9. Куманова, А. В. Нестинариана : Историография : Систематизиран анотиран библиографски 
указател. Фотомонография : Учебно пособие по дисциплината „Нестинарство: Информационни кодове 
на културното наследство”. – София : За буквите – О писменехь, 2012. – I-CXLII ; 11-358 p. : 36 ил.

10. Куманова, А. В. Ризома на инфосферата : Морфология на библиографията : Генезис 
на световната универсална библиография : Теория на библиогр. форма : Учебник по общо 
библиографознание. – София : За буквите – О писменехь, 2012. – 1-442, І-CCCLІІ, 443-534 с. : 350 ил., 
59 сх., 22 репрод. – (Факлоносци ; ІV). – Списък на цит. лит.: 1440 номер. назв. 

11. Орлова, Е. М. Влияние музыки на человека в творчестве В. М. Бехтерева : Становление 
музыкальной психологии. – Москва : Перо, 2015. – 239 с. 

12. Рубакин, Н. А. Психология читателя и книги. – 2. изд. – Москва : Книга, 1977. – 264 с.
13. Юзвишин, И. И. Основы информациологии : Учебник. – 2. изд. – Москва : Высшая школа, 

2000. – 516 с.

ІІІ 7



186

THE HISTORY OF INFORMATION MANAGEMENT 
IN RUSSIAN LIBRARY EDUCATION

Valentina Brezhneva
Ruggero Gilyarevsky

The Information Management discipline is new, developing, and ambiguously interpreted. 
It has not yet been formed with the purpose of creating a teaching discipline with a generally 
accepted content. An analysis of about ten manuals and two dozen of programs for the fi ve 
years from 2004 to 2009 published in Russia shows a large range and wide coverage of themes 
(Gilyarevsky 2009 205-288). Starting with the basic Russian manual by A.V. Kostrov (2004), in 
which eight of ten chapters are completely or partially devoted to technological problems, it is 
just these themes that have been prevalent in most of the manuals and information management 
programs. In last fi ve years there are published hundreds of manuals in information management 
with the same preference of IT technologies.

It has even been supposed that many issues in this discipline came not only and even 
not so much from theories of management as from the baggage accumulated for the past century 
by informatics as a science of information and technology for analyzing and synthesizing 
information resources and their fl ows. Unfortunately, many adepts of this discipline are sincerely 
sure that it only owes its origin to the computer and electronic information technologies. 
The trend towards ignoring the signifi cance of scientifi c informatics for the development of 
information management still persists. This is indicated by a large serious book in a series of 
manuals for the Master of Business Administration program, which was written by professors and 
teachers of the G. V. Plekhanov Russian Economic Academy and is worthy of attention as a new 
service approach to the teaching literature in this fi eld. 

The authors of the manual, which was issued in 2012, confi rm the long established 
opinion that this teaching discipline does not have a generally accepted content and structure 
as before: „A short analysis of the state of the problem shows that there is no common view on 
the content of this concept. Russian publications present two approaches. The fi rst one suggests 
considering information management as an instrument for management of an information system 
from the standpoint of the formation of the information technology and infrastructure of a 
company. The second one is wider and covers management of not only a company’s information 
system itself but also the company’s processes that use information as a resource” (Kisilev 2012, 
7). 

There is no doubt that information management and progress of national economies 
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would not be so successful without these technologies. However, without the discoveries of 
regularities in the fi elds of scientifi c and social informatics this progress would also be impossible. 
So we describe the history of information science and technology teaching in Sanct-Petersburg 
State University of Culture and Arts (formerly Leningrad State Institute for Librarianship) 
while it was the fi rst in Russian high education that began to teach information disciplines. A 
professional training for special libraries in our University began already at the end of 50th last 
century. The laboratory of appropriate sources study has been created, methodical manuals for 
students were developed, and the industrial practice in special libraries was adjusted. The base of 
a professional training to special libraries - scientifi c and technological, agricultural, medical has 
been incorporated.

The accepting of students at night school division of special libraries has been declared 
in 1959. Already retraining of the persons having higher education began in the fi rst years of 
new specialization. Many of them had the experience of practical job in information services 
and city special libraries. The independent department which has received the name „faculty of 
the scientifi c information” was allocated in 1967 from the structure of the technical literature 
department. Thirty students have been admitted to the new created branch of agricultural libraries 
in 1971. In 1972 the division of special libraries has consolidated branches of technical and 
agricultural libraries. A professional training begins for medical libraries in 1974. Such was the 
diffi cult way of a professional training for special libraries in the University.

The end of the sixties till middle of the eighties was very favorable period for 
development of a new direction of a professional training in the last century. We all were under a 
charm of cybernetics and genetics, assigned the big hopes for scientifi c and technical revolution. 
Professional communications with foreign colleagues have amplifi ed, their publications became 
accessible, and the opportunity of personal contact has appeared during training and other 
scientifi c actions at the governmental level. The interrelation between scientifi c progress and 
information systems development has been precisely realized.

„The recent years have brought an understanding of the fact that the discovery of essential 
regularities, which is the objective and base of any scientifi c discipline, is only possible if the 
study object of this discipline is not confi ned to scientifi c-information work but is extended to 
the whole multitude of interrelated processes of scientifi c communication. Also, it has become 
clear that a more thorough study must be made of the structure and general properties of scientifi c 
information, which constitutes the main content of these processes” (Mikhailov 1976, 136).

We should like to say on this point that scientifi c disciplines arise, not from logical 
constructs of their necessity but from actual prerequisites, which are in evidence in particular 
case of information management. Generally, a system of scientifi c disciplines does not evolve 
in keeping with a hierarchy of possible study objects. Therefore, it is equally wright to regard 
information management as a part of information science and to consider it a new direction of the 
last.

Achievements of this period were based on types of library in training courses. So, the 
courses on information service, bibliographic resources, and a number of others, were oriented 
to the students that will work in public, research, technical or children libraries. These training 
courses were specifi ed for information needs of different types of readers. It is important to note 
the tendency to the organization of educational process on the basis of scientifi c researches in the 
fi eld. 

The social and economic transformations which have begun in our country from the 
end of 80th last century have made changes to the system of a professional training for special 
libraries. These libraries and scientifi c and technical information centers have been reduced or 
disappeared in the beginning of 90th as the institutions which are not giving direct economic 
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feedback. 
The department created in 1962 as Technical Literature Department of our institute 

(university now) repeatedly changed the name (Chair of Branch Bibliographies; Chair of 
Library and Bibliographic Information Service, Chair of Scientifi c and Technical Information), 
that refl ected the changes occurring in a national economy and in development of information 
sphere. Since 2004 the chair has received the name of information management. The main role in 
becoming information management as directions of scientifi c and practical activities belongs to 
Professor V.A. Minkina (1941-2004) getting this chair at 1992-2004. 

She wrote (Minkina 2002, 46): „Professional communications are researched in 
scientometrics. Information management uses results on how information activity affects experts‘ 
creative productivity and infl uences scientists‘ behavior in distributing new knowledge and setting 
ethical standards for professional activity, as well as the complementary features of formal and 
informal communication channels. The establishment of this new line in social control on the one 
hand has been dictated by time limitations, while on the other, it supports advances in many areas. 
However, the productive use of these advances requires one to understand the targets and tasks 
of information management. Such understanding enables one to link together a variety of views, 
whose connections are not always obvious.”

Professor V. A. Minkina proposed the following major sections that would be included 
in the course on „Information Management” as a professional taught discipline under specialty 
„Applied Informatics”:

Social control and information system theory as the theoretical basis of information 
management;

The information infrastructure in an organization;
Information, necessary for an organization to operate; 
Managing the setting up, use, and upgrading of the information system in an organization; 
Defi ning and implementing an organization‘s communication policy;
Organizational culture as the basis of communication policy;
Internal communication policy: setting up a system for information exchange within a 

fi rm;
Information support to the organization‘s activities;
Purposes and directions of external communication policy;
Advertisements and PR activity as components of an external communication policy;
Information support to commercial collaboration;
Communicative audit.
In 2004, our division has begun to graduate students as information resources managers 

within the framework of new state standard functional specialization „Information Management”. 
Complex vision of a professional knowledge and skills of the qualifi cation Manager of 
Information Resources is described in the Directory (2007).

The University activity directed on renewal of a professional training has been focused 
on information support of research and industrial activities. Fifty years of experience in the 
professional training for special libraries and information services were the basis for this purpose. 
National economy had a task to follow the innovative way of development. This task was directly 
connected to establishing a new training discipline – the information management. It is obvious, 
that a necessary condition to follow an innovative way of development is the professional 
information support which is carried out at all stages of life cycle of an innovative product. 
The strategic, tactical and operative decisions providing innovative development of the modern 
enterprise directly depend on the authentic and duly information.

The initiative of our University has been maintained by professional community. The 
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Methodical Association of Russian Higher Education in the Field of Culture and Arts has 
authorized some offi cial documents: bachelor degree program Management of Library and 
Information Resources of Innovative Development of Scientifi c and Technical Activity, master’s 
degree program Information Management in Library Sphere: the Theory and Methodology. 

It is important to note that there is no uniform understanding of an essence of the term 
Information Management even in the environment of the experts professionally engaged in 
this activity. Fast development of information technologies has led to overestimation of their 
importance in an information supply of business successfulness. The publications considering 
information management as IT-management prevail in a professional literature. There are used 
alternative terms such as Knowledge Management, Information Analytical Activity, Information 
Service, Information Supply, Information Support, though in the professional literature there are 
done attempts of search of their distinctions. 

The analysis of the literature domestic and international led us to a conclusion, that the 
listed above kinds of activity is formulated as increase of competitiveness of a business. Use 
of the generalizing term Information Management is the best solution. It corresponds with the 
defi nition offered in Russian State Standard, on which information management is formulated 
as the organized management of the enterprise business with the help of all kinds of information 
available both at the enterprise, and behind its limits. Developing this approach, it is possible 
to note, that the purpose of information management is to increase of competitiveness of the 
enterprise by formation of system of the information management providing experts by the 
information, necessary for them for realization of the functional duties.

One cannot but also mention the changes that have taken place in formulating the goals of 
information management in English language dictionaries. Wikipedia (2013), for example, defi nes 
it as „collection and management of information from one or a large number of sources and 
transmission of this information to one or a greater number of receivers. They sometimes involve 
those who are interested in this information, or have the right to use it. Information management 
means information ordering, accounting, processing, assessment, management of the planning, 
structure, and organization of information activity, its accounting with the purpose of achieving 
the goals of a client and using corporate functions when delivering information. In short, 
information management involves the organization, search, and acquisition of information and the 
need to ensure its security and support. It is closely related to the data management practice and 
intersects with it”. The Business Vocabulary (2013) gives the following defi nition: „Information 
management is the application of management methods to the collection of information and its 
dissemination inside and outside an organization as well as its processing with the purpose of 
making quick and effi cient decisions”.

The information management concepts developed in the USA by the Carnegie Mellon 
University are also aimed at creating the methods for processing and transforming information 
for the purposes of decision making. They are based on the behaviorist theory of administrative 
management. J. March (1891) and H. Simon, who are classics of this fi eld, believe that any 
organization must be considered as a corporate system with a high level of information 
processing and wide range of needs during decision making at different levels. In other words, 
their opinion is that any worker of an organization must be an information manager at his site of 
work. Consequently, they reject the classical model of economic priorities in decision making 
in favor of administrative priorities. Meanwhile, each worker must analyze information within 
the limits of his responsibility for decision making. There are also critical views on this opinion 
that are due to organizational reasons. First (Hedberg 1981), it is impossible to get access to all 
of the information that is signifi cant to make some decision, to collect, process, and assess it 
at a reasonable cost, taking necessary time expenses and efforts into account. Second (Mullins 
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1993), organizational rules and procedures can exclude the opportunities of making the most 
appropriate decision. The basic criticism against the principles of a bureaucratic method for 
choosing an optimal decision is aimed at liberating information management from the interests of 
an organizational structure or institutional rules and procedures. 

In the opinion of the followers of the Carnegie Mellon School, information management, 
i.e., the capability of an organization to process information correctly underlies the organizational 
and management competence of this organization. Consequently, the strategies during designing 
an organization must be aimed at improving information processing potential. J. Galbraith (1977) 
defi ned the basic strategies in designing the activity of an organization in two categories: the 
augmentation of capacities for information conversion and reduction of the need for information 
processing. In one of these strategies, he recommends a higher attention to the environment of 
an organization, creation of a resource reserve, autonomic tasks and „side” relationships, as well 
as investments in “vertical” information systems. In the opinion of J. Galbraith (1977), instead 
of adapting to the changing conditions of the environment, an organization can try to change 
this environment itself via cooperation with other organizations in both vertical and horizontal 
hierarchic relationships in information use. 

One more strategy can be to create a reserve of information resources that is aimed at 
decreasing the load related to the need to obtain and process information sources. The choice 
of this strategy is an alternative to other strategies and depends on their cost. One more method 
for reducing the volume of information processing is to create autonomic tasks. In this case, 
processing does not require all organization resources, but only those needed to perform an 
autonomic task. A side relationship in information processing changes the hierarchy of making 
management decisions; they are displaced to the lower levels of the hierarchy, which minimizes 
the amounts of information needed for this. This goal is also served by investments in vertical 
information systems. Instead of processing information through the existing channels in the entire 
hierarchy of an organization, it is possible to establish the systems through which an information 
fl ow for specifi c tasks can be directed according to their logic, rather than the hierarchic logic of 
the organization.

We have seen the last issues of the International Journal of Information Management, 
published by Elsevier since 1980 and positioned as „a reviewed journal that gives readers the 
best analytics and most important discussions on this developing fi eld of science”, which has 
an impact factor of 1.832. Even this review of the opinions of specialists in articles from the 
authoritative international journal, which is by no means comprehensive, and the comparison of 
domestic manuals and programs that we have performed speak for a large range of opinions on 
the content of information management.

The publishers of the journal believe that information  management has weakened the 
attention to information collection, storage, and dissemination for the last  three decades and 
directed studies to the trends of the change in the behavior of users (individual and collective), 
which lead to transforming information into knowledge that is needed for the survival and 
development of organizations. This is also proven by analyzing the content of the journal, 
whose articles have been accessible on the Internet since 1986. The journal covers the spheres 
of business, administrative management, health protection, and education as before, but takes 
a weak interest in themes such as knowledge management, intellectual business, philosophical 
and methodological approaches to studies in information management, which are new aspects in 
comprehending the practice of professionals. 

Some opinions on the essence and modern tasks of information management are advanced 
by British professors (Grant 2010) who teach this discipline. They state that a common idea 
of information management has not yet been formed, although 4 decades have passed since 
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the moment of its origin as a teaching discipline. Interviewing more than 300 members of the 
Academy for Information Systems of the United Kingdom enabled the authors (Grant 2010) to 
receive about 100 answers. Then they interviewed 12 professors from two universities. Most 
of the interrogated specialists are sure that information management arose together with the 
introduction of computers to the tasks of managing production collectives and that technological 
aspects are prevalent in its content, forgetting about the fact that information management 
appeared much earlier (for example, during the design of the Egyptian pyramids or when the 
military cabinet of Napoleon planned to invade Russia).

The results of the survey (Grant 2010) show that the structure of taught subjects on 
information management does not meet the requirements of employees, namely: theoretical 
disciplines (knowledge management), general management (management of an organization), 
technological applications (management of automatic systems), methods of studies, and other 
aspects of information management cover 52, 18, 17, 7, and 6% of subjects, respectively. In the 
opinion of the participants in the survey (35% of the researchers, 12% of the people who combine 
scientifi c work with teaching, 16% of the teachers, 10% of the administrators, and 27% of the 
people who combine all the mentioned types of work), teaching of information management 
cannot be limited by the classical forms of higher education (lectures, seminars, and computer 
practice). Since information management plays an important role in the business and social 
life in our time, teaching must include such forms as scientifi c consultations, partnership in 
knowledge transmission, and participation in projects and public actions. The researchers have 
come to the conclusion that the ratio between the management, information, and technological 
constituents of teaching this discipline must be balanced and refl ect the modern demands of 
industry and economy for information management. In addition to knowing and understanding all 
these constituents, managers must have skills in strategic and conceptual thinking. The efforts of 
teachers must be aimed at this independently of the content and forms of teaching this discipline. 
An Australian researcher (Middleton 2007) who used the examples of the test assessment of a 
user service in his project for establishing the structure of information management noted almost 
10 years ago that information management was believed by B. Vickery (2007) to be as important 
a discipline of the information profession as information systems are. 

Even earlier J. Rowley (2007) had defi ned information management as a discipline that 
studies how the principles of information science are applied in practice. She differentiated 
four levels of information processing in this study: the environment (society in general as an 
information developer), the contextual level (organizations, where information managers play this 
strategic role), the system level (at which information is processed by systems, and managers act 
as system analysts), and the search level (at which information managers fi x information sources, 
design databases and a user interface). This framework construction has been laid as a foundation 
of studying the activity of scientifi c and technical information services as examples of information 
management. The research by J. Rowley (2007) revealed the changes at these levels during the 
years that have passed since the time they were defi ned. The difference between the fi rst two 
levels has been smoothed out, since information management has been accepted everywhere and 
this turned them into a common administrative level of making strategic decisions. The system 
and search levels of information processing have actually acquired the values of the analytical 
and operation levels: information systems have been focused on the service of group information 
needs, and operations of information searching have been aimed at assessing and improving these 
systems and the principals of raising the effi ciency of databases and repositories, including the 
determination of added value of processed information thanks to the identifi cation of documents, 
their indexing, lexical control, translation from one language into another, and similar procedures. 
Consequently, a trend towards enlarging the fi eld of information management is observed. One 
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of the articles published in the International Journal of Information Management considers the 
further development of information management, opposing ineffi ciency and waste (Hicks 2007). 
The need to include information assessment into the sphere of information management is placed 
in the forefront. The concept of information value is expanded by assessing the parameters of its 
processing and delivery to a consumer by free distribution, mutual exchange, and cooperation. 
The effi ciency of providing an information service primarily to industrial enterprises can consist 
in analyzing and removing unnecessary operations during the organization, visualization, and 
presentation of information. This is due to overly detailed classifi cation, excess text in the 
presence of clear images, and a large number of displays while turning to them rarely. 

In contrast to the general principles of effi ciency and the struggle against immoderation 
developed by managers in the management of industrial enterprises, information management 
is forced to develop these principles for each separate stage: the choice of information sources, 
their processing with consideration for the properties of industrial processes and potential for 
integrating infrastructure, assessing the effi ciency of information systems, etc. An investigation 
(Hicks 2007) was carried out at 18 industrial enterprises that revealed a large number of 
ineffi cient expenses by their information services. The conclusion that information management 
considers almost all sections of informatics as a science of information from its standpoints was 
one of the important results of this investigation. 

Finally, the last of the articles we have selected in order to elucidate the foreign views 
on the content of information management directly talks about the concept of dominance of 
information in this discipline (Kooper 2011). Despite the fact that the overwhelming majority 
of specialists in this fi eld think that basic role in it is played by information technologies, the 
authors (professors of the Amsterdam University) convincingly prove that this is not the case. In 
their opinion, the top role of information is that it serves as a important connecting link between 
business and technology; it has value for business independently of technologies and is an 
imperceptible property because of the interpretation of data in contrast to data and technologies. 
Relevant information is believed by the authors to be most often extracted from external sources 
in for mats that differ from internal databases, which information technologies deal with. As a 
consequence, the application of information and not only its creation are gaining importance. 
The concept of dominance of information implies growth in attention to its searching, collection, 
processing, and use, which enables the latter to be performed more effi cient. Information 
technologies that played an important role during the origin of information management occur 
with growing restrictions. They are aimed at managing resources, ensuring their security and 
provide insignifi cant help in such fi elds as innovations, creativity, and experimentation, which are 
of large value for entrepreneur ship. 

The authors of (Kooper 2011) emphasized that information is not material and its value 
is situational and manifests itself in the process of communication and interaction between 
people, their groups and organizations. They advance four concepts that state that the dominance 
of information in information management will result in creating its added value for economy 
and business. The fi rst of these concepts asserts that it leads to the balance of interests of all the 
participants in interactions: creators of information, its consumers, and those who apply it in 
practice. This concept emphasizes that it is more important to exchange opinions (sense) than to 
possess data. 

The second concept assigns the level of relevance of information to the tasks of a fi nal 
user, which is acceptable for all the participants in an interaction; the third one states that the 
value of information for its specifi c application depends on the environment (economy, policy, 
fi nancial situation, and social conditions). Lastly, the fourth concept states that the dominance of 
information is lies in allowance for inevitable restrictions (legal, economic, or ethic). In addition, 
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the fourth concept plans to expand the dominance of the information constituent to related 
disciplines, such as information behavior and knowledge management. The authors emphasize 
that the dominance of data should not be confused with the dominance of information. The former 
is focused on the processing of data, and the latter is aimed at the inter action of senses.

Consequently, even this review of the opinions of specialists in articles from the 
authoritative international journals, which is by no means comprehensive, and the comparison of 
domestic manuals and programs that we have performed (Gilyarevsky 2009, 205-288) speak for 
a large range of opinions on the content of information management. Meanwhile, we can assert 
that all these publications trace the trend towards the priority of the content and comprehension of 
the instrumental role played by technique and technology, which is common for all information 
sciences. There is no reason to change our conviction that the scientifi c discipline information 
management can be considered as a logical union of three equal sections: management of an 
enterprise or organization by information impact, management of knowledge, and management of 
information technologies with the common purpose of increasing the effi ciency of the economy 
and business. 

Surely, scientifi c and teaching disciplines cannot and must not completely coincide in 
their content. The content of a teaching discipline depends on the profi le of a university, faculty, 
curriculum, and its programs. Some sections of information management can be included into 
programs of other disciplines. However, teaching disciplines must be based on the content of a 
scientifi c discipline, in which three constituents all have equal weight and must be developed 
simultaneously because they are bound by a common internal logic. The famous article by V. 
I. Lenin „Three Sources and Three Constituents of Marxism” is remembered. Surely, there 
were more sources, but three is the customary magical fi gure. We perceive a three dimensional 
world, our logic has three elements (yes, no, and I do not know), and even God is a Trinity. So, 
information management also has three sources and three constituents. This is the development 
of scientifi c informatics rather than a business fashion. V. A. Minkina (1941–2004), who renamed 
her department of scientifi c and technical information as the information management department, 
was a wise woman. She correctly revealed the „trend” of the development of informatics and 
other information sciences. Information management develops the ideas, principles, methods, and 
instruments of informatics in the interests of the economy and business. Returning to our risky 
technology, we can assert that the fi rst source of information management is the awareness of 
business participants that their workers are not simply functions, but are the intellectual capital 
of a company, which needs development, management, and improvement itself. The second 
source is to realize that business must be managed from the information standpoint, i.e., attention 
must be paid not only to internal information, but also to input and output information. This is 
a vast space that is studied not only by informatics, but also by the entire sphere of humanities 
(particularly, library science, bibliography science, bibliology and documentation science, as well 
as journalism, science of communications, public relations, and the science of advertisement). 
Lastly, the third source (the only one that is on the surface and is recognized by everybody) is to 
develop information technology, without which, as everybody understands, business cannot be 
competitive. 

This is what gives birth to the three constituents: information management of personnel, 
knowledge, and information technology.

Meanwhile, we can assert that all these publications trace the trend towards the priority 
of the content and comprehension of the instrumental role played by technique and technology, 
which is common for all information sciences. There is no reason to change our conviction that 
the scientifi c discipline information management can be considered as a logical union of three 
equal sections: management of an enterprise or organization by information impact, management 
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of knowledge, and management of information technologies with the common purpose of 
increasing the effi ciency of the economy and business.

Surely, scientifi c and teaching disciplines cannot and must not completely coincide in 
their content. The content of a teaching discipline depends on the profi le of a university, faculty, 
curriculum, and its programs. Some sections of information management can be included into 
programs of other disciplines. However, teaching disciplines must be based on the content of a 
scientifi c discipline, in which three constituents all have equal weight and must be developed 
simultaneously because they are bound by a common internal logic. 
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БАЛАНСИРАНА  СИСТЕМА  ОТ  ПОКАЗАТЕЛИ  ЗА  
ЕФЕКТИВНОСТ – ГЪВКАВ  ИНСТРУМЕНТ  ЗА  ИЗМЕРВАНЕ  
НА  ЕФЕКТИВНОСТ  НА  ДОКТОРАНТСКОТО  ОБУЧЕНИЕ

Цветелина Варадинова

УВОД
Динамичното развитие на информационните технологии и съвременната 

информационна среда  са определящи за развитието на образователните институции, 
каквато по своята същност е и Докторантското училище при УниБИТ. Тези тенденции 
налагат постоянно да се изследват, намират и внедряват нови методи с иновативен характер 
и форми на обучение. В този контекст, трябва да се интерпретира и темата за създаването 
на унифицирана система от показатели за ефективност и стратегическа карта на обучението 
на докторанти. 

Стратегическото управление е логичен, систематичен и обективен начин да 
се прилагат големи или радикални решения в Докторантското училище или всяка 
друга организация. Този вид управление се стреми да използва както качествена, така 
и количествена информация при вземането на ефективни решения при несигурни 
обстоятелства и условия. Процесът на стратегическо управление се състои от три основни 
елемента [12]: 

1) Стратегически анализ;
2) Стратегически избор;
3) Стратегическо сътрудничество.
Самата стратегия на организацията разкрива, нейното виждане как и по какъв 

начин тя би могла и възнамерява да създаде устойчива/дългосрочна стойност за 
своите заинтересовани страни. Стратегическото планиране се реализира посредством 
стратегическа карта. Тя един от най-мощните инструменти при осъществяването и 
реализирането на заложените в Докторантското училище мисия и визия. Тя е своеобразен 
описателен модел на организационната стратегия, синтезиран в рамките на четирите 
аспекта на Балансираната система от показатели за ефективност: финансов, потребителски, 
процесен и иновационен (развитие и обучение). От своя страна балансираната система 
от показатели за ефективност са иновативен подход за измерване на показатели. Тя 
представлява комплексна програма за промяна, посредством която е възможно да се 
„изменя практически всеки аспект на организацията” [13], базирана на вече споменатите 
четири перспективи.
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BSс КАТО СИСТЕМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ
BSс обхваща стратегическите цели на организацията и дава възможност за 

прилагане на набор от индикатори, които позволяват оценяването на ефективността. 
Успехът на организацията се измерва в споменатите вече четири перспективи: 
финансова, клиентска, бизнес процеси, обучение и растеж. Целите на тези направления 
са взаимосвързани една с друга чрез причинно-следствени връзки. Структурата на тези 
връзки определя базата, на която се създават стратегическите карти. От тук следва, че 
стратегическите карти помагат на организацията да се фокусира върху целите и задачите и 
най-вече върху това как и за кого ще се създава стойност. Или с други думи BSC превръща 
целите на стратегическата карта в показатели и конкретни задачи. Стра те ги чес ка та 
карта опис ва логиката на стра те ги я та, като ясно показва целите на жиз не но важ ни те 
вътрешни процеси, които създават стойност, и определя не ма те ри ал ни те активи, не об хо-
ди ми за тяхното поддържане. Най-общо бихме могли да обобщим, че BSc е инструмент, 
който довежда стратегията на организацията до знанието на всички нейни служители 
посредством интегриран набор от финансови и нефинансови показатели за измерване.

• BSc представя общото виждане за бъдещето на организацията и създава взаимно 
разбиране на нейния подход.  

• BSc създава цялостен модел на стратегията на организацията, която позволява 
на всеки един служител да осъзнае своето участие в общото дело. Без такова представяне 
отделните служители и звена на организацията могат да оптимизират своята ефективност, 
но не и да съдействат за постигане на общите стратегически задачи.

• BSc съсредоточава усилията за промяна. Ако са избрани правилните цели и 
методи за измерване, успехът на стратегията е гарантиран, ако ли не – инвестициите и 
инициативите ще бъдат загубени.

Балансираната система от показатели за ефективност се използва за:
- изясняване и постигане на консенсус за визията и стратегическите перспективи;
- комуникиране и свързване на стратегическите цели и измерванията в 

организацията;
- изравняване на личните и груповите цели с организационната мисия и визия;
- планиране, целеполагане и изравняване на стратегическите инициативи;
- провеждане на периодични стратегически прегледи;
- получаване на обратна връзка и подобряване на стратегията.
Балансираната система от показатели за ефективност е инструмент за 

информационен мениджмънт който осигурява преход от стратегическите цели към 
кохерентно множество от метрики за измерване на изпълнението. Те дават информация за:

- състоянието на критичните за успеха на инициативите фактори, т.е. дали 
Докторантското училище се движи към избраната визия; 

- ключовите индикатори на изпълнението, т.е. дали учебните процеси са в синхрон с 
критичните за успеха фактори; 

- съответствието между зададеното от показателите за ефективност организационно 
поведение и реалното, т.е. дали управлението осигурява наблюдаемост и управляемост на 
учебните процеси и организацията като цяло; 

- състоянието на неосезаемите активи на Докторантското училище.
ИНДИКАТОРИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА ДОКТОРАНТСКОТО ОБУЧЕНИЕ
Основния въпрос, който си задават всички преподаватели и докторанти е: какво 

да се измерва и как да се използват получените данни за да се получи пълна, точна и 
достоверна оценка на ефективността на обучението в докторантура?

Финансовите измервания са основа за отчетност и сравнения. Те са: печалба, 
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възвращаемост на инвестициите, ръст на приетите за обучение, добавена стойност 
и паричен поток (оборот на парите). Те характеризират икономическото състояние 
на учебните процеси, но не позволяват да се оценят редица критични за успеха на 
докторантурата фактори. Финансовите метрики:

- дават информация за състоянието, но не за траекторията на процесите;
- фаворизират лесно измеримите / изчислимите индикатори;
- водят до подценяване на неосезаемите активи, такива като иновации, 

квалификация на академичния състав, удовлетворение на докторантите и т.н.
Общият извод е, че техните възможности за оценка са ограничени и не дават обща 

оценка на организационното съвършенство. Тези индикатори са: традиционни, нямат 
прогнозираща мощ, възнаграждават моментни поведения, фокусирани върху входа, не 
отчитат промените, отразяват функции, а не взаимодействия, не отчитат неосезаемите 
ресурси.

Прилагането на разработена стратегическа карта в Докторантско училище 
оптимизира работните процеси и повиши качеството на образование и удовлетвореността 
от страна не само на докторантите, които се обучават в различни научни области, но 
и на академичния състав, който обучава.  Измерването и управлението на влиянието 
на академичната среда в Докторантското училище, както и на процесите по четирите 
направления върху удовлетвореността на докторантите и академичния състав, посредством 
стратегическа карта и балансирана система от показатели за ефективност, е мощен 
инструмент за получаване на нови стойности и качествено нови резултати при обучението 
на докторанти. Балансираната система от показатели от ефективност превежда стратегията 
на Докторантските училища в комплексна система от индикатори, които формират 
координатната система на мениджмънта / управлението. Балансът е между външните 
метрики (интересите на инвеститорите) и вътрешните (на процесите, иновациите и ръста). 
Те са балансирани между миналите усилия и бъдещите изпълнения. Стратегическата карта 
обединява обективните, лесно измерими резултати на изхода със субективните, субективно 
оценими неосезаеми активи.
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КЪМ  ПРОБЛЕМА  ЗА  АНТОЛОГИЗМА
В  БЪЛГАРСКАТА  ЛИТЕРАТУРА  (1910-2015)

(Историографски дискурс)

Николай Василев

По правило българските антологии са обвързани импликативно във времето и 
пространството.

Импликацията (→ – ако…, то…) имплантира съдбовна предопределеност в 
раждането и живота на отделните творби. Тук творчеството на българските писатели и 
книжовници може да бъде представено като низ от зависещи една от друга художествени 
пропорции, които не могат да бъдат мислени като независими художествени ядра. 
Навсякъде трябва да се търси логиката на съподчиненото единство. Защото всяко заглавие 
съдържа подстъпа към следващото, а следващото, в своя биобиблиографски „залез”, вече е 
структурирало „изгрева” на по-следващото…

Създателите на антологии творят своеобразни литературни епистемии (от гр. 
еρμηνεία – обяснение, напътствие, описание), които узаконяват присъствието на автори, 
заглавия и литературни направления, ипостасно вплетени в зографисания свод на 
българското изящно слово...

I. 38 АНТОЛОГИЧНИ СБОРНИКА
(теми, мотиви, сюжетика, внушения)

Ето няколко нарочно избрани отсечки, съхранени от историческата памет на 
българското литературно време, които изясняват литературни колизии, втъкани както 
в своеобразни моментални снимки, така и в продуктивни рецепции на небългарски 
художествени образци, които възпитават поколения българи от началото на XX в. досега 
(1910-2009).

I.1. Целта на съставителите на „НАШАТА ПОЕЗИЯ ОТ ВАЗОВА НАСАМ” 
(1910) [1] е да представи в сравнително изчерпателен ред хронологията на българската 
поезия, създавана от времето на Иван Вазов, Константин Виличков и Стоян Михайловски 
до началото на българския модернизъм.  Включването на такива автори като Пейо Яворов, 
Минко Неволин, Емануил п. Димитров, Людмил Стоянов, Димчо Дебелянов, Константин 
Константинов и др. демонстрира желанието на съставителите да обхванат българската 
рецепция на западноевропейския модернизъм от края на XIX до началото на XX век (Шарл 
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Бодлер, Стефан Маларме, Пол Верлен, Артюр Рембо, Емил Верхарн, Жан Мореас...).
I.2. Съставителят на „БЪЛГАРСКИ ПОЕТИ. 1876-1922” (1922) [2] представя в 

сравнително изчерпателен ред хронологията на българската поезия от края на Българското 
национално възраждане до началото на българския сивмолизъм. Тук включването на 
Христо Ботев е симптоматично. Очевидно Христо Цанков-Дерижан търси не просто 
образците на българската рецепция на западноевропейския модернизъм от края на XIX 
до началото на XX век (Шарл Бодлер, Стефан Маларме, Пол Верлен, Артюр Рембо...), 
но и генеалогията на онова, което е породило тази рецепция – отворените универсални 
естетически и художествени модели на националния поетичен гений, които приобщават 
родните литературни образци към европейските и световните.  

I.3. „АНТОЛОГИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПОЕЗИЯ” (1925) [3] е най-издържаната 
от философска и естетическа гледна точка антология на българската литература в цялата 
история на националния fl orilegium. Тук са търсени най-обективните и, в същото време, 
най-универсалните художествени модели, създавани някога у нас. Прави силно впечатление 
присъствието – освен на Христо Ботев и Иван Вазов – на Петко Р. Славейков. Налице е 
концептуално мислене, което търси и открива корените на българското изящно слово и 
в рецепцията на българския автентичен песенен и словесен фолклор. А това, съчетано с 
творчеството на модернистите от 10-те и 20-те години на миналия век (Пенчо Славейков, 
Пейо Яворов, Димчо Дебелянов, Николай Райнов, Людмил Стоянов, Христо Смирненски...), 
би трябвало да означава, че Гео Милев е първият, който успява да съчетае генеалогичното 
(изконната привързаност на българските писатели към народнопесенните традиции) с 
екзистенциалното в модерните литературни направления на своето време (символизъм, 
импресионизъм, експресионизъм...). 

I.4. Онова, което селекционира „ПОКРУСЕНА БЪЛГАРИЯ” (1932) [4],  търси 
повече политически и социални, отколкото чисто художествени внушения. Включването 
на произведения от Гео Милев, Ламар, Антон Страшимиров, Людмил Стоянов, Никола 
Фурнаджиев и др. доказва стремежа на съставителя да приобщи актуалната за онова време 
публицистична линия в българската лирика (Никола Ланков, Крум Пенев, Ангел Тодоров...) 
с нравствени и философски лирически внушения, преодолели политическите превратности 
на времето.

I.5. Макар че преследва повече политически, отколкото чисто естетически цели, 
антологията „БЪЛГАРИЯ В ПЕСНИ. 1850-1935” (1935) [5] успява да обедини под 
една обща тема – Родината – най-доброто в патриотичната ни лирика от Добри Чинтулов 
до Никола Фурнаджиев. Постигнато е внушението за изначалната принадлежност на 
българските писатели към идеята за история, род, родина, език и национално единство.

I.6. „БЪЛГАРСКА СЛАВА” (1935) [6] е антология с подчертан родолюбив 
привкус. Литературните илюстрации обвързват началото на еманципацията на българската 
поезия – Добри Чинтулов, който регистрира края на т.нар. даскалски поети – с модерните 
за онова време художествени и философски търсения на такива автори като Любомир 
Бобевски, Ангел Неделчев, Георги Райчев и др.  „Българска слава” доказва, че патриотизъм 
е неотменна черта в цялата най-нова история на българската литература.

I.7. И двамата съставители на „ВЕНЦИ” (1937) [7] оставят следи в поетиката 
на българския модернизъм: Йордан Стубел е типичен представител на интелектуалния 
кръг около сп. „Златорог” (Владимир Василев), неведнъж е обявяван за маниерист и 
формалист; името на Георги Райчев обикновено свързваме с т.нар. диаболистично 
начало в българската белетристика (Светослав Минков, Владимир Полянов...), повлияно 
от текстове на Густав Майринк,  Едгар Алън По, приказките на Ернст Хофман и др. 
Интересното в тази антология е толерантното отношение на съставителите към Иван Вазов 
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и Стоян Михайловски. Би могло да се предполага, че двамата са изпълнили дословно 
патриотичните изисквания на Илия Мусаков – главен редактор на сп. „Родолюбие” и 
издател на антология „Венци”. Илия Мусаков се смята за един от основателите и първите 
вдъхновители на специализираните патриотични военни издателства, вестници и списания 
в България.    

I.8. „АНТОЛОГИЯ НА ЧЕРВЕНАТА РОЗА” (1939-1942) [8] е включена през 
1940 г. от Леда Гео Милева като том 4 от „Гео Милев. Избрани произведения. Т. 1-6. 
Под ред. на Мила Гео Милева. С., 1939–1942”. Тя е оформена в две части: Ч. 1. Лирика 
на възторжена любов и копнеж; Ч. 2. (Омар Хайам) Рубайят. (Мъдростта на виното и 
любовта). В композирането на „Антология на Червената роза. Лирика на възторжената 
любов” (1940) ще открием много сходства с текстовете в „Антология на жълтата роза”. 
Тук въвеждащи са такива Гео-Милеви стихотворения от „Жестокият пръстен” като: 
„Сантименталност” („Сред тези сиви отчаяния...”), „В този час на вечерни измами”. 
Възпроизведени са стихотворения, познати от по-ранни публикации. Познати от преводи 
на Гео Милев са откъсите от „Хамлет” (Шекспир), от „Каменният гост” (А. С. Пушкин), 
от „Манфред” (Байрон) и отделни стихотворения. От П. Верлен в превод на Гео Милев са 
дадени „Nevermore”, „Славей”, „Светла нощ”, „Сватбени мечти”, „Green”, „Милите ръце”, 
а в превод на Г. Михайлов – „Докле, о бледа ти зорнице”. Любопитство събужда появата 
на образци от японска поезия. В отпечатаната през 1940 г. антология прави впечатление 
внушителното представяне на линията на женската лирика. Включени са и някои български 
поетеси. Относно съставителството привлича внимание размесването на текстове от 
български и преводни автори, както и на текстове от различни епохи. Осъществено е 
бленуваното съизмерване на родно с чуждо, реализирано все под знака на една универсална 
и общодостъпна тема – любовта.  

I.9. „БЪЛГАРСКА БЕЛЕТРИСТИКА” (1922) [9] принадлежи към т.нар. 
христоматии по българската литература, които обикновено нямат откривателски характер. 
Те са консервативни по замисъл и дидактични по предназначение. Придържат се към 
установеното за момента учебно съдържание на предмета българска литература, изучаван 
в гимназиите и висшите учебни заведения. Но присъствието на такива автори като Дамян 
Калфов, Добри Немиров, Николай Райнов и Михаил Кремен в общото съцветие илюстрират 
стремежа на съставителя да намери и други илюстрации в актуалното литературно 
пространство, които – според него – биха могли да придобият в бъдеще и христоматийни 
стойности. Тъкмо това отваряне на литературния вкус през 20-те години на миналия век – 
една естетика без граници, чиито представители са най-вече Николай Райнов и Ана Карима 
– респектира читателя. 

I.10. „ТЕАТЪР И ВЕЧЕРИНКИ” (1910) [10] е сборник от едноактни пиеси, 
диалози, монолози, разкази и хуморески, предназначени за прочит и рецитиране. Зад тази 
чисто утилитарна функция обаче се крие и един изключително важен факт, свързан с това, 
как българските символисти – в зората на своя естетически и философски триумф („Театър 
и вечеринки” се появява през 1910 г. – по същото време излизат и Яворовите „Безсъници”) 
– осъществяват рецепцията на  класически западноевропейски и славянски автори. На 
практика „Театър и вечеринки” е панорама на преводаческото изкуство на Димитър 
Подвързачов (той прави редица преводи, предимно на руските класици, между които „От 
ума си тегли” от Александър Грибоедов и „Маскарад” от Михаил Лермонтов...), Николай  
Лилиев (през този период той превежда „Сън в лятна нощ”, „Ромео и Жулиета” и „Крал 
Лир” от Уилям Шекспир, „Сид” от Пиер Корней, „Чудото на Св. Антоний” от Морис 
Метерлинк , „Електра” от Хуго фон Хофманстал, „Ернани” от Виктор Юго, „Цар 
Феодор” от Алексей Толстой, „Малкият Ейолф” от Хенрик Ибсен...), Димитър Бабев 
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(негови са една антология „Френски поети” и „Избрани произведения на А. С. Пушкин”...) 
и др..

I.11. Макар и да има чисто утилитарни задачи, антологията  „ВЕЧЕРИНКИ И 
УТРА”  (1930) [11] е изключително важен литературен документ на своето време. 30-те 
години на миналия век са годините, които условно регистрират залеза на българските 
символисти (Димчо Дебелянов, Теодор Траянов, Димитър Бояджиев...) и усвояването 
на новия модерн. Символът постепенно започва да губи стихията на своята искряща 
многозначност и лексикална поливалентност, отстъпвайки място на своеобразен 
художествен реализъм, оцветен в полутоновете на една огнедишаща, многословна, но 
универсална лексикална естетика (Христо Смирненски...), която ще подготви появата на 
поети като Никола Вапцаров...

I.12. „СЦЕНА” (1906) [12] е репертоарен театрален сборник. Интересното в 
случая е, че е създаден от актьор, а не от режисьор или драматург. Целта на сбирката е 
повече да уеднакви сценичните с литературните вкусове, за да се създаде усещането за 
универсалността на високите художествени, естетически и философски търсения на своето 
време, потърсени както в класически, така и в съвременни творби.

I.13. Антологията  „ОДРИН – ЧАТАЛДЖА” (1914) [13] e вдъхновена от 
конкретно историческо събитие – обсадата на Одрин от български и сръбски войски от 
октомври 1912 до 26 март 1913 г. Обсадата завършва с превземането на турската крепост 
от Втора българска армия – една решителна победа, довела до края на Балканската война. 
Съюзниците са под общото командване на ген. Никола Иванов, а истинският пробив на 
източния сектор от крепостта е извършен под командването на ген. Георги Вазов, брат на 
Иван Вазов. Зад тази репортажна истина, която регистрира преди всичко гражданската 
позиция на съставителите, се крие и един уникален факт от литературната ни история – 
Иван Вазов, Кирил Христов и Александър Балабанов включват в сборника и произведения 
от представители на литературния кръг „Мисъл” (Пенчо Славейков, Петко Ю. Тодоров...).  
Това е може би първият и последният случай, когато т.нар. стари (Иван Вазов, Стоян 
Михайловски, Константин Величков...) прощават „греховете” на  т.нар. млади (д-р Кръстев, 
Пенчо Славейков, П. Ю. Яворов, Петко Ю. Тодоров...). Причината за необяснимата 
толерантност би могла да се търси в радостта от победата над турската армия. За момент 
всенародното ликуване е разрушило художествените, естетическите и философски граници 
между тези две антагонистични направления в българската литература от края на XIX и 
началото на XX век.

I.14. Антологията „ЛЮБОВ И СТРАДАНИЕ” (1926) [14] е сред ония свидетелства 
на времето, които доказват, че творчеството на един писател обикновено е обвързано с 
неговата обобщена представа за история, естетика и философия . Тук Иван Андрейчин 
демонстрира задълбочени познания в една от своите любими теми – любовни сюжети 
в античната европейска литература. Включвайки творби от такива автори като Мосх, 
Анакреон, Теокрит, Проперций, Тибул, Бион, Сафо, Овидий, Лукиан, Калимак, Арбориус, 
Хораций и др., той демонстрира завидни познания, свързани с литературни източници, 
които през 30-те години на миналия век са скандализирали моралните нагласи на 
читателската публика. В съдържанието на неговото списание „Из нов път”, което започва 
да излиза от 1907 г., могат да се открият много аргументи в това отношение. Макар и да не 
е сред най-блестящите представители на българския модернизъм от началото на миналия 
век, Иван Андрейчин оставя следа в историята на българската литература със своя изискан 
вкус, доказвайки, че високата художествена литература е пряко обвързана с истинното 
литературно познание....

I.15. „КОРМИЛО” (1933) [15] е антологична литературна сбирка, публикувана 
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в сп. „Кормило”, което излиза от  1935 до 1936 г. Негов редактор е Пантелей Матеев. На 
практика списанието е наследник на в. „РЛФ” („Работнически литературен фронт”, 
редактиран от Христо Радевски, Никола Ланков и др.),  а негов продължител е в. „Брод” 
(редактор Иван Вельов). Интересен в случая е фактът, че изданието започва да се тиражира 
непосредствено след 9 юни 1934 г. В антологичната сбирка е потърсена аналогия  между 
левите политически направления в българската литература (Людмил Стоянов, Орлин 
Василев, Георги Караславов...), някои славянски (Максим  Горки...) и западноевропейски 
образци (Емил Верхарн...). Целта е да се докаже наличието на приемственост в 
политическото пространство на времето, която рефлектира върху универсални 
художествени и философски търсения на български и европейски писатели.

I.16. „ЗИДАРСКА АНТОЛОГИЯ” (1940) [16] преследва дидактични и 
просветителски цели, макар че на практика е издание, което далеч надхвърля своята 
утилитарна функция. Чичо Стоян е един от най-изявените детски поети в цялата история 
на българската литература, заради което „Зидарска антология” може да се смята и за 
панорама на художествения вкус на този писател и актьор, който успешно съчетава 
български (Петко Р. Славейков, Цанко Церковски, Петко Ю. Тодоров, Николай Райнов...) с 
чуждестранни  автори (Хенрих Ибсен,  Бернхард  Келерман, Максим Горки... ). Там, където 
е открита логиката на контекстовото и надконтекството литературно единение, е открит 
универсалният философски код на темата за любовта.

I.17. „КООПЕРАТИВНИ УТРА И ВЕЧЕРИНКИ” (1940) [17] няма откривателски 
характер. Целите, които преследва, са по-скоро дидактични и просветителски, 
предназначена е за културни деятели и активисти на кооперативното  движение в България, 
основано през 1895 г. Произведенията на авторите, включени в сборника, често са се 
изпълнявали от любителски театрални трупи на читалищните сцени през 30-те и 40-те 
години на миналия век. Характерна черта на „Кооперативни утра и вечеринки” е търсенето 
на позитивни нравствени поуки, постигнати посредством литературното опознаване на 
човешките антиномии. 

I.18. Целта на антологията „МАЙКА” (1941) [18] е да разкрие чрез една строго 
премерена обърната историческа перспектива (от автентичния словесен фолклор, но през 
Добри Чинтулов и Петко Р. Славейков, до съвсем младите по онова време Атанас Душков, 
Младен Исаев, Крум Пенев и др.) отношението на българските писатели към образа на 
майката като изначален източник на вдъхновение. Търсени са универсални образци, които 
да доказват приемственост, а не „единоборство” в темата.

I.19. „МАКЕДОНИЯ В ПЕСНИ” (1941) [19] включва почти всички български 
поети (от края на Българското възраждане до 40-те години на миналия век), писали 
за Македония. Оригиналното решение тук се крие във факта, че корените на тази 
вечна патриотична тема в съвременната българска литература са потърсени не само в 
христоматийно известни творби на Иван Вазов и Петко Р. Славейков, но и в творчеството 
на Константин Миладинов („Тъга  за  юга”) и Райко Жинзифов („Охрид”, „Близо  реката  
Вардар”, „Вдовица”). Прецизният историзъм и високият художествен вкус придават 
особено очарование на сбирката.

I.20. „ДНИ НА ГЕРОИТЕ” (1942) [20] е преди всичко авторска антология. Тук 
обикновено авторът сам избира или събира, подтикван от някого, свои вече тиражирани 
публикации. Поводът винаги е спонтанен, но най-често – юбилеен. Към 1942-ра – годината 
на издаване на стихосбирката – Иван Бурин е 30-годишен, което говори за нескритото 
самочувствие на поета. От първата му публикация, направена през 1935 г. в сп. „Трезвост 
и култура”, са изминали само седем години. Предстои му дълъг път на литературно 
утвърждаване, увенчан с трагичен край... В „Дни на героите” Иван Бурин демонстрира 
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отношението си към Втората световна война, в която участва като военен кореспондент. 
Лирическите сюжетни източници са свързани с живота на редовия войник, копнежа по 
бащината къща, възхвала на родината и др. Особен акцент е поставен върху съдбата на 
обикновения човек, живеещ  на прелома между две антагонистични политически епохи.

I.21. Изразът  „...революционни поети” в антологията „БЪЛГАРСКИ 
РЕВОЛЮЦИОННИ ПОЕТИ” (1945) [21] структурира по един доста своеобразен 
начин корените и семантичния ствол на революционните мотиви в българската поезия 
– обхванати са както безспорните родоначалници (Христо Ботев...), така и техните 
автентични следовници (Гео Милев, Христо Смирненски, Никола Вапцаров...). Тук животът, 
творчество и героичната смърт са универсални ипостасни величини. В този ред обаче са 
включени и лирически тълкуватели на тези мотиви (Димитър Полянов, Крум Кюлявков, 
Никола Фурнаджиев, Венко Марковски, Крум Пенев, Никола Ланков, Ангел Тодоров, Младен 
Исаев, Камен Зидаров...). Затова думите  „...революционни поети” не трябва да се тълкуват 
еднозначно, тъй като те изтласкват повече естетически и философски проекции във 
времето, съизмерващи една по-широка социална и политическа база.

I.22. „СЕПТЕМВРИ 1923-1944” (1947) [22] се появява непосредствено след 
Втората световна война и в някакъв смисъл ознаменува преломен период от философските, 
естетическите и художествените търсения, характерни за българска литература от втората 
половина на 40-те до края на 60-те години на миналия век. Антологията има претенциите 
да бъде и своеобразен сеизмограф на своето време, търсейки историческата перспектива 
главно в антифашистката тема. Сюжетните акценти, които поставя Камен Зидаров в 
сборника, открояват политическите и гражданските позиции на български писатели, защото 
голяма част от тях лично са участвали в събитията от 1923 до 1944 г. Сборникът очертава 
по-скоро корените на една нова за времето си историческа истина, свързана с преломни 
политически дати и автентични художествени документи.

I.23. И тримата съставители на антологията „ОСВОБОЖДЕНИЕТО 1877-
1878.  ОСЕМДЕСЕТ ГОДИНИ” (1958) [23] са детски поети (Ангел Каралийчев, Здравко 
Сребров и Иван Кръстев). Това е важна подробност, тъй като тъкмо тя предопределя 
дидактичните и просветителски задачи на сбирката, която се опитва да обхване годините 
от падането на България под турско робство до Руско-турската освободителна война. 
Потърсени са различни документални илюстрации – от информационно-справочни 
материали и документи до литературни произведения, обвързани с революционните 
традиции в историята на България от края на XIV до края на XIX век. В някакъв смисъл 
„Освобождението 1877-1878. Осемдесет години” е амбициозна патриотична христоматия 
по българска история и българска литература едновременно.

I.24. Анимализмът присъства трайно в българската литература. Такива писатели 
като Йордан Радичков, Николай Хайтов, Дончо Цончев и др. създадоха традиции, които 
биха правили чест на всяка литература. Антологията „ЛОВ И РИБОЛОВ” (1959) [24] не 
събира творби, които са изключителни по своята художествена стойност и философски 
замах. Тя е просто един преглед на писаното за лова и риболова до този момент (края 
на 60-те години на миналия век). Но обстоятелството, че тук все пак са включени и 
произведения от талантливи писатели, оставили трайни следи в българската литература 
(Ангел Каралийчев, Емилиян Станев, Христо Радевски, Никола Фурнаджиев...), говори 
за стремежа на съставителя Любомир Дойчев да търси и ефекта на христоматийни 
художествени постижения по темата.

I.25. „ДЯДО МРАЗ” (1961) [25]е по-скоро репертоарен новогодишен сборник, 
предназначен за най-малките. Естетическият максимализъм на съставителите е 
създал литературна сбирка от произведения на автори, които имат траен принос в 
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историята на българската художествена литература за деца (Елисавета Багряна, Никола 
Фурнаджиев, Леда Милева, Цветан Ангелов, Веселин Ханчев, Ангел Каралийчев, Михаил 
Лакатник...). Включването и на театрална миниатюра от руската писателка Юлия 
Новакова е свидетелство за това, че е регистриран и по-обобщаващ славянски контекст в 
представянето на темата. На практика подобни прецизно създадени репертоарни сборници, 
предназначени за читалищната или училищната сцена, са предмостие към структурирането 
на христоматийно значими литературни съцветия.

I.26. „ЛИТЕРАТУРЕН СБОРНИК НА БЪЛГАРАНОВЦИТЕ” (1906) [26] е 
литературен сборник от публикации в периодичния печат. Той привлича вниманието най-
вече с това, че съчетава усилията не само на писатели, но и на художници. Около вестник 
„Българан” се събира най-изисканата литературна бохема на София от средата на 20-те 
до първата половина на 30-години на миналия век. Тук под различни псевдоними печатат 
братята Тома Измирлиев и Христо Смирненски, Георги Райчев, Дамян Калфов и др. 
Перото им е насочени преди всичко срещу русофобските и антисъветските настроения в 
България по онова време. „Литературен сборник на Българановците” е ярка илюстрация на 
гражданската позиция на група интелектуалци, които оставят трайни следи в историята на 
българската художествена мисъл. 

I.27. „ХУМОРИСТИЧНА АНТОЛОГИЯ” (1917) [27] е христоматия, която се 
опитва да съчетае върхови постижения на българската литература, свързани с жанровите 
превъплъщения на хумора и сатирата. Потърсени са илюстрации както в класически 
шедьоври, създадени от Иван Вазов, Алеко Константинов и Елин Пелин, така и в 
творчеството на автори, които в оня исторически момент заявяват своето присъствие в тези 
жанрове (Дамян Калфов, Александър Божинов...). В подбора прави впечатление търсенето 
на универсалната художествена рефлексия, а не на политическите саркастични пристрастия 
на деня.

I.28. „БЪЛГАРАН ” (1921) [28] е една от поредните изяви на интелектуалния кръг 
около в. „Българан”. Тук са представени най-близките сътрудници на това хумористично 
издание. Практика е било да се събират публикациите в периодиката в един сборник. 
Всъщност това е и архив, и реклама. Позицията на българановци остава непроменена – 
силна политизация и остро сатирично перо. 

I.29. Антологичният сборник „ВЕСЕЛИ  МАСКИ ; ПРОЛЕТЕН  ГРЯХ” (1930) 
[29] е повлиян от естетиката на интелектуалния клуб около в. „Българан”. Иван Вазов не 
е включен в класацията, но е поднесен откъс от произведение на един от най-големите 
български комедиографи за всички времена – Ст. Л. Костов. Неговият „Големанов” 
разширява жанровите граници на антологията, като ú придава по-универсален вид от 
гледна точка на чисто художествените търсения в сферата на хумора и сатирата.

 I.30. „ОПАК СВЯТ” (1946) [30] не изчерпва всички имена и заглавия в българската 
сатирична литература, но обгръща доста продължителен период от време – от края на 
Българското възраждане до 60-те години на XX в. Обхванати са най-значителните автори 
и произведения, които очертават магистралата на този литературен жанр. Търсени са 
концептуални произведения, свързани повече с гражданската позиция на авторите, 
отколкото с техните философски и естетически възгледи. Намерена е вярната мярка за 
време и художествено единство.

I.31. Антологията „НЕМСКИ ПОЕТИ” (1917) [31], създадена от Пенчо П. 
Славейков, представя произведения от класици на немскоезичната поезия. На практика това 
е първият цялостен и сравнително завършен художествен образец за това, как писателите 
от литературния кръг „Мисъл” (д-р  Кр. Кръстев, П. Ю. Тодоров, П. К. Яворов...) са 
осъществявали в началото на XX в. рецепцията на западноевропейския художествен 
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модерн. Тук целта е, както самият поет се изразява в предговора към сборника, да се 
постигне „ (...) едно органическо цяло, а не случайна сбирка, в която за външно удобство, 
има нужда от строга хронология”. В някакъв смисъл „Немски поети” е литературна 
витрина на прочетеното и преведеното, но тя е и учебник по преводаческо майсторство, 
който остава ненадминат в цялата история на българското преводаческо изкуство. 

I.32. Сборникът „ЗЛАТНО ЦАРСТВО” (1941) [32] няма антологична стойност, 
но в някакъв смисъл е показателен за художествените възгледи на един от най-изтъкнатите 
български приказници, творили някога у нас – Ран Босилек. Богатата хуманитарна култура 
на българските писатели, изграждали във времето жанровата структура на авторизираната 
народна приказка (Елин Пелин, Асен Разцветников, Чичо Стоян, Дядо Благо, Дора Габе, 
Калина Малина, Леда Милева ...), е свидетелство за това, как и колко е балансирана 
рецепцията на чужди художествени образци. Те не са доморасли писатели, черпили 
вдъхновение само от автентичния български словесен фолклор. Схващали са своята мисия 
в развитието на българската литература и като просветители на световното културно 
наследство, и като оригинални български творци. 

I.33. „ОГЛЕДАЛАТА НА ВЪЛТАВА” (1946) [33]  е от антологиите, които 
регистрират т.нар. панславянска идея в историята на българската литература. От края 
на Възраждането до 40-те години на миналия век, а и по-късно, почти всички големи 
български белетристи и поети съставят подобни сбирки, обглеждайки литературното 
наследство на цялото славянско море (руска, сръбска, хърватска, полска, чешка, 
словашка, украинска литература...). Кирил Христов е един от познавачите на чешкото 
художествено литературно наследство, което би трябвало да означава, че тази антология 
е и своеобразен връх в дифузните процеси между българската и чешката литература. Тук 
силно впечатление прави присъствието на Иржи Волкер („Балада за моряка”), защото 
тъкмо той пресемантизира литературния мост между чешката (заедно с поети като Петер 
Безруч), българската (Никола Вапцаров) и руската литература (Владимир Маяковски). 
Ярко олицетворение на сблъсъка между постромантичните идеи, утаени в края на XIX 
и началото на XX век, и модерните търсения на поетите след залеза на символизма (тук 
с особена сила се откроява творчеството на Витеслав Незвал и Дора Габе, Елисавета 
Багряна и Десанка Максимович...), е може би най-голямото достойнство на „Огледалата на 
Валтава”.

I.34. В „АРАБСКИ ДЕЛНИЦИ” (1960) [34] са включени разкази и новели на 
арабски писатели от различни народности и поколения – ливански, египетски, иракски и 
сирийски. Обхванат е период от около половин век. Започвайки от учителите на „сирийско-
американската” школа в хронологичен ред, следват създателите на новелата в Египет, 
като се стига до най-новите представители на арабската белетристика. При съставянето 
на сборника „Арабски разкази” са използвани четири руски издания, които излизат през 
50-те години на миналия век. Темите, по които авторите творят, са различни, но те все пак 
могат да бъдат обединени около няколко общи сюжетни източника: женската съдба, верския 
фанатизъм, протеста срещу социалните неправди и моралното разложение, военната 
агресия срещу Египет.... 

I.35. „ПЛАМЪК НА ВЯТЪРА” (2007) [35] е мащабна антология на 
латиноамериканска поезия. Озаглавена е „Пламък на вятъра...”  по израз, взет от 
стихотворение на колумбийския поет Порфирио Барба Хакоб. Антологията представя 
текстове от времената на маите, ацтеките и инките през класици като Хорхе Луис 
Борхес, Пабло Неруда, Сесар Вайехо до Роке Далтон, Ото Рене Кастийо, Леонел Ругама. 
Сбирката има подчертан просветителски характер. Тя е и своеобразна енциклопедия на 
латиноамериканското литературно наследство, чийто най-изявен познавач в съвременната 
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българска литература е поетът Никола Инджов.
I.36. С авторската антология  „РУСКИ ПОЕТИ” (2009) [36] се осъществява 

проникновение в художествено-естетическите диалози между руското и българското 
изящно слово. Тук е достигната знакова картина на преживявани глъбинни процеси 
в менталността на двете литератури (интелктуални процеси, свързани с намиране на 
съотношения, съответствия, съизмеримост…). Предпочитанието е насочено към „поети 
от изповедно-философски тип”.  Обозначено е и едно грандиозно движение в литературно-
художествения процес на България, ориентирано към универсалния художествено-
естетически процес на човечеството, чието начало в българската преводна лирика е 
отбелязано с появата през 1911 г. на антологията на Пенчо Славейков „Немски  поети” (2. 
изд. 1917 г.; подзагл.: Отбор песни и характеристики за поетите).  Подборът, преводът, 
коментарът и встъпителната студия на Петър Велчев включва емблематични лирични 
творби от Михаил Ломоносов, Александър Пушкин, Фьодор Тютчев, Алексей Хомяков, 
Михаил Лермонтов, Иван Тургенев, Николай Некрасов, Николай Мински, Пьотр Бутурлин, 
Дмитрий Мережковски, Максим Горки, Мира Лоховицка, Иван Бунин, Валерий Брюсов, 
Максимилиян Волошин, Александър Блок, Игор Северянин, Анна Ахматова, Борис 
Пастернак, Сергей Есенин... Подобна перспектива, водеща началото си от реформатора 
на руския език и изтъкнатия учен, писател и хуманист Михаил Ломоносов, българският 
читател има за първи път на български език. Този подбор показва гения  – „слънцето на 
руската литература” (израз на М. Горки) Александър Пушкин, който израства в началото 
на ХІХ в. върху почвата на вековните традиции, кристализирали през първите десетилетия 
на ХVІІІ в. с творчеството на Михаил Ломоносов. В предговора на антологията „Руски  
поети”  е направена оценка на руската поезия като „неповторим исторически феномен”. 
Тази оценка е съзвучна с изказаните идеи от такива мислители като Николай Рьорих, Борис 
Вишеславцев, Николай Бердяев и др. Тук е представена и ретроспекция на преводите на 
руските поети в новобългарската литература: П. Р. Славейков (А. Пушкин, И. Крилов, К. 
Батюшков, Д. Минаев, Ал. Колцов, М. Лермонтов, Н. Некрасов). Разкрит е лабиринтът на 
българската лирическа  РОСИКА:  даскал Ботьо Петков, Райко Жинзифов, Христо Ботев, 
Иван Вазов, Константин Величков, проф. Иван Шишманов, Найден Геров, Добри Чинтулов, 
Стилиян Чилингиров, Димитър Подвързачов, Георги Бакалов, Гео Милев, Кирил Христов, 
Младен Исаев, Павел Матев, Димитър Методиев, Христо Радевски, Людмил Стоянов, 
Никола Фурнаджиев, Григор Ленков ....

I.37. „В ПЕЩЕРАТА НА СЪКРОВИЩАТА. ШЕПА БИСЕРИ” (1935) [37] 
реабилитира по някакъв начин рецепцията на западноевропейския модернизъм от края 
на  XIX и началото на XX век. Най-интересното тук е събирането в едно съцветие на Иван 
Вазов с П. Яворов, Хр. Ясенов, Д. Дебелянов, Тр. Кунев и др. Разбито е схващането, че 
българският символизъм, чийто литературен манифест се разкрива посредством Яворовите 
„Безсъници”,  няма национална основа. Далеч преди П. К. Яворов, П. П. Славейков и П. 
Ю. Тодоров личност от т.нар. стари (Ст. Михайловски) хвърля интелектуален мост между 
френските литературни манифести и медальони от Бодлеров тип („Цветя на злото”) и 
ранните български естетически търсения в сферата на модернизма („Поема на злото” , 
преименувана по-късно в „Ева”). „В пещерата на съкровищата. Шепа бисери” е огледало на 
своето време, в което вече се отразяват новите концептуални търсения от 30-те години на 
миналия век.
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II. ИЗВОДИ

Начините, чрез които българската художествена литература може да бъде събрана 
(обговорена, обгрижена...), са колкото неизброими, толкова и трудни за тълкуване. Едва ли 
някой е в състояние да пресъздаде техния обобщен вариант. Затова е по-интересно и по-
полезно да се прогледне в структурата на гледната точка на съставителя (съставителите), 
да се проследи чисто психологическата, философската, естетическата, а защо не и 
политическата матрица на хуманитарно познание, което твори букет от цветя, цветна 
градина,  fl orilegium  (лат.) ...  Обговарянето на едно литературно произведение много 
често регистрира и неговото повторно раждане. Понякога тези пре-раждания са толкова 
много, толкова неочаквани и толкова несъвместими помежду си, че литературният източник 
буквално губи спомена за изначалния си тласък. Тук оригиналността и блясъкът на 
изконното творческо раждане остават на заден план, а думите на А. С. Пушкин  – „Иди же 
невским берегам,  /  Новорожденное  творенье...” [38] – не могат да го определят. 

Ако например едно литературно произведение се обговори от филмов, театрален, 
музикален или хореографски екип поотделно (или едновременно!), се говори за появата 
на т.нар. вторични или третични художествени сюжети, които започват да живеят 
самостоятелен, дори конкурентен живот. Един е сюжетът на разказа на Николай Хайтов 
„Козият рог” например, съвършено друга сюжетна интерпретация откриваме в неговите 
филмови адаптации, трето художествено превъплъщение се крие в балета „Козият рог” 
и музиката към него. Същото можем да кажем за „Българи от старо време” от Любен 
Каравелов, „Под игото” на Иван Вазов, „Чифликът край границата” от Йордан Йовков, 
„Крадецът на праскови” от Емилиян Станев и др. В световната литература – следвайки 
творчеството на А. С. Пушкин, Оноре дьо Балзак, Мигел де Сервантес Сааведра, Джек 
Лондон... – редът на подобни примери е нескончаем. Навсякъде сюжетните източници на 
литературното произведение заживяват нов живот, търсят нов апогей, породен, обгрижен и 
обговорен в цветната градина на интелектуалци, творящия букети от цветя.   

Сюжетът (лат. sub [букв. – под] и jacere [букв. – хвърлям]) на една художествена 
творба е обикновено нещо подхвърлено от живота. Най-често това са „факти – събития, 
епизоди, случки, явления, – въз основата на кои след това се създава поема,  пиеса, роман, 
повест, разказ, стихотворение” [39]. Антологиите крият в себе си тъкмо тайната на такова 
непрестанно „подхвърляне” и пре-раждане. На практика съставителите на литературни 
антологии творят, като събират цветя от вече съществуваща  цветна градина. Тук 
творческият акт трябва да се търси в подхода към обобщения образ на сюжетни платформи, 
структурирани под общия знаменател на обединяващи тематични ракурси. Затова сборът – 
в буквалния смисъл на думата (!) – от различни сюжетни ядра организира темата на всеки  
fl orilegium. Не е важно дали субективното интелектуално движение на съставителя се е 
осъществявало от темата към сюжетите ядра или от сюжетният сбор към темата, тъй като 
целта в крайна сметка е една съща. По-важно е да се усети динамиката на времето, което 
някой препрочита, преосмисляйки неща, подхвърлени от живота. 

СЪЗДАТЕЛЯТ НА ЛИТЕРАТУРЕН  FLORILEGIUM ТВОРИ НОВА ГЛЕДНА 
ТОЧКА КЪМ ЕДИН ВЪОБРАЖАЕМ СУБЕКТНО-ПРЕДИКАТНО-ОБЕКТЕН  
ТЕМПОРИТЪМ... Същността на литературния букет от цветя е винаги динамична. Тук 
действието понякога може да промени състоянието на обекта, превръщайки го в субект 
и обратно, каквито случаи можем да открием в антологичното наследство на Иван Вазов 
и Константин Величков, Пенчо Славейков и Гео Милев (най-вече!)... Има автори, които 
откриват в антологиите елементи на литературнокритическата оценка (Атанас Далчев, 
Светозар Игов...). По-важно е да се обобщи, че – както навсякъде по света – българският 
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литературен fl orilegium е преди всичко протяжен, динамичен, но субективен интелектуален 
акт, който по-напред  възпитава, а едва след това облагородява с вторични и третични 
сюжети цветната градина на българското изящно слово, следейки естеството на неговото 
по-раждане и  пре-раждане в поредния нов букет от цветя [40]...  Българските литературни 
антологии са неотделима част от българската литературна история, те са фрагмент от 
БЪЛГАРСКИЯ ЛИТЕРАТУРЕН КОСМОС. Голяма част от съставителите на антологии 
следват вкуса на своето време. Тук, с малки изключения, никога не са правени компромиси 
с истинския литературен вкус, въпреки тематичните знаменатели, снети в семантичните 
бази. Винаги се търсят не просто високи, а преди всичко универсални художествени 
стойности. Когато е ставало дума за чуждестранни писатели, пак водещо е било 
експонирането на обобщаващи универсални художествени модели, които са приобщими 
към българския литературен вкус.
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ІІІ 10
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ПРИНОСЪТ  НА  СТУДЕНТСКОТО  НАУЧНО  ОБЩЕСТВО 
ПРИ  УНИБИТ  В  ОБУЧЕНИЕТО  В  ОБЛАСТТА  

НА  КУЛТУРНОТО  НАСЛЕДСТВО
2005-2015 г.

София Василева

Темата, която избрах по повод поканата на професор Александра Куманова да 
участвам в настоящия юбилеен сборник, е посветена на Студентското научно общество при 
УниБИТ и неговата роля в обучението в областта на културното наследство. Представената 
в доклада проблематика пряко кореспондира с нарастващата в нашето съвремие роля и 
значимост на образованието в областта на културата и културното наследство. В условията 
на динамични глобални промени, силни миграционни вълни и ускорено развитие на 
информационно-комуникативните технологии (ИКТ) културата и културното наследство 
все повече се възприемат като мощно средство за комуникация, за духовна интеграция 
и съхраняване на националните идентичности в европейското и световното културно 
многообразие. Необходимостта от насочване на вниманието в национален план към 
отделни важни аспекти на информационния познавателен ресурс на културата и културното 
наследство според мен е особено важна. В тази връзка цел на настоящият доклад е, през 
призмата на постигнатите резултати от десетгодишната дейност на Студентското научно 
общество при УниБИТ, да постави ясен акцент на ролята на културните ценности като 
духовен ресурс за съхраняване и предаване на културната памет между поколенията, както 
и да наблегне на необходимостта от извеждането на национални приоритети във водещите 
стратегически документи в областта на образованието и културата.

Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) се 
утвърди като авторитетна академична институция не само в България, но и в Балканския 
регион на Европа в обучението в областта на културното наследство. Специалността 
„Информационни фондове на културно-историческото наследство”, която стартира през 
2003 г., е първата открита в български университет. Оттогава до сега последователно се 
увеличават видовете специалности в тази област в бакалавърски и магистърски програми, 
въвеждат се докторантски програми, развива се партньорството с водещи международни 
организации, културни институции и общини.

Значим принос за осъществяване на образователната политика в тази област има 
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създаденото през 2005 г. Студентско научно общество (СНО), ръководено от проф. д.п.н. 
Александра Куманова и ас. д-р Николай Василев (заместник-ръководител). В периода 2005-
2015 г. са проведени единадесет студентски научни конференции и изложби. Научните 
разработки на студентите, представени на тези форуми, се публикуват в ежегодник 
„Трудове на Студентското научно общество при УниБИТ” (до 30.09.2010 г. – СВУБИТ), 
който успя да се наложи като периодично издание с интердисциплинарен характер 
и последователна тематична концепция – както се вижда и от приложения списък на 
проведените студентски научни конференции [1]:

І: „Професионална реализация – XXI век” – „Vocational realization – XXI century” 
(17.10.2005) (9 доклада: NN 1-9); 

ІІ: „Информационно разнообразие на света” – „Information diversity of the world” 
(19.05.2006) (57 доклада: NN 10-66); 

ІІІ: „От информация към знание – „From information to knowledge” (18.05.2007) (139 
доклада: NN 67-205);

ІV: „Информация – личност – знание” – „Information – person – knowledge” 
(16.05.2008) (85 доклада: NN 206-374);

V: „Информация – ценности – общество” – „Information – values – society” 
(22.05.2009) (86 доклада: NN 375-460);

VІ: „Информация: универсалност и свобода – избор, достъп, прозрачност” – 
„Information: Universality and freedom – choice, access, transparency” (21.05.2010) (76 
доклада: NN 461-536);

VІІ: „Информацията – фактор, мисия, истина” – „The information – factor, mission, 
truth” (20.05.2011) (76 доклада: NN 537-614);

VІІІ: „Информация – комуникация – познание” – „Information – communication – 
knowledge” (18.05.2012) (94 доклада: NN 615-708);

ІХ: „Информационна култура: наука – изкуство – религия” – „Information culture: 
science – art – religion” (17.05.2013) (259 доклада: NN 709-967);

Х: Юбилейна „Информация – творчество – синтез” – „Information – creation – 
synthesis” (16.05.2014) (92 доклада: NN 968-1058);

ХІ: „Магистрали на цивилизацията – информация, знание, памет” – „Highways of the 
Civilization – information, knowledge, memory” (22.05.2015) (340 доклада: NN 1059-1399).

Предстоящата на 20 май 2016 г. студентска конференция ще бъде на тема  
„Информация, знание, цивилизация – пътят на човечеството” – „Information, knowledge, 
civilization – the road of the Mankind”.

По отношение на разпространението на библиографска информация за 
изследванията на студентите бих желала да обърна внимание на огромната по обем дейност 
извършвана от проф. Александра Куманова и ас. д-р Николай Василев за поддържане 
на систематизиран хронологично-азбучен библиографски списък, който е с характер на 
справочно-информационна база данни, която се публикува в Трудовете на Студентското 
научно общество при УниБИТ и е достъпна и в електронен вариант. Това дава възможност 
в ключовите за информатизацията у нас специализирани периодични и продължаващи 
издания (сп. „Библиотека”, сп. „Издател”, „Научни трудове на УниБИТ”, в. „За буквите”, 
„Информационния бюлетин на Централната библиотека на БАН”, сп. „Наука” и др.) да 
присъства информация за изследвания на студентите на УниБИТ [2].
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Поддържаните статистически данни по посочени критерии показват, че значимо 
място сред студентските изследвания заемат публикациите от различни области на широкия 
спектър на културното наследство. 

За да се разбере значението на постигнатите резултатите от дейността на СНО 
в тази сфера, е необходимо накратко да се представи като цяло в концептуален план 
съвременното присъствие на темата за културното наследство в образованието и научните 
изследвания. В настоящия период, особено след 2009 г., културно-историческото 
наследство се радва на повишен научен интерес и все по-широко застъпване в учебните 
програми на университетските институции. Културно-историческото наследство е откроено 
като приоритет в европейските политики и в държавната ни политика. От позицията на 
моя преподавателски, професионален и научноизследователски опит в тази област, обаче 
мога да оценя, че мисията за стимулиране на научните изследвания в областта на културно-
историческото наследство Студентското научно общество започна да популяризира и 
утвърждава преди 10 години, във време когато в научните и университетски среди трудно се 
приемаше отделянето на тази проблематика от по-широките теми „история на българската 
култура”, „културна политика” (разглеждана по управляващи партии и правителства) и 
„културно развитие на българската държава”. Респективно тази гледна точка стесняваше 
до минимум интердисциплинарния характер на възможните научни проучвания. Затова, 
когато през 2006 г. бях поканена от проф. Ал. Куманова за редактор в секция „Културно-
историческо наследство” на Студентските научни конференции и „Трудове на Студентското 
научно общество при УниБИТ”, приех с интерес и желание, но и със съзнанието, че поемам 
голяма отговорност, що се отнася до посоките, в които ще бъдат ориентирани младите хора, 
изявили желание да развиват научноизследователска дейност.

Сред постигнатите резултати в дейността на СНО по разглежданата в статията 
проблематика бих откроила ясно формулираните тематични направления в секциите по 
културно-историческо наследство на провежданите конференции. Обобщени за периода 
на изминалите 10 години, тези тематични приоритети са израз на една последователна 
концепция за насочване на изследователските интереси на младите хора върху приносите 
на България за европейската духовна интеграция. Този подход за стимулиране на научни 
разработки на студентите за мен е с приносен характер, основно и поради факта, че 
един от съвременните проблеми на образователния и културен сектор у нас е липсата 
на ясно заявени национални приоритети. Националните приоритети не присъстват и в 
ключови стратегически документи в областта на образованието и културата. Кирилицата, 
европейските измерения на делото на Св. Св. Кирил и Методий и празникът на славянската 
писменост и култура би трябвало да се откроят като емблематични примери за европейска 
колективна идентичност, общоевропейски символи и като вследствие от това да се заложат 
стратегически и оперативни цели за популяризирането им като общоевропейски събития. 
В тази посока е и много важният въпрос за приносите на България за съхраняване на 
славянската колективна идентичност в европейското духовно пространство, с конкретни 
акценти върху славянското средновековно книжовно наследство и православното църковно 
наследство – манастири, църкви, икони, църковно-славянски песнопения. 

В тази връзка ще се опитам да представя обобщена информационна картина на 
публикуваните материали в поредицата „Трудове на Студентското научно общество при 
УниБИТ” в областта на културното наследство. В периода 2005-2015 г. са съставени 
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единадесет тома на сборника като включените разработки са резултат от самостоятелна 
или екипна работа на студенти, свързана с подготовка на реферати, курсови проекти, 
проведени теренни изследвания при участие в летни студентски практики, дипломни 
и магистърски тези, и научни изследвания на докторанти. В организираните ежегодни 
студентски научни конференции участват едни от най-мотивираните и активни студенти, 
обучаващи се в бакалавърски и магистърски специалности в областта на културно-
историческото наследство и информационните ресурси на туризма. Тази констатация се 
подкрепя и от статистическите данни за последвалата реализация на тези студенти, част 
от които продължават образователното и професионалното си развитие като докторанти, 
преподаватели – асистенти, а някои от тях вече са придобили образователната и научна 
степен „доктор”.

В периода 2005-2015 г. публикуваните материали в ежегодника „Трудове на 
Студентското научно общество при УниБИТ” могат да се обобщят в следните основни 
направления: студентски рецензии на съвременни научни трудове в областта на културното 
наследство; музейно дело – модерният музей, пътеводители, каталози; нематериално 
наследство, с акцент върху нестинарството; „История славяноболгарская …” на Св. о. 
Паисий Хилендарски – морфологичен и лексикален информационно феноменологичен 
анализ; държавна политика за културно-историческото наследство на България, студентски 
практики в областта на културно-историческото наследство; история на културните 
институции, представяне на Покръстването на българите във виртуалното и съвременното 
културно пространство; 70 годишнината от учредяването на ЮНЕСКО, църковно 
наследство; археологическо, архитектурно и художествено наследство; културен туризъм. 

Голямо място сред публикациите, особено в началните години на поредицата, заемат 
студентските рецензии на съвременни научни трудове в областта на културното наследство. 
Те имат приоритетно популяризаторски и информационен характер, но и критически – 
научноизследователски дух. Обект на рецензиране са научни трудове, които са с голяма 
приложимост в образователния процес и разглеждат актуална проблематика. От такъв 
характер са рецензиите на книгите на Богдан Филов „Софийската църква Св. София” и 
„Софийската църква Св. Георги”, на Иван Добрев „Златното съкровище на българските 
ханове от Атила до Симеон”, на книгата „Култова архитектура и изкуство в Североизточна 
България (XV-XX в.)”, книгата на Косьо Зарев и Валентин Денев „Долината на розите 
и тракийските владетели”, на монографията на Цветана Кьосева „Царските колекции в 
българските музеи, архиви и библиотеки” [3]. Археологическото наследство е обект на 
студентски рецензии на книгите „Сборяново : Ист.-археол. Резервати”, „Улпия Ескус : 
Римски и ранновизантийски град” [4]. Сериозно място в тази тематична група заемат 
рецензиите на научноизследователски трудове, свързани с организацията на управлението 
на културното наследство. Например рецензиите на книгите на Димитър Иванов 
„Управление на информационните ресурси на историческия музей”, „Арете в музея : 
Развитие в структурата и управлението на европейския исторически музей”  и „Психология 
на лидерството” [5]. Друга група студентски рецензии обхващат проблематика, свързана с 
възрожденското културно наследство, музейното дело и учебните музеи.

Представянето на успешно защитени дипломни работи и дисертационни трудове 
е обособено като тематично направление още от първото издание на ежегодника „Трудове 
на Студентското научно общество при УниБИТ”. В два поредни тома е представено 
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изследването на П. Владимирова „Многоаспектна информационна картина на Народен 
театър „Иван Вазов” : На основата на фонда от неговите плакати” [6], с научен ръководител 
проф. д.п.н. Ал. Куманова. Висока научна стойност има преводът на български език на 
части от дисертационния труд на Пламена Куртова „Lifted up by the power of the saints: 
„Prihvanati”, music, and embodied experience in the fi rewalking rituals of two bulgarian 
nestinari”, посветен на проучване на ритуалните танци на нестинарите [7].

Друго тематично направление са културните институции. По тази тематика се 
представят студентски разработки, подготвяни в процеса на обучение по дисциплината 
„История на културните институции”. От такъв характер са публикациите, посветени 
на историята и дейността на Националния исторически музей, музея във Велинград, 
Регионален етнографски музей в Пловдив, идеята за музей на Българското възраждане, 
художествени галерии [8].

Нематериалното наследство с акцент върху празничната обредност, свързана 
с нестинарството, се обособява като голяма тематична група, която съчетава 
интердисциплинарни научни изследвания. Конкретен обект на проучванията е наличният 
информационен фонд – празничния календар, религиозните традиции представени в 
справочно-енциклопедичното библиографско издание „НЕСТИНАРИАНА” – колекцията 
на проф. Александра Куманова, посветена на темата за нестинарството [9]. Студентите 
разработват тази проблематика екипно, като правят класификация на съществителни 
собствени имена и топоними с цел да се открои информационният код и значимото място 
на нестинарството като знаков фактор едновременно в областта на религията, философията, 
културата, историята, етнологията и етнографията [10]. Тематичното разнообразие на 
проучваната проблематика се обогатява и от рецензии на научно-документалния филм 
„Ритъмът на времето”, посветен на информационната карта на нестинарството [11]. В 
следващите ежегодници от конференциите на СНО прогресивно се увеличава делът на 
публикациите, посветени на тази тема. В том ХІ на поредицата с приносна стойност 
е публикуваната историографска справка за нестинарската обредност, отразена на 
страниците на регионалния периодичен печат на Бургас и Бургаска област за периода 2010-
2015 г. [12].

Екипно и тематично разработване на проблематика се наблюдава и при голямата 
и все още недостатъчно проучена тема в българската историография за „История 
славяноболгарская …” на Св. о. Паисий Хилендарски. Като несъмнен принос на СНО и 
на научното ръководство на проф. Александра Куманова и ас. д-р Николай Василев бих 
посочила стимулирането на студентски проучвания по отношение на езиковото богатство 
на текста – морфологичният, лингвистичният и културолого-феноменологичният анализ 
на съществителни нарицателни имена, глаголи, причастия, прилагателни и местоимения 
[13]. Специално се анализират кръгът от лични имена, топонимите. За основа са взети 
създадените тезаурус на езика на йеромонаха (проф. Ал. Куманова) и историография и 
коментар към първоизточника (проф. М. Куманов) по изданието на преписа на Паисиевата 
история, направен от СНО на УНИБИТ (по публикациите й, осъществени от акад. Й. 
Иванов и акад. П. Динеков – срв.: Т. VІ на „Тр. на Студенсткото научно общество при 
УниБИТ”).

В последните години се очертава сериозна група студентски публикации, свързани 
с проблемите и постиженията на държавната политика за културно-историческото 
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наследство. Обект на проучвания са приносите на Карел и Херменгилд Шкорпил, 
проблемните въпроси на финансирането на читалищата, дейността на Националния 
институт за недвижимо културон наследство (НИНКН), информационните мрежи за 
културно наследство като част от съвременната информационна среда, изложбата на 
българските културни съкровища в музей Лувър в Париж, Франция – представена 
като постижение на културната ни политика за успешното промотиране на български 
културни събития в чужбина [14].  Дейността на ЮНЕСКО, особено в Югоизточния 
регион на Европа, е представена в публикации посветени на регионалната инициатива 
на организацията – „Балканските мостове говорят”, „Политики на ЮНЕСКО за опазване 
на културното наследство по време на военни конфликти”, „Дейността на ЮНЕСКО в 
Югоизточна Европа” [15]. 

Публикуваните материали в тематично направление теренна работа и студентски 
практики се отнасят до различни обекти и видове културно наследство, но се обединяват 
от стремежа да се покажат предимствата и необходимостта от комбиниране между 
аудиторно и практическо обучение в музейна среда и на археологически терен. 
Описваните иновативни форми на обучение като бъдещи резултати очакват: улесняване 
на достъпа до културното наследство, така че студентите да не бъдат в ситуацията на 
странични наблюдатели или посетители, а да участват в интересния процес на музейната 
работа, да преживеят и почувстват емоцията от досега с миналото; създаване на обща 
информационна, образователна и културна среда, стимулираща развитието на научните 
изследвания, културния туризъм, музейните атракции; провокиране на силен и постоянен 
интерес към културното наследство на възможно най-широки социални групи. От такъв 
характер са група публикации, свързани с реализирания проект за лятна студентска 
практика „Тракия – кръстопът на цивилизации” (с ръководител проф. София Василева) [16]. 

Ролята на виртуалното пространство за популяризиране на събития и личности 
– духовни водачи, придобили европейски измерения е тематика, която се посреща с 
голям интерес от студентите. Обект на техните наблюдения и проучвания са събития с 
общоевропейска значимост, каквито са Покръстването на българите и разпространението 
на славянската писменост. В рамките на студентската конференция, проведена през 2014 
г., се организират секции, на които се представят различни аспекти от тази проблематика. 
Изнесени са интересни доклади и презентации, посветени на степента на отразяване във 
виртуалното пространство на образите на Св. Св. Кирил и Методий и техните ученици – 
Св. архиепископ Климент, Св. епископ Наум, Св. Сава, Св. епископ Горазд и Св. Ангеларий, 
също и образите на Св. княз Борис І Михаил Покръстител и Св. Св. Седмочисленици 
във виртуалното пространство [17]. Тази тематика, разгледана в по-широк контекст, 
кореспондира със съвременните международни тенденции за интегриране на ИКТ с 
културното наследство и използване на възможностите на виртуалното образователно и 
научно пространство. Присъствието на славянската култура в това пространство обаче 
все още е твърде фрагментарно и ограничено. Определен принос в тази посока има 
коментираната студентска конференция, в която на дневен ред се поставят въпросите за 
съхраняване на славянската колективна идентичност в европейското духовно пространство, 
с конкретни акценти върху славянското средновековно книжовно наследство и 
православното църковно наследство.

В рамките на настоящата статия разбира се не е възможно да се постигне цялостно 
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обхващане на разглежданата тематика, затова е важно да се подчертае, че споделеният 
изследователски опит в публикуваните материали в „Трудовете на Студентското 
научно общество при УниБИТ” е изключително полезен, както за обучаемите, така 
и за преподавателите, изследователите и специалистите от тези области. Дейността 
на Студентското научно общество при УниБИТ, под ръководството на проф. д.п.н 
Александра Куманова, има съществен принос за разширяване на параметрите на общата 
информационна, образователна и културна среда, стимулираща развитието на научните 
изследвания на студенти и млади учени. С оглед на динамичните събития, които се случват 
в Европа в последната изминала година смятам, че все повече се осъзнава необходимостта 
от личности като проф. Александра Куманова, които като преподаватели, изследователи и 
инициатори на ежегодни студентски научни форуми успяват да въздействат на младите хора 
да повишат своята културна чувствителност, да развият културната си памет и да повишат 
уменията си за комуникация с културното наследство и неговото опазване и предаване на 
бъдещите поколения, водени от убеждението, че културното многообразие и културното 
наследство са един от съвременните  модели на духовно сближение и обединение.
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КЪМ  ВЪПРОСА  ЗА  ЧИТАЛИЩНИТЕ  БИБЛИОТЕКИ 
КАТО  ЧАСТ  ОТ  МРЕЖАТА  

НА  ОБЩЕСТВЕНИ  БИБЛИОТЕКИ  В  СТРАНАТА

Венцислав Велев

В настоящата статия са използвани две основни понятия свързани с библиотеките 
в страната – читалищни библиотеки и обществени библиотеки. Поради това считаме за 
необходимо, още в началото да дадем кратка дефиниция на тези определения, което е от 
значение за разкриване мястото им в цялостната библиотечна мрежа на Р. България.

„Обществени библиотеки” не е ново понятие в сферата на библиотекознанието. 
С него се отбелязват онези библиотеки, които са достъпни и няма ограничения към 
кръга на техните ползватели. В определени моменти е използвано и определението 
„публични”, но по същество то е същото и не променя обхвата на съдържание. В случая 
използването на това име идва от директния превод от английски език на използваното 
в англоезичните страни определение „public library”. В правно отношение, понятието 
„обществени библиотеки” е въведено през 2009 г., с приемането на специален Закон за 
обществените библиотеки. Съгласно чл. 2 от него тези библиотеки са „образователни, 
информационни и културни институти с национално и местно значение, които събират, 
обработват, организират, съхраняват и предоставят за обществено ползване печатни и 
други произведения и информация, включително за книжовното и литературното културно 
наследство”. [1] Погледнато най-общо, това не ги отличава и от останалите библиотеки, 
каквито са напр. научните, университетските или училищните, където също се предоставя 
възможност за заем на книги, получаване на справки, достъп до бази данни и др. Разликата 
е, че обществените са с възможност за неограничен достъп на всички категории хора, без 
оглед на техния възрастов, образователен или професионален ценз.

Второто използвано определение – „читалищни библиотеки”, визира онези 
библиотеки, които са една от най-съществените форми разкрити  в културно-просветната 
организация „читалище”. От тук произлиза и името им. В исторически план те стоят в 
основата на развитие на това най-първично за българските условия гражданско сдружение, 
поставило си за цел да дава възможност на своите ползватели да получат достъп до книги, 
вестници, списания и друг тип справочна литература. Тези библиотеки са разкрити в 
почти всяко едно читалище, като по презумпция това се възприема като своеобразна и 
задължителна форма, която следва да се обособи и развива. В чисто правен аспект Законът 
за народните читалища регламентира, че една от основните дейности на читалищата 
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е свързана с уреждане и поддържане на библиотеки, читални, фото-, фоно-, филмо- и 
видеотеки, както и създаване и поддържане на електронни информационни мрежи. В 
същото време, читалищата съдействат и задоволяване потребностите на гражданите, 
свързани с осигуряване на достъп до информация. [2] По-подробно разяснение около 
съдържанието и функциите на читалищните библиотеки се дава в Закона за обществените 
библиотеки. Именно там се дава и определението, че в българските условия по своята 
същност читалищната библиотека е специфичен вид обществена библиотека. Потвърждава 
се, че тя се явява неделима част от народното читалище, към което са разкрити при 
съблюдаване изискванията на действащото законодателство. Работят на територията на 
населеното място, на която дейност развива и съответната институция. В същото време 
са изградени и на принципите на близост, достъпност и оперативност на основното 
библиотечно-информационно обслужване на населението. Определени са и техните задачи, 
на базата на които читалищните библиотеки осъществяват следните функции:

1. събират, съхраняват, организират и предоставят за ползване библиотечен фонд;
2. извършват библиотечно-информационно обслужване и осъществяват подвижни 

форми за библиотечно-информационно обслужване при необходимост;
3. извършват краеведска дейност;
4. участват в регионалните автоматизирани библиотечни мрежи;
5. съдействат за повишаване на образователното ниво, продължаващото 

образование, информираността, качеството на живот, социалната интеграция и 
разширяването на електронния достъп до информацията. [3]

Отчитайки обстоятелството, че по същество читалищните библиотеки са най-
разпространени в нашата страна и техния брой е около 2700, то това показва, че те по 
същество изграждат в голяма част и стоят в основата на съществуващата в страната 
Национална библиотечна мрежа. 

Всичко казано до тук предразполага да се вгледаме в някои от основните моменти 
свързани с функционирането на читалищните библиотеки, тяхното място и възприемането 
им от обществото, като съществена част от системата на културните институции в страната. 

Както и през годините, така и понастоящем читалищните библиотеки, наред 
с читалищата, към които те са разкрити, продължават да бъдат  едни от най-широко 
разпространените културни и информационни средища в страната. От значение се явява 
и обстоятелството, че те имат натрупан опит в контакта си с хората по места. В същото 
време са доказали своето съществено място, като основен център за предоставяне и 
получаване на информация от и на гражданите. Към това може да се прибави и факта, 
че въпреки различния си капацитет те продължават се ползват с широката подкрепа и 
доверието на обществото. Извън чисто библиотечните, те са място и за много различни 
културни прояви. Място са и за организирани и неформални срещи. Способстват за 
насърчаване на общуването. Това се оценява и от различни международни експерти, 
които достигат до заключение, че библиотеките като цяло, в т.ч. и читалищните, са сред 
културните институции, които се явяват основно средство за развитие и осъществяване 
на културната политика в страната. [4] Тази констатация, макар и сравнително стара, по 
същество остава валидна и към момента. В почти всички проучвания извършени след 2000 
г. ясно се акцентира, че в условията на съвременните процеси на развитие на мрежата от 
обществени библиотеки, както и конкретно към читалищните, може и следва да се възлагат 
сериозни задачи и отговорности в образователен, информационен и културен аспект. 
Това е съпроводено и от широко разгърната дискусия, в контекста на която се повдигат 
въпроси, че издигането нивото на предлаганите библиотечно-информационните услуги е 
свързано и с преоборудване и квалификация на персонала, нуждата от нови и съвременни 
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информационни източници, редовно и достатъчно финансиране, поддържане престижа 
на библиотечната професия, създаване на ново и актуализиране на съществуващото 
специализирано законодателство. Това са въпроси повдигнати по време на проведената 
на 7 юни 2000 г. в София Х Национална научна конференция, организирана от Съюза 
на библиотечните и информационни работници. [5] Тези и подобни на тях становища се 
споделят и на последвалите специализирани форуми, посветени на актуални проблеми 
на библиотечната система у нас. [6] Акцент се поставя и върху развитието и бъдещето 
на читалищните библиотеки, с оглед и на констатацията, че през годините това си остава 
най-разпространената мрежа от библиотеки в страната, най-близка до масовия читател 
подобна институция. Редица изследователи оценявайки значението й, посочват и нейните 
несъвършенства, проблеми, както и предлагат пътища за тяхното решаване. Изтъква се, че 
именно тази библиотека притежава и важна по своята същност уникалност, произтичаща 
от основната роля, която тя играе в живота и функциите на институцията читалище. Точно 
това й придава възможности и особености, които я обособяват спрямо другите видове 
библиотеки. Като част от читалището тя става елемент от важна културна, образователна 
и рекреационна структура. В същото време се явява в определени моменти и зависима от 
определен тип конюнктура, като понякога бива оставена на по-заден план спрямо други 
водещи за даден момент читалищни функции. [7]

Независимо от техния специфичен юридически статут, самостоятелен какъвто  по 
същество те не притежават, читалищните библиотеки продължават да бъдат и се развиват 
като неделима част от цялостната библиотечна мрежа. В професионален план те биват 
взаимно обвързани със системата на оформените регионални библиотеки, както и с 
Националната библиотека. Взаимодействат си и с останалите библиотеки. Възложените им 
задачи, в голямата част са продиктувани от обществените нагласи, разбирания за тяхната 
същност и очаквания за предоставяне на специализиран библиотечно-информационен 
продукт. Тук можем да отбележим: 

- Библиотеката – съвременен информационен и комуникационен център;
- Библиотеката – център за предоставяне на различни услуги, в полза и на местната 

власт, в т.ч. социална и бизнес информация;
- Библиотеката – център за внедряване и обучение за работа с нови информационни 

технологии;
- Библиотеката – културно и образователно средище на местната общност. [8]
Отчитайки тези обстоятелства, както и нарасналата нужда от специализирано 

библиотечно законодателство, в периода 2005-2009 г. група от български експерти работи 
по посока разработване на нов тип нормативна база. На базата на родния и чуждестранен 
опит се извеждат поредица от констатации, които водят до основното заключение – нужда 
от Закон за обществените библиотеки в България и развитие на пълна поднормативна 
база, която да урегулира функциите и мястото на системата от обществени библиотеки. 
В контекста на това се прави преглед и на съществуващата читалищна библиотечна 
мрежа. Заключенията се свеждат до следното: „Читалищните библиотеки са обществени 
библиотеки на територията на населеното място, изградени на принципите на близост, 
достъпност и оперативност на основното библиотечно-информационно обслужване на 
населението. Те изпълняват следните функции: 

1. Изграждат актуални библиотечни колекции и предоставят библиотечни и 
информационни услуги; 

2. Участват в регионалните автоматизирани библиотечни мрежи; 
3. Извършват краеведска дейност; 
4. Осъществяват мобилни форми за библиотечно-информационно  обслужване при 
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необходимост; 
5. Съдействат за повишаване на образователното ниво, продължаващото 

образование, информираността, качеството на живот, социалната интеграция и 
разширяване на електронния достъп до информацията.” [9]

В контекста на всичко казано, от значение остава обстоятелството, че на 
читалищната институция, от която библиотеката е част и към момента, се гледа като на 
„комплексен културен институт”. По традиция той съчетава в себе си редица форми, 
призвани да задоволяват културни и образователни потребности на хората в периметъра на 
дейност на съответното читалище. В основата си остава, обаче, предоставянето ползване 
на книги, в т.ч. и за дома. Тук именно се повдига въпроса следва ли всяка една отделна 
дейност, респективно и библиотечната, да бъде поставена в една система на степенуване, 
посредством която да е ясно видимо и разпознаваемо какъв е приоритетът на работа в 
едно читалище. В законодателен аспект няма ясно изразено подобно изискване. В същото 
време, след като по презумпция се приема, че библиотечната дейност е сред основните 
в едно читалище идва и резонният въпрос – следва всяко едно от тях да има и обособена 
библиотека? В годините това негласно правило е спазвано и към момента то се появява 
като своеобразно, но неписано, изискване към всяко едно читалище в страната. Разбира се, 
съществува определен брой читалища, в които няма наличие на библиотека, като мотивите 
за това могат да бъдат от различно естество и някои от тях са сериозно обосновани. [10] 
Също в законодателен аспект към настоящия момент няма разписано да се осъществява 
диференциация в общия вътрешен читалищен бюджет, което да посочва дали и какъв 
процент от него да бъде насочен за развитие на библиотечната дейност. В приетия през 
2015 г. съобразно изискванията на Закона за обществените библиотеки „Стандарт за 
библиотечно-информационно обслужване” се поставят определени изисквания към 
дейността на всяка една обществена библиотека, респективно и към читалищната. 
С този документ, утвърден от министъра на културата, се определят условията за 
дейност на обществените библиотеки, които включват в себе си поредица от показатели 
за определяне на същността на регионалните, общинските и читалищните, както и 
индикатори за измерване ефективността на библиотечната дейност в тях. Стандартът 
въвежда характеристиките на определянето, функционирането, ползването и оценката 
на библиотечно-информационното обслужване в обществените библиотеки в страната. 
Посочен е и необходимия минимум ресурси, които трябва да има в една библиотека, за 
да може тя да изпълнява функциите, определени в Закона за обществените библиотеки. 
Всички тези критерии са съобразени и с заложените от световната библиотечна 
организация IFLA. [11]

От посоченото по-горе, може да се достигне до заключението, че липсата на точно 
и ясно определено финансиране на читалищните библиотеки си остава сериозен проблем 
пред тяхното пълноценно функциониране, което се отразява пряко и на ефективността 
на създавания и реализиран от тях библиотечен продукт. От своя страна библиотекарите 
посочват, че в лицето на читалищните настоятелства не винаги срещат разбиране по 
отношение спецификата на тяхната дейност, както и адекватно осигуряване на средства за 
попълване на библиотечните фондове. Компенсирането с „активна библиотечна дейност” и 
„иновативни дейности с читателите” не спомага за постигане на очаквания ефект. Разбира 
се, следва да се има предвид, че съществуват и определен брой читалищни библиотеки, 
в които ситуацията е коренно различна. Идентифицирани са около 100 библиотеки в 
читалище, предимно в общинските центрове, в които на библиотечната дейност е отделено 
сериозно внимание. Това са библиотеки със многогодишна история и с фондове от десетки 
хиляди тома. В тях се внедряват нови технологии, както и се предоставят услуги на нивото 
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и на останалите професионални обществени библиотеки. Дейностите не се ограничават 
в чисто библиотечни, а самите библиотеки се превръщат в съвременни информационни 
центрове. Но в по-големия си дял, читалищните библиотеки на много места остават 
с недостатъчно развит капацитет и фонд. Същият бива с много слаба обновяемост. 
Модернизацията е сравнително малка и недостъпна за читателите. Отговор на поставения 
въпрос за нивото и качеството на предоставяни услуги именно в тези библиотеки предстои 
да бъде обект на нов и по-обстоен анализ. 

Съществен проблем в дейността на читалищните библиотеки се явява и въпросът 
свързан с квалификацията на персонала. Дълго време този елемент, като че ли е остава в 
сянката на вечно поставяния проблем с липсата на ритмично набавяне на нови информационни 
източници. А съобразно изискванията на законодателството освен останалите условия за 
наличие на една обществена библиотека – минимално наличен фонд, подходящи помещения и 
оборудвания, задължително условие е и присъствието на квалифициран персонал. Императивно 
в Закона за обществените библиотеки е посочено, че:

„Чл. 38. (1) Читалищната библиотека се ръководи от главен библиотекар.
(2) Главният библиотекар трябва да е лице с висше образование с образователно-

квалификационна степен „магистър” или „бакалавър” в професионално направление 
„Обществени комуникации и информационни науки” и с една година професионален опит 
в библиотека.

(3) Главният библиотекар се назначава от читалищното настоятелство съгласно 
Кодекса на труда. 

(4) За читалищна библиотека с назначени на длъжност библиотекар по-малко от три 
лица ал. 1 не се прилага.

Чл. 39. На длъжност библиотекар в читалищна библиотека могат да се назначават 
лица, които притежават:

1. професионална квалификация, придобита във висше училище, обучението по 
която включва най-малко 50 на сто дисциплини от библиотечно-информационния цикъл;

2. средно образование с професионална квалификация „библиотекар”.”
Оценявайки, че това е една съществена форма на задължение към читалищните 

настоятелства, законодателят е фиксирал, че изискванията спрямо персонала следва да 
бъдат постигнати в един сравнително продължителен срок от 7 години, който започва да 
тече от влизането в сила на Закона за обществените библиотеки. Този период изтича през 
лятото на 2016 г. и предстои да се направи анализ върху изпълнението му. Към настоящия 
момент няма официално публикувана статистика за квалификацията на работещите в 
читалищните библиотеки, но погледа върху отделни региони, направен на базата на 
отделни лични наблюдения посочва, че все още не е направено нужното, за да се постигне 
това. Тук трябва да се посочи и необходимостта от въвеждането на нов тип библиотечен 
мениджмънт, който практически да се прилага в работата. [12]

 Модернизирането и навлизането на информационните технологии в пряката 
дейност на читалищните библиотеки все още си остава като голямо препятствие пред 
редица от тях. Новото време, както и нарасналите изисквания на потребителите/читателите, 
предразполагат задължителното наличие на компютърна и размножителна техника, 
която да бъде със свободен достъп. Все още малко са читалищата, които са успели да 
осигурят повече от едно работно място за читателите в обособени зони. Тук, разбира 
се, е необходимо да се има предвид и компютъризацията на цялостния процес в самата 
библиотека, което включва въвеждане на електронни каталози, бази данни и пр. Желанието 
на голяма част от читателите да ползват на място различни технически пособия води и 
до отлив на посетители в библиотеката, което рефлектира и върху цялостния й имидж 
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и състояние. През последните години част от този проблем бе в голяма степен решен, 
посредством реализирането на програмата „Глобални библиотеки – България”, която 
продължава и понастоящем. Към момента в около 900 читалищни библиотеки са изградени 
т.нар. „точки за достъп до информация”. [13] Работещите са получили възможността за 
преминаване на различни обучителни курсове, даващи им възможност за работа с новите 
технологии и внедряването им в общия библиотечен процес.

И още един, макар и не маловажен проблем, поставен за разрешаване пред 
читалищните библиотеки, си остава този свързан с изработването на нова и отговаряща на 
съвременните условия визия за тяхното развитие. В днешния ден библиотеката постепенно 
измества част от своите основни функции и се превръща в център за информация, 
комуникация и обществен дебат. На много места се забелязва силен отлив от посетители 
и ползватели на библиотечните услуги. Много често като обяснение за това се посочва 
липсата на средства и ритмичност в набавянето на нови информационни източници. 
Но променения интерес на голяма част от потребителите ги насочва към самостоятелно 
ползване посредством Интернет на различни уеб базирани ресурси, което показва 
необходимостта от предоставяне на такива услуги от страна и на библиотеките.

За да отговори и на нуждата от създаване на ясна картина на ситуацията в 
библиотечната мрежа В изпълнение разпоредбите на Закона за обществените библиотеки, 
в Министерството на културата е положено началото на създаване „Регистър на 
обществените библиотеки”, в резултат на който ще има ясна и видима за всички картина 
на състоянието на читалищните библиотеки в страната. В резултат от осъществяването 
процеса на регистрация и попълването на съответната „Информационна карта”, което 
следа да бъде сторено от всяка една обществена библиотека в страната, ще може да има 
един нов и съвременен източник на информация за състоянието и развитието на мрежата от 
обществени библиотеки Регистърът ще спомогне да се постигне явен показ на състоянието 
на посочените в него обстоятелства и ще даде възможност да се проследят хронологично 
промените в тях. [14]

Всичко посочено до тук, е само един бегъл поглед върху някои от основните 
проблеми стоящи за разрешаване пред читалищните библиотеки. Необходимостта от 
направата на нов прочит на дейността на тази основна за страната ни структура, която 
е призвана да осъществи основното библиотечно-информационно обслужване на 
населението е все повече наложителна. Решаването на определени трудности следва да 
се осъществи с обединените усилия на всички заинтересовани страни, но най-вече и на 
самите читалищни настоятелства, предвид обстоятелството, че читалищната библиотека 
е неделима част от самото читалище. Ангажираността и на местните власти също е 
необходима, защото по същество на много места в страната това са и единствените средища 
предоставящи не само библиотечни, но и информационно-комуникационни услуги.  
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INDIGENOUS METHODOLOGY 
В  СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ  НАУКАХ

Ульяна Винокурова

В настоящее время развитие социогуманитарной науки испытывает дефицит новых 
преобразующих парадигм. Многие западные теории сохраняют постиндустриальную 
парадигму евроцентризма в развивающемся информационном обществе, исходя из 
колониального прошлого антропологических наук, находятся в состоянии глубокого 
кризиса, отстают от процессов международного признания неотъемлемой ценности 
самоопределения и интеллектуальной собственности коренных народов. Новая 
преобразующая парадигма Indigenous Metodology рождается на основе академических 
наук усилиями научного сообщества - представителей коренных народов [8, 10, 11, 12, 13] 
и свободных в своем творчестве междисциплинарных общественных секторов Живого 
знания.

Indigenous Metodology нацелена на обогащение науки мышлением и опытом, 
интерпретацией глубокого видения перспектив и интересов коренных народов их 
собственными учëными (indigenous scholars) с целью обеспечить лучшее понимание 
и принятие коренных народов как субъектов истории, имеющих богатое культурное 
и интеллектуальное наследие и современный потенциал, а не как объектов 
науки, колонизации и постколониализма. По мнению коренных ученых бывших 
колонизированных и исторически угнетённых стран, западная наука обслуживала 
колонизацию их народов, присваивая их знания и не предпринимая ничего полезного 
для самих народов [8]. Современные постколониальные исследования нуждаются 
в партнёрстве евро-западных и коренных исследователей, чтобы деколонизировать 
и коренизировать исследовательские подходы в пользу коренных народов, чтоб 
решать именно те проблемы, которые беспокоят самих народов. В настоящее время 
остаются актуальными проблемы цивилизационного насилия, процессы сопротивления 
доминированию,  модернизации идентичности и образа жизни коренных народов под 
давлением новых вызовов. Повестка дня для коренных народов состоит в создании 
условий формирования их способности стать адекватным крупнейшим цивилизационным 
переменам, контуры которого проявляются в современных трендах информационного 
общества с активной миграцией биосферного общества в условиях экологической 
трансформации Земли и смены технологических укладов. Доверие к научным 
рекомендациям и дискурсам вырастает при выведении ранее изолированных, искажённых 
своеобразным научным колониализмом объектов интеллектуального наследия коренных 
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народов из научной периферии и использовании Indigenous Metodology, не полагаясь 
как раньше, только на выводы различных научных школ Европы и США. Особое 
значение придается коренными народами вопросам образования молодого поколения, 
использования Indigenous Metodology как образовательной парадигмы [10, 11]. Одним из 
удачных примеров коренизации международной научно-образовательной терминологии 
может быть включение в официальное издание ЮНЕСКО „Переосмысливая образование. 
Образование как всеобщее благо?” термина „сумак кавсай”, эпистемология которого 
основана на мировоззренческих установках андского народа кечуа, проживающего 
в Эквадоре [6]. Смысл этого термина в свободном переводе на русский может быть 
передана, как „достойная жизнь”. Это понятие подразумевает гармоничное коллективное 
развитие, в котором отдельный человек рассматривается в контексте социально-
культурных сообществ, а также его/еë естественного окружения. Будучи закреплена 
в системе верований коренного народа кечуа, эта концепция впитала в себя западную 
критику доминирующих моделей развития и предлагает альтернативную парадигму 
взглядов, основанную на гармоничных отношениях между людьми, а также между 
людьми и окружающей их природой. Данная концепция стала поводом для недавнего 
пересмотра Конституции Эквадора, положения которой содержат ссылку на „новую 
форму сосуществования общества во всем его многообразии в гармонии с природой в 
целях реализации идеи достойной жизни”, или „сумак кавсай”. Конституция основана на 
признании „права населения жить в здоровой и экологически сбалансированной среде, 
гарантирующей устойчивое развитие и достойную жизнь (сумак кавсай)”. Конституция 
устанавливает также, что государство обязано „поощрять генерирование и производство 
знаний, содействовать проведению научных и технических изысканий, а также 
совершенствовать знания предков, способствуя тем самым реализации идеи достойной 
жизни (сумак кавсай)” [6, c. 32-33.]

Процессу самоидентификации коренных народов способствовала Декларация ООН 
о правах коренных народов (13.09.2007), а также признание статуса традиционных знаний 
в качестве интеллектуальной собственности коренных народов Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности. Защита традиционных знаний от неправильного 
толкования, злоупотребления, утверждение интеллектуальной независимости становятся 
актуальными направлениями деятельности коренных учёных, развивающих Indigenous 
Metodology. Идеология научного колониализма исходила из убеждëнности в том, что 
учёные-путешественники имеют права неограниченного доступа к любому источнику 
данных, экспортирования и переработки в виде книг и любой материальной и духовной 
продукции добытой информации, принадлежащей коренным общностям. Сферы 
интеллектуальной собственности коренных народов исходят из ценностей эпистемологии 
коренных народов, воспринимающий мир в целостности и взаимосвязях отношений 
человека с духами предков, природных явлений, животного мира и распространяются на 
следующие виды современных наук: 

• Национальные виды спорта, игр, этноспорт;
• Национальные, календарные праздники, ритуалы, обряды;
• Топонимика; 
• Антропонимика;
• Народная медицина;
• Этнобиология, этноботаника;
• Народная космология;
• Народная метеорология;
• Культура проживания в изолированных общностях и пространственной изоляции;
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• Энергоинформационные процессы в высоких широтах планеты;
• Науки о земле: дух места, сакральные места, места силы;
• Феномен шаманизма;
• Кочевой образ жизни;
• Культура обеспечения безопасности жизни в условиях вечной мерзлоты, пустыни, 

высоких широт;
• Добывание продуктов питания и национальные кухни;
• Одомашнивание животных;
• Этнопедагогика, этнодидактика;
• Языки, фольклор, эпос;
• Этномузыка и т.д.
В обозримом будущем  коренным народам предстоит ответить на следующие новые 

вызовы [3]:
1. Вызов климата Земли; 
2. Вызов лимитрофа;
3. Вызов  открытости; 
4. Вызов резервам организма;
5. Вызов парадигмы ментальности;
6. Вызов  судьбы;
7. Вызов  власти: поиск форм  самоопределения, соуправления в условиях 

трансформации политических, государственных систем и международных отношений.
Вызов климата Земли. Ответ нацелен на поиск форм коэволюции в условиях 

глобальных  экологических трансформаций среды обитания. Экологическая ниша 
коренного народа обеспечивает его ресурсами для существования в достаточно 
локальной экосистеме [9]. Традиционный хозяйственно-культурный уклад подвергается 
дестабилизации из-за глобальных изменений климата Земли, что особенно ярко 
выражается на высоких широтах в ускорении таяния льдов Ледовитого океана, оттаивании 
грунтов поверхности многолетней мерзлоты (вызывающих болотистость почвы, задержку 
в  замерзании ледовых покровов), изменении биологических ритмов природных явлений, 
изменении сроков и видов миграции животных и перелетных птиц, непредсказуемости 
погодных изменений, повышении вероятности панэпидемий, голода и недостатка 
питьевой воды. Традиционный природный календарь жизнедеятельности не соответствует 
новому состоянию среды обитания. Население арктических территорий поставлено 
перед необходимостью изменить весь сложившийся уклад жизни, свою хозяйственную 
деятельность, баланс отношений с экологической средой и трансформировать их в 
соответствии с природным трендом. Новая стратегия жизни должна быть, с одной стороны, 
чутко учитывающей изменения среды обитания, с другой, быть менее зависимой от этих 
изменений, дистанцированной в искусственно созданной социоэкологической среде.

Вызов лимитрофа возник на стыке цивилизационных сдвигов. Россия расположена 
на стыке пяти цивилизаций, что привело к размытости еë цивилизационного самосознания 
и разработке социогуманитарных научных парадигм. Вместе с тем, арктические коренные 
народы объединены едиными ценностями арктической циркумполярной цивилизации [2].

Вызов открытости проявляется в усилении многоэтничности социальной среды 
и проживания в условиях активной иммиграции на территориях исконного проживания 
коренных народов, коммуникационных технологий информационного общества.

Походит к концу исторически длительный период закрытого режима 
жизнедеятельности этносов. Глобальное потепление, развитие информационного и 
технологического общества, поворот к ресурсам удалëнных территорий открывают 
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исконные территории этнических общностей модернизационным, постмодернизационным 
и глобальным процессам.

Вызов резервам организма сосредоточен на поиске сохранения физического и 
психического здоровья в процессе изменения темпа, ритма и содержания адаптации к 
биосферному обществу. Психофизиологические исследования адаптации человеческого 
организма к специфическим условиям Крайнего Севера обнаруживают необратимые и 
временные изменения организма как реакцию на изменение природной среды обитания.

Вызов парадигмы ментальности. Выход человечества на уровень ноосферы, 
переход к шестому технологическому укладу активизирует экологические ценности 
коэволюционной парадигмы познания мира и эко-духовных начал человеческой сущности. 
Такая смена парадигмы ментальности на новом уровне реабилитирует традиционные 
духовные ценности, картину мира и мировоззрения коренных этносов. Осознание 
прав на интеллектуальную собственность на Indigenous Knowledge и необходимости 
их использования для разработки новых стратегий их жизнеобеспечения и глобальной 
безопасности человечества.

Вызов судьбы. Контроль над судьбой является стержневым условием сохранения 
этнонациональной идентичности и целостности коренных народов. Наблюдается 
повсеместная актуализация поиска путей сохранения и контроля над своей этнической 
целостностью, достоинством и самобытной идентичностью в условиях  подавляющего по 
численности большинства сообществ.

Вызов власти – в обозримом прошлом реальная власть самоопределения и 
самоуправления никогда не принадлежала малочисленным этносам. Поэтому испытание 
властью имеет опыт геноцида, этноцида, ассимиляции, аккультурации и различных 
форм адаптации. В то же время большинство этносов стремилось занять в действующей 
властной структуре свою нишу, не отрицая свою этничность и национальные интересы. 
Колониальные и постколониальные отношения изучаются в терминах цивилизационного 
пограничья и процессов установления диалога между этнонациональными политическими 
элитами. 

Власть бывает разная. Самая важная из них – власть над собой. Эволюция в 
условиях испытания холодом у народов Севера сформировала определëнные навыки 
власти над собой, преодоления, сконцентрировала энергию жизнеспособности в ответ на 
внешние вызовы. Второй вид естественной власти – неразывная связь с родной землëй, 
признаваемая мировым сообществом как неотъемлемое право на ресурсы исконной земли. 
Каждый этнос обладает в этом плане огромной потенциальной властью. Современная 
власть выходит за рамки административных границ национальных государств. Наряду 
с многочисленными примерами образования наднациональных экономических и 
политических структур происходит формирование транснационального культурного 
или символического пространства как социальной сети или стиля жизни, пересекающие 
национальные (государственные) границы и объединяющие различные общества в единое 
социальное и культурное поле. 

В рамках постструктурализма М. Фуко был дедуцирован вывод, согласно 
которому борьба за знание характеризуется латентной борьбой за обладание властью 
в еë политическом смысле [4, c. 101-103]. Информационное общество выводит 
социальное противостояние на принципиально новый уровень социального текста. 
Социальный конфликт возникает как причина и следствие неравного распределения 
сущностных человеческих потенций между людьми, обладающими востребованными и 
доминирующими личностно-социальными компетентностями и теми людьми, культурный 
капитал которых недооценивается, не востребован прежде всего ими самими. Цифровое 
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неравенство, закрытость социума, прежде всего от собственного интеллектуального 
капитала, сдвигают его на позиции так называемого “underclass”, в ситуацию социальной 
агнозии и апатии. Так, коренные народы в ситуации научно-образовательной изоляции, 
не обладая научной компетентностью, могут потерять способность выступать как 
самостоятельный субъект социального прогресса в современной истории человечества. 
Приверженцы Indigenous Metodology стремятся разработать стратегии социальных 
преобразований во благо исследуемых общин, вовлечь в сообщество принимающих 
решение голос и смысл удалённых права самоуправления народов. 

Научные истоки Indigenous Metodology разработаны в принципах Emic и Etic 
подходов, Inside и Outside подходов, а также миро-системного анализа социально-
исторической экологии. 

Научные истоки  Indigenous Methodology
1. Emik – Etik подход
Термины Emik – Etik являются производными от основных лингвистических 

понятий – phonetic и phonemic. Термины образованы по аналогии с фонEтикой, изучающей 
звуки, имеющиеся во всех языках, и фонEмикой, изучающей звуки, специфичные для 
одного языка. В дальнейшем во всех гуманитарных науках emic стали называть культурно-
специфичный подход, стремящийся понять явления, a etic – универсалистский подход, 
объясняющий изучаемые явления. 

В современной социологии используется интерпретация Д. Берри Emic и Etic- 
подходов: Еmic  направлен на выявление различий, а Etic подход нацелен на изучение 
общего, универсального в психологии и поведении людей и сообществ, что можно 
представить в виде следующей графической таблицы.

Табл. 1
Сравнение особенностей Emic и Etic- подходов

              
Еmic

               
Etic

Исследуется отдельно выделенная культура одного этноса Сравнительное исследование двух и более этносов с 
целью выявления сходства и различий

Используются специфические для данной культуры 
единицы анализа и соответствующие термины, созданные 
в изучаемой культуре  и понятные её носителям.

Используются универсальные научные категории, методы 
измерения, свободные от влияний конкретных культур

Любые проявления культуры изучаются с точки 
зрения участника, изнутри системы, сопоставляя 
интериоризированную информацию исследователя как 
носителя культуры изучаемой общности

Исследователь занимает позицию внешнего наблюдателя, 
поддерживая дистанцию от непосредственного влияния на 
изучаемые процессы и сообщества

Исследователь не имеет ранее 
подготовленного жесткого плана, категорий, гипотезы, 
методов, объектов изучения.

Ученый считает обязанным поддерживать взаимную 
связь,  отчитаться перед исследованной общностью,  
способствовать улучшению ее жизни.
Готовность ученого стать голосом народа, взять на себя 
ответственность за выводы, рекомендации и результат 
реализации рекомендаций по решению изученной 
проблемы.

Структура, гипотезы, категории  и методы исследования 
заранее 
конструируются и утверждаются, которому 
неукоснительно следует учёный.

Исследователь пишет научный отчет заказчику его 
исследования.

Исследователь не берет на себя ответственность за 
разъяснение своих выводов перед перед коренными 
общностями.
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Таким образом, эти два подхода имеют принципиальные различия, благодаря 
которым исследования подразделяются на две группы: первая, условно можно назвать 
понимающей, – изучение специфических взаимосвязей, закономерностей между 
внутренним миром человека и  переменными на уровне конкретной этнической 
общности; вторая, условно можно назвать объясняющей, – изучение сходства и различий 
различных культур и этнических общностей. Первый подход чаще применяют учёные, 
являющиеся представителями изучаемых этнических общностей, так как они активно 
владеют языком, наррацией, ценностями, контекстуальными особенностями культуры, 
эпистемиологическим содержанием этнических символов, жестов, стереотипов, 
невербальных  видов коммуникаций, знаниями о проявлениях этнического менталитета. 
Коренные учёные стремятся внести в научный оборот понятийный аппарат своей культуры, 
традиционные знания и ценности, разработать научное обоснование механизмов контроля 
над судьбой этнических общностей в определëнной перспективе. Традиционные знания 
востребованы широким спектром наук в связи с глобальными изменениями климата: 
биологические – изменения флоры, фауны, миграции и поведения птиц, животных, в 
особенности, в межсезонный период, науки о земле – состояние ландшафтов, рек, дорог, 
снежного покрова, вечной мерзлоты, ледовой обстановки, паводков, смены времëн года, 
космических явлений, науки об инфраструктуре – строительство инфраструктуры на 
ландшафтах, покрытых слоем многолетней мерзлоты, и т.д. 

Второй подход успешно применяют учёные-полевики, мобильные специалисты, 
имеющие возможность непосредственного наблюдения за различными этническими 
общностями на исконной среде обитания. Примером подобного подхода могут послужить 
труды современных зарубежных учлных, работавших среди эвенов – П. Витебски, А. 
Есида, Ш. Сасаки, Х. Такакура, Г. Фондал; долган и эвенков – Д. Андерсон, эвенков 
А. Лаврилье, Г. Фондал, якутов – М. Балзер и С. Крейт и т.д. Они изучают проблемы 
жизнедеятельности коренных этносов в условиях изменяющейся природно-экологической 
ниши и социальной среды, стремятся сочетать общее и специфическое в изучаемой 
области.

Cочетание inside и outside подходов применяется в научно-исследовательском 
проекте СВФУ им. М. К. Аммосова „Народы Северо-Востока Российской Федерации: 
выбор новой адаптвной стратегии в условиях глобализации: социально-антропологический 
подход (взгляд якутских и британских исследователей)”. В проекте участвуют коренные 
учëные, использующие inside подход и социальные антропологи из английских 
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вузов, использующие этно-генетический, системный, сравнительно-типологический, 
этносемиотический методы, а также методики исторической реконструкции и структурно-
функционального анализа, ГИС-технологий и т.д. Интеграция этих подходов позволяет 
преодолеть классические и отечественные линейные подходы в исследовании механизмов и 
процессов адаптации коренных народов.

Миро-системный анализ, предпринятый российским социологом Новожиловой 
Е. О. [5], позволил определить три исторических типа социально-экологических систем, 
сменяющих друг друга в результате трлх этапов экологических трансформаций. К 
историческим типам социально-экологических систем отнесены: экосистемные общества, 
биосферные общества и ноосферное общество. 

Первая экологическая трансформация характеризовалась переходом к 
производящем хозяйству и создала экосистемные сообщества. Характерными 
особенностями экосистемных сообществ являются их изолированность, использование 
доместицированных видов животных как инструментов преобразования естественных 
экосистем; созидающий труд посредством безотходных экофильных и пиротехнологий, 
использование энергии биомассы. Люди воспринимали себя частью экологического 
равновесия, устраивая свою жизнь по естественному круговороту природы. Их главными 
ценностями была забота о Земле и взаимопомощь сообщества.

Вторая экологическая трансформация создала общество биосферных людей c 
антропоцентричным мировоззрением занятых переделыванием природы, глобальным 
расселением за пределы локальных экосистем. Основными сферами трудовой деятельности 
стали промышленность и коммерция, а созданные ими линейные технологии вытеснили 
круговороты вещества, привели к истощению ресурсов и образованию отходов. 
Инструментальный подход к природе превратил Землю в товар, в средство удовлетворения 
всл возрастающих потребностей людей. Потребление неживой энергии, ископаемого 
топлива привело к колоссальному неравенству. А мир вещей, артеприродная среда 
превратили человека в своего раба, требуя непрерывного приложения внимания и ресурсов, 
создавая иллюзию безопасности посредством денег и власти, контроля над часовым 
временем. Кризис этого биосферного общества мы наблюдаем во всех техногенных 
цивилизациях.

Наступающая третья экологическая трансформация ведлт к формированию 
сообществ ноосферных людей, стремящихся к созданию новой экономики 
биотехнологической эпохи, информационных, когнитивных биотехнологий, экологизации 
производства и образа жизни, укреплению ноосферных ценностей экологической 
цивилизации. По сути на новом историческом витке оказываются востребованными 
ценности экосистемных сообществ коренных народов.

Как справедливо отмечает А. К. Мамедов [3], появились новые критерии капитала: 
интеллект, креативность и яркость личностного начала. Для коренных народов это означает 
опору на своеобразную „внутреннюю собственность”, то есть на Indigenous methodology, 
проявлять личный творческий интерес к интеллектуальному наследию и мировоззрению 
своих предков, аккумулировать и „упаковать” их в современную научно-образовательную 
парадигму, программы профессионального образования, в систему духовных ценностей 
интегральной цивилизации.

В 2002 году создан Всемирный Консорциум высшего образования коренных 
наций (WinHEC). Он способствует реализации Декларации Организации Объединенных 
Наций о правах коренных народов, в особенности статей 12-15, направленных на 
образование. WinHEC создан для контроля и реализации образовательных прав коренных 
народов, нацелен на создание партнлрских отношений в сфере высшего образования 
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по восстанавлению и сохранению духовности, культуры и языков, родины, социальных 
систем, экономических систем и самоопределения.

Научный интерес к традиционным знаниям, культурам, языкам, стилю жизни, 
мировоззрению коренных народов России стремительно возрастает в постсоветское 
время, отмечается тенденция к институционализации этих исследований. Наиболее 
активные социогуманитарные исследования ведутся по экологическим и космологическим 
знаниям кочевников – оленеводов, коневодов, скотоводов, шаманизму, лингвистической 
и этнокультурной идентичности коренных народов. Реализуются совместные проекты 
с учлными США, европейских стран, Японии, Южной Кореи. Методология этих 
исследований разрабатывается преимущественно с позиций outside. Проекты ведутся по 
методологии западных и восточных партнёров, якутские исследователи как представители 
коренных народов не могут в полной мере реализовать „взгляд изнутри” (inside), то есть 
под парадигмой Indigenous methodology, использовать полученные знания для улучшения 
понимания и управления судьбой коренных народов. Такая ситуация закрепляется 
прежде всего потому, что в профессиональном обучении в высшей школе отсутствуют 
образовательные дисциплины по Indigenous methodology, нет институционализации 
объединения разрозненных усилий преподавателей и исследователей, представителей 
коренных народов, ведущих научно-образовательную деятельность в статусе коренных 
учëных (indigenous scholars). Вместе с тем, наблюдается повышение интереса научного 
сообщества к учёным из коренных народов, обладающим традиционными знаниями и 
умениями. Так, верховная шаманка Бурятии Надежда Ананьевна Степанова является 
приглашëнным профессором десяти европейских университетов, верховный шаман Тувы 
Монгуш Кенин-Лапсан имеет степень доктора исторических наук [7].

Научные исследования, инициируемые и выполняемые коренными учлными по 
Indigenous methodology, проводятся в Новой Зеландии, Норвегии, Финляндии, Канаде, 
Гавайе, Австралии, в странах Африки. В Якутии основы Indigenous methodology заложил 
к.и.н. И. А. Аргунов [1], создавший сектор комплексных социологических исследований 
в академическом институте и отстаивавший достоинство и исконные ценности народов 
Якутии в период советской трансформации социальных отношений. 

На основании вышеизложенного, можно предположить, что Indigenous Metodology 
формируется как научная методология и учебная дисциплина, становится идеологией 
ревитализации идентичности коренных народов и основой ноосферной цивилизации. 
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ГЕООБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  ПРОСТРАНСТВО  АРКТИКИ

Ульяна Винокурова
Марина Минина

Признание инноваций в системе образования в качестве  ведущего ресурса 
конкурентоспособности государств и личностей вызвало необходимость глобальных 
миро-системных исследований, охватывающих целые континтенты и  цивилизации. 
Появилось направление гео-образовательных исследований мировых систем образования. 
Исследователи объясняют проблемы неравномерности распределения вузов по территории 
Российской Федерации исторически сложившейся неравномерностью распределения 
производительных сил [2, с. 25], что не соответствуют современным требованиям 
доступности и качества образования. Однако, при разработке программ развития 
российского образования географическому фактору достаточного внимания не уделялось. 
[7, c. 75]

Одним из  миро-системных исследований образовательных систем стран Атлантики 
и Азиатско-Тихоокеанского региона является совместное исследование Майкла Барбера, 
Кейтлин Доннелли и Саад Ризви [1]. Межпоколенческий, межцивилизационный, 
межконтинентальный диалог трёх авторов данной статьи позволил развернуть 
последовательный синтез системных инноваций в образовании человечества в последнее 
тысячелетие. В статье использована парадигма научного мышления, строящаяся на 
приоритете моря над сушей, и внимание авторов сосредоточено вокруг двух океанов – 
Атлантики и Тихого океана. По выводу авторов, лидерство Атлантики достигнуто благодаря 
модели инновации, описанной Аглоу, характеризующейся такими качествами человека 
как любознательность, разрушение привычных границ познания, описание феноменов, 
сотрудничество изобретателей и предпринимателей. [1, с. 114]. 300-летнее превосходство 
Атлантики достигалось колониальной экономикой, то есть внешними ресурсами, и 
культурой права.

Согласно следующему выводу авторов, нарастающая мощь стран Тихого океана 
исходит из природы азиатского общества [1, с.121], пережившего колониальный период 
посредством культуры ответственности, являющейся стержневой особенностью, например, 
китайского государства- цивилизации [1. C.124]. Экономический рост Тихоокеанского 
региона совпал с эпохой глобальных изменений в развитии человечества, поставленного 
перед новыми вызовами:  глобальное изменение климата, ухудшение состояния 
окружающей среды, необходимость изменения человеческих отношений от культуры 
насилия к культуре открытого диалога и содружества.  Ответ на эти судьбоносные вызовы 
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человечеству может быть адекватен только при условии выбора соответствующей системы 
образования подрастающих поколений людей.

Наиболее успешные страны создали эффективные системы образования. В 
качестве доказательства авторы приводят список 20 стран, чьи учащиеся получили самые 
высокие баллы по результатам PISA-2009 [1, с. 150]. Вот тут начинается несоответствие 
между исходными посылами авторов и доказательной базой.  Многие из стран-лидеров не 
принадлежат ни к Атлантике, ни к Тихоокеанскому региону. Более того, появляется третий 
игрок – Арктика – в лице Исландии, Швеции, Финляндии, Норвегии, Канады, штата Аляска 
Соединенных штатов Америки, создавших условия для успешной системы образования,  
так и в обеспечении качества жизни и окружающей среды. Например, Швеция 
позиционирует себя „как совесть мира”, отличающаяся особо бережным отношением 
к природной среде, этическим высоким стандартом общества. Аляска декларирует 
бесплатное образование для детей проживающего там населения, что контрастирует 
с остальными территориями страны [5]. Вероятно, имеются ценные образовательные 
инновации и у стран Индийского океана.

Использование сложившейся со времен колониального дискурса Запад-Восток 
также выявляет существенные отличия в системе образования, исходящие из культурных 
основ обучения. Цзинь Ли, американский учёный китайского происхождения, утверждает, 
что концептуальное различие между западной и восточной системами образования 
состоит в  том, что первая ориентирована на познание внешнего мира с опорой на 
разум, а вторая – на познание человеком самого себя с опорой на добродетель. Западная 
модель образования ставит перед собой целью воспитание разума для понимания мира, 
а восточная – прежде всего нравственное и социальное самосовершенствование. Эти  
глобальные образовательные традиции проявлены и в методах обучения, и в конечном 
итоге, в формировании личности человека Запада и Востока [4].

По уровню развития человеческого капитала, качеству жизни и благополучию 
окружающей среды страны Арктического региона, за исключением России, являются 
лидерами мирового сообщества. Мы предполагаем, что такой прорыв в 20-м веке оказался 
возможным благодаря созданию особого типа локальной цивилизации – арктической 
циркумполярной цивилизации вокруг Арктического океана [3]. Эта цивилизация является 
симбиозом традиционных этических и экологических ценностей коренных народов 
Арктики с современными инновационными технологиями атлантической и тихоокеанской 
цивилизаций. 

Глобальное изменение климата, особая хрупкость экологии арктических 
территорий, природосберегающие ценности коренных народов Арктики, политика 
коэволюции и взаимопомощи коренных и пришлых народов на основе традиционных 
ценностей сосуществования человека и природы в суровых природно-климатических 
условиях Арктики, – все эти наработанные носителями циркумполярной цивилизации 
ценности становятся основой формирования нового геообразовательного пространства 
Арктики в условиях третьей экологической трансформации. 

Миро-системный анализ социально-исторического развития человечества, 
предпринятый российским социологом Новожиловой Е. О. [6], позволил определить 
три исторических типа социально-экологических систем, сменяющих друг друга в 
результате трех этапов экологических трансформаций. К историческим типам социально 
экологических систем отнесены: экосистемные общества, биосферные общества и 
ноосферное общество. 

Первая экологическая трансформация характеризовалась  переходом к 
производящему хозяйству и создала экосистемные  сообщества. Характерными 



239

особенностями экосистемных сообществ являются их изолированность; использование 
доместицированных видов  животных как инструментов преобразования естественных 
экосистем; созидающий труд посредством  безотходных  экофильных способов и 
пиротехнологий, использование  энергии биомассы. Люди воспринимали себя частью 
экологического равновесия, устраивая свою жизнь по естественному  круговороту природы. 
Их главными ценностями была забота о Земле и взаимопомощь сообщества.

Вторая экологическая трансформация создала общество биосферных людей c 
антропоцентричным мировоззрением, занятых переделыванием природы, глобальным 
расселением за пределы локальных экосистем. Основными сферами трудовой деятельности 
стали промышленность и коммерция, а созданные ими линейные технологии вытеснили 
круговороты вещества, привели к истощению ресурсов и образованию отходов. 
Инструментальный подход к природе превратил Землю в товар, в средство удовлетворения 
всевозрастающих потребностей  людей. Потребление неживой энергии, ископаемого 
топлива привело к колоссальному неравенству. А мир вещей, артеприродная среда 
превратили человека в своего раба, требуя непрерывного приложения внимания и ресурсов, 
создавая иллюзию безопасности посредством денег и власти, контроля над часовым 
временем. Кризис этого биосферного общества мы наблюдаем во всех техногенных 
цивилизациях.

Наступающая третья экологическая трансформация ведет к формированию  
сообществ ноосферных людей, стремящихся к созданию новой экономики 
биотехнологической эпохи, информационных, когнитивных биотехнологий, экологизации 
производства и образа жизни, укреплению ноосферных ценностей экологической 
цивилизации. По сути на новом историческом витке оказываются востребованными 
ценности экосистемных сообществ коренных народов. Мы полагаем, что в 
успешных арктических странах складывается образовательная парадигма, ключевой 
особенностью которой является обращенность не к разуму, как в странах Атлантики, 
не к добродетельному обществу, как в странах Тихого океана, а обращенность к 
креативной коэволюции с планетой Земля и Вселенной. Профессором Университета 
Осло Arne Naess была разработана теория глубинной экологии, ставшей одной из 
оснований экологической образовательной политики Норвегии [9]. Глубинная экология 
как научная и образовательная дисциплина основывается на ценностях коэволюции с 
суровой арктической природой, природосбережения при внедрении новых технологий. 
В Финляндии ведутся сравнительные исследования проблем взаимодействия 
транснациональной, национальной и локальной политики на всех уровнях образования 
как части глобальной информационной экономики и созидания человеческого капитала. 
Финнские ученые вплотную изучают проблемы отсева в образовательных системах стран 
Севера, рассматривают высшее образование как промоутер регионального развития. 
В Университете Йоэнсу действует программа подготовки докторских диссертаций по 
специальности „образование, знание и культура”, направленная на изучение проблем 
реорганизации образования и ее последствий для системы образования, культуры и 
социальной жизни в условиях глобальных социальных и экологических угроз [7].

Необходимость поиска ответов на экологические вызовы актуализирует 
обращение к „внутренней интеллектуальной собственности” экосистемных обществ, 
то есть к Indigenous methodology, проявить творческий интерес к интеллектуальному 
наследию и мировоззрению  экосистемных обществ, аккумулировать и „упаковать” их в 
современную научно-образовательную парадигму биосистемных обществ, в национальные 
образовательные системы с тем, чтобы ценности экосистемных обществ ввести в систему 
духовных ценностей ноосферного общества.



240

У арктических народов веками сложились духовно-нравственные ценности 
этнической педагогики, нацеленной на приоритет этических норм взаимопомощи, 
эмпатии, установки в позитивное взаимодействие с окружающей средой и миссии человека 
оберегать природу как сакральную красоту. Этническая педагогика основывается на 
живой логике, одухотворяющей земную жизнь и осмысливает жизнь человека как часть 
неразрывной взаимосвязанности всего сущего, что формирует мышление человека с 
позиций пользы для всеобщего блага. Следовательно, модель глобального поколения 
ноосферного общества нуждается в дополнении арктическим опытом. 

Исходя из данных концептуальных предположений, нами предложена идея 
организации секции „Геообразовательное пространство Арктики” на Конгрессе 
Университета Арктики в 2016 году.

Научная секция нацелена на выявление реальных возможностей образовательных 
учреждений для продвижения ценностей циркумполярности, сотрудничества, партнерства 
в образовательном пространстве Арктики и Севера. 

На секции будут обсуждаться следующие темы:
• философия образования в условиях глобальных климатических изменений в 

Арктике, образование как социальная система и ценность в  контексте человеческого 
развития и социокультурной интеграции  образовательных систем арктических стран;

• стратегические проблемы экономического, социального, культурного и 
политического аспектов  панарктического сотрудничества и мобильности образовательного 
общества в Арктике и Севере;  унификация и самобытность в образовательных системах 
арктических стран и регионов;

• интеграция Indigenous methodology в методологию профессионального 
образования, традиций и инноваций  в  продвижении  ценностей „Арктика – наш общий 
дом”;  

• поддержка жителей Арктики посредством расширения пространства 
профессионального образования различных уровней;

• образование как услуга и ценность; сочетание разных национальных систем 
образования в достижении целей и задач Университета Арктики;

• формирование арктической идентичности в пространстве  культуры и 
цивилизации Арктики;

• разработка логистики размещения образовательных организаций на региональном, 
национальном уровнях и международных образовательных объединений;

• Медиация, публичные площадки и коммуникация образовательного пространства;
• Расширение сети образовательных и научно-исследовательских центров коренных 

народов Арктики;
• Научно-образовательные сети коммуникации: обсуждение сетей совместных 

образовательных программ, критериев оценки нововведений в системе высшего 
образования, проблем подготовки научно-преподавательских кадров для арктических 
вузов, колледжей и центров,  проведения научно-исследовательских междисциплинарных 
и межстрановых проектов по сочетанию традиционных и академических знаний, 
объединяющих искусства, социальные и естественные науки.
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АРХИТЕКТУРА  НА  МУЗЕИТЕ

Свободна Вранчева

Музеите представляват забележителни  културни институции, които събират, 
изучават, съхраняват, представят и популяризират културно историческото наследство на 
обществото.  Знанието за техните задачи, функции и развитие се обогатява с осмислянето 
на пространствените им решения – вътрешни и външни. Изучаването на устройството на 
сградите и ансамблите предназначени за големите музейни  сбирки и архитектурните им 
особености,  поставя основите на подготовката на кадри за тяхното управление и развитие 
сега и в бъдеще.

Музеите са интегрални обекти, те представляват единен пространствен и 
функционален синтез между сбирките от музейни експонати и сградите или групата 
помещения, предназначени за тяхното съхраняване, експониране и ползване. Големите 
съвременни културни институции интегрират в своята структура  елементи  и дейности, 
съпътстващи и обогатяващи основните им функции, като образователни , общокултурни, 
търговски , пространства  за отдих, за контакти, за групови занимания и за активното 
участие на посетителите в процеса на опознаване на експонати и разпространение на  
знания. Това превръща музейните сгради  и комплекси в големи и сложни ансамбли 
с многобройни пространства и връзки, чиято организация не трябва да бъде тайна за 
специалистите, които ще работят в тях и ще ги управляват.

Архитектурната им характеристика  и мястото в града носят информация за 
историята и съдържанието на културната институция, за нейната композиция, за развитието 
на обемната и пространствена структура в съответствие с измененията на обществените 
нагласи – всички тези особености бележат образите на  знаковите  музеи в Европа и света.

Реализацията на музейните сгради и ансамбли в условията на постоянните 
урбанистични конфликти и промени, присъщи на съвременните градове, е трудна задача. 
Тя е свързана с развитието на градските територии , на комуникациите , на социалните 
особености на градските пространства  и едновременно с това на промените в изискванията 
към конкретните сгради Защото обемно-пространствената структура  на тези културни 
институции е свързана с интегралния системен поглед към функционирането на 
обществените сгради и тяхното влияние върху градските територии. Особено критична 
е обществената оценка към повтарящите се обемни и пространствени образи, които 
се създават в различни градове , даже и в различни страни и региони. Архитектурното 
решение, по  начина по който взаимодейства с обществото, акцентира върху организацията 
на функциите, формите,  цветовете, материалите, които представляват средства за 
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въздействие.  Връзките с природните елементи и с градската среда  днес се оценяват като 
особено важни компоненти за определянето на отношението на хората към качествата на 
архитектурното решение на обществените сгради и по-специално на музеите. Достъпността 
до културните центровете, каквито представляват днес музейните ансамбли  играе важна 
роля за тяхното вписване във функциите на града  и  начина по който хората ги усвояват. 
Изискванията към сградите и ансамблите предназначени за културните институции стават 
все по- високи и противоречиви.Те трябва да отговарят на днешните и бъдещите нужди , 
да притежават характерен, запомнящ се и оригинален образ, който да подсказва тяхната 
функция, да напомня за традицията и представите на хората за нея, да предлага нови 
възможности и да провокира мечти. 

В последните години на ХХ в. станахме свидетели на нов етап в цялостното 
експериментиране при обществените сгради, който продължава и до днес. Архитектурата 
става все по- експресивна, видима и изключителна. По отношение на взаимодействието с 
градската среда се търси вписване в съществуващия ред, ясно определяне на границите на 
обществения ансамбъл, връзка със създаденото и едновременно с това – надхвърляне на 
очакванията.

В тези условия архитектурните решения за големите съвременни музеи следват 
същите изискванията, които днес се предявяват към  най-важните градски елементи и  
пространства. 

1.Особености  на музейните сбирки и тяхното влияние върху урбанистичните 
изисквания и архитектурни принципи на организация на музейните сгради. 
Посещаемост и достъпност. Престижът на мястото  и  неговите  взаимовръзки с 
градските елементи.

Архитектурните и урбанистични характеристики  на музеите се определят от 
същността им на важни културни институции, съхраняващи художествените и материални 
свидетелства за развитието на културата на обществото и нейната история и от редица 
фактори, по-важните от които са свързани с:

Характер и известност на музейната сбирка 
Големите регионални, национални и с международна известност музейни 

институции, винаги се стремят да създадат  запомнящ се архитектурен образ и с тази цел 
стимулират архитектурните новости и оригиналните дизайнерски решения, които стават 
тяхна запазена марка в международната културна среда. Много често изключителният 
архитектурен образ на знаменити музейни сгради и ансамбли се превръща в знаков 
културен и архитектурен символ на града, в който са разположени. Така например Лувърът 
е бил и продължава да е един от културните и архитектурни символи на Париж (1), такъв 
е и центъра Бобур-Помпиду за същия град, Бритиш музеум за Лондон, Ермитаж за Санкт 
Петербург и т.н.

Дворците на кралската власт превърнати в музеи, заемат най-престижните градски 
терени в центровете на градовете.Тези комплекси от дворцови сгради и градини, строени 
с друго предназначение, са носители на голяма историческа стойност. Преустройвани  
за нуждите на музейните сбирки, те притежават различни обемно- пространствени 
характеристики от проектирана и изградена специално за музей или галерия сграда. 
Тези предпоставки определят техните основни архитектурни особености , независимо от 
преустройствата и модернизациите, които се реализират в тях. 

Едни от най-прочутите световни музеи са разположени в сгради и ансамбли с богата 
история. Големите европейски музеи използват дворцови ансамбли, където са се намирали 
кралските колекции, дали началото на  национални музейни сбирки на изкуството. 

В САЩ големите музеи и галерии излагат своите колекции преди всичко в 
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специално проектирани и строени за това сгради, което е обяснимо поради сравнително 
новата история на техните градове и разцвета на модерната архитектура и модерното 
изкуство в тях. Такива са Метрополитън музеум, МОМА, Уитни, Гугенхайм в Ню Йорк, 
Смитсониън, Музея на холокоста и редица други във Вашингтон, Милуоки и другаде. 

Нови и специално предвидени музейни сгради се строят, разбира се, и в 
Европейските градове, като подобно на интензивното изграждане на нови библиотеки и при 
музеите се налагат изключително авангардни архитектурни решения, търсещи запомнящ 
се архитектурен образ. Може да се каже, че архитектурните експерименти в областта 
на музейните сгради са една тенденция на новото време, чиято основа е поставена от 
знаменитите творби, вече класика, на Ееро Сааринен, Франк Лойд Райт (в Милуоки и Ню 
Йорк) от 60-те години на 20 в., културния център с музей Бобур / Жорж Помпиду /в Париж 
от 80-те, филиала на Гугенхайм музеум в Билбао на Франк Гери от края на 90-те и редица 
други. Архитектурата на тези забележителни сгради  е специално замислена да провокира 
обемно пространствените визуални стереотипи и да създаде запомнящ се образ, който няма 
нищо общо, както с традицията на музейната сграда, така и с характера на заобикалящата 
среда. Тези сгради притежават архитектурен образ, който се приема като символ на 
модерността, независимо че за някои изминаха 40 и повече години от изграждането им. 

Тук трябва да се отбележи и една логична закономерност, а именно че за музеите 
и галериите за модерно изкуство винаги са създавани  сгради и ансамбли с  провокативни 
архитектурни и строително- технологични решения.Често те са определяни като 
архитектурни експерименти със силно въздействие върху обществото и средата в която 
са изградени. Примери в това отношение са: музея Гугенхайм в Ню Йорк, Центъра 
Бобур  в Париж, Гугенхайм в Билбао и др. Вид, характер, хронологична рамка, обем на 
експонатите и колекциите. Различните особености на  музейни сбирки – етнографски, 
археологически, исторически, художествени, определят до голяма степен функционалните 
и пространствените решения, както и търсения архитектурен образ на музейните сгради. Те 
влияят и върху начина на подреждане на изложбените  зали, разположението на витрините 
и другите специфични особености при излагането на музейните експонати. 

Обемът на експонатите до голяма степен зависи от категорията на музея и определя 
архитектурната му композиция. Това  се отнася до спецификата на местните, градски, 
регионални, национални, държавни, общински, частни и други подобни особености на 
музейните сбирки .Хронологичната рамка се отразява съществено при подреждането на 
залите и ансамблите от помещенията в определен ред, като следва времето на създаване на 
изложените експонати, техните стилови особености, място на откриването, автори и други 
подобни фактори, които играят важна роля преди всичко при устройството на големите и 
много големи музейни сгради. Посещаемост на музеите и достъпността им в общоградски 
план. Престижът на  мястото  и  неговите  взаимовръзки с градските елементи. Безспорно, 
местоположението на  музеи със световна известност и непрекъснат интерес от страна 
на посетителите, е от голямо значение за достъпността. Тези музеи създават огромни 
пътнически и пешеходни потоци и за функционирането им са необходими специални 
стимулиращи посещенията мерки като: спирки на метрото, автобусни линии, пешеходни 
маршрути и др. Такива отдавна действат в градовете-световни културни центрове и в 
непосредствената среда на големите музеи.  Градските власти непрекъснато  подобряват 
комуникациите като се стремят да осигурят лесен и постоянен достъп до музеите, 
предлагайки все по-добри условия за посетителите през всички месеци и дни на годината.

Местоположението на големите световно известни музеи обикновено е в 
центровете на градовете-най престижните места в градската тъкан. Така се осигурява добра 
достъпност и се подчертава  значение както на музея, така и на градското пространство 
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в което е разположен. Изборът на място за нова музейна сграда  може да стимулира 
развитието на градската среда и да съдейства за повишаване на нейния престиж като 
място на културен живот. За целта са необходими комплексни действия за подобряване 
на инфраструктурата и стимулиране на достъпността до всички градски райони и 
елементи. Когато музеят привлича многобройни посетители, той трябва да се разглежда 
като специфичен градообразуващ фактор, който предизвиква  редица   градоустройствени 
мерки, предвидени в системата на градските  планове. В тази връзка е интересно да се 
анализира актуалния дом на най-големия български музей – НИМ. Отдалечеността му от 
градския център на София изисква още допълнителни мерки за подобряване на връзките 
на градския транспорт, за да стане по-лесно достъпен за широка и младежка публика. 
Явните неудобства на отдалечеността обаче значително се компенсират от пейзажа, 
гледката, навлизането на природната среда във визията и атмосферата на интериора, 
големите площи, комфортните общи помещения и др. Аранжирането на постоянните и 
особено на временните експозиции като тракийските съкровища например, които винаги 
се радват на огромен интерес от страна на посетителите, показва доста недостатъци на 
пространствената композиция, която не е пригодена за необходимите ясни връзки във 
функционалната организация и концентриране на вътрешно музейните комуникации.

2. Основни функционални зони и пространства. Комуникации, културни  
събития, рекреативни  и търговски дейности и елементи. 

Независимо от това дали музейните сбирки са разположени в реконструирани 
исторически или в нови специално построени за целта сгради, за тяхното съхранение 
и експониране е необходимо спазването на някои водещи принципи за организация на 
вътрешните пространства. Те са свързани с основните функции на музея, пространствената 
структура  и композицията на основните функционални зони.

Най-голямо значение за музея имат следните основни  групи дейности и 
разположението на пространствата и помещенията предназначени за тях. Това са:

- приемане, реставрация, регистрация, изследване и съхранение на сбирки и 
експонати. Тази група дейности формира служебни или затворени за широката публика 
пространства, предназначени преди всичко за специалисти, експерти и музейни работници. 
Те по принцип имат отделен служебен вход, затворени са за посетителите извън служебно 
заетите и имат контролирана връзка с отворената за публиката зона. Към тази група 
помещения трябва да се включат и хранилищата, които съдържат многобройни експонати, 
които не са в изложбените зали. Тези пространства изискват специфични условия свързани 
с температура, влажност, системи на охрана и защита от пожари, наводнения и др. Те могат 
да са разположени и в други сгради извън пространството на основния музеен ансамбъл;

- експозиция на експонати и сбирки. Това са изложбените площи и зали, 
формиращи пространствата за посетители, където те се запознават с богатствата на 
постоянните и временни изложби. Тук се извършва контактът на публиката с изкуството и 
историята на културата, така че характера на тези пространства и средата създадена в тях е 
от голямо значение за най-доброто възприемане на музейните послания. 

Напоследък в музеите създават пространства за „ателиета” – места за активно 
участие на публиката в дейности свързани с експозицията или отделни нейни части и 
сбирки.Тези пространства се използват много активно предимно от младежката публика:

- вход, входни фоайета и информация. За тези функционални зони се търси 
представителност, разпознаваемост и достъпност. Те предлагат обширни пространства 
с удобства за посетителите, лесна ориентация и различни форми на информация. 
Обикновено са обект на специализирани дизайнерски решения , които да подчертават входа 
в духа на общия за музейния ансамбъл архитектурен стил;
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- рекреация, общуване, сувенири и други активности, са присъщи и задължителни 
особено за големите музейни сгради, в които посетителите прекарват по-дълго време;

- образование, обществени функции и културни събития .Съвременните големи 
музеи се превръщат в градски, национални и международни културни центрове, в места 
за обучение и представяне на книги, лекции, научни дискусии, филмови, театрални и 
музикални представления. В тях се изграждат зони и пространства за тези дейности, които 
получават голяма популярност сред ценителите и посетителите;

- техническа инфраструктура.Техническото осигуряване на музейните ансамбли 
изисква специални пространства със специфично разположение и връзки. Съвременните 
условия за функциониране на големите музейни комплекси са свързани със сериозни 
инфраструктурни колектори и връзки, които осигуряват електроснабдяване, вода, канал, 
климатизация, обезпрашаване, охрана, защита от аварии, бедствия като пожар, наводнения, 
кражби и други неблагоприятни събития. Независимо от бързото развитие на техническите 
възможности в това отношение, остава задължително предвиждането на достатъчно 
площи и възможности за прокарване на преки или опосредствани връзки със всички зони, 
помещения и пространства на музейния ансамбъл.

От първостепенно значение е сигурността на цялата сграда , на всяка зала и 
експонат. Опазването на музейните сгради от кражби, пожари, наводнения и всякакъв 
вид посегателства е сериозна и специализирана задача, по която се работи от експерти 
и музейни администрации, в съответствие с новите технологии и изискванията на 
съвременния живот. Тази важна грижа намира отражение и в плановите решения на 
изложбената зона, достъпна за широката публика, както и на зоните, предназначени за 
експерти, музейни специалисти и хранилища.

Администрация. Тази  необходима дейност се разполага в пространства, от 
които да има достъп до всички останали зони и помещения на музейния ансамбъл. 
Големината на административните пространства зависи от музея, неговите дейности, броя 
и квалификацията  на административния персонал и др.

Основната функционална зона на музея е предназначена за изложбените 
помещения, където се представят творбите на изкуството и научни експонати. Тяхното 
устройство трябва да осигурява:

- опазването им от разрушаване, кражба, пожар, влага, изсушаване, слънчеви лъчи, 
прах, вредители и др.;

- най-добри условия за разглеждането им, в съответствие с характера и 
предназначението им. Тези условия са различни при различните експонати;

- някои се съхраняват в папки, вентилирани шкафове и други подобни;
- тези, които са обекти на наблюдения и зрително съзерцание като живопис, 

скулптура и др., се подреждат в стъклени витрини, на стените и други подходящи места, 
осигуряващи обозримост за посетителите, сигурност срещу повреда и посегателства. 
Подреждането им в изложбените плоскости – стени и шкафове, трябва да е удобно и да не 
уморява посетителите. Това определя известен лимит на изложените предмети и творби 
на изкуството, търсенето и на разнообразие в съответствие с избраната тематика. Всяка 
група картини трябва да се разположи по възможност в една зала, за всяка картина – да 
се предвиди отделна стена, което предопределя необходимостта от ансамбъл, формиран 
от многобройни и относително по- малки зали. Трябва да се подчертае, че сравнително 
малко са музейните зали и пространства, които да отговарят на подобни изисквания. 
Знаменито изключение прави музея за модерно изкуство – МОМА в Ню Йорк, дело на 
японски архитект, където композицията стъпва върху система от сравнително малки 
по размери зали, тематично посветени на отделни автори и течения. (2) Много важен 
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елемент за устройството на музейните зали е правилното и качествено осветление, 
както по отношение на цялото пространство, така и на отделните експонати и витрини. 
Пряката дневна светлина се избягва заради промените, които зависят от сезона и часа на 
деня. Препоръчително е изкуственото осветление, насочено към отделните експонати и 
съобразено с техните размери, колорит, материали и други особености. Много подходящо 
осветление е осигурено в музея Орсе, където всеки експонат разполага със специфичен 
осветителен уред на фона на общо дифузно естествено осветление за голямата зала.

В общата пространствена композиция на музейния ансамбъл е важно да се осмислят 
основните комуникации, свързани изключително с движението на посетителите. В 
големите музеи ориентирането в изложбените пространства е затруднено и се използват 
различни информационни средства за облекчаването и самоорганизацията на посетителите. 
По принцип непрекъснатата кръгова последователност на подреждане на изложбените 
зали създава объркване в усвояването на пространството от хората. По удобно и лесно за 
разпознаване е линейното подреждане  по лъчи от коридори и крила, което е добре познато, 
както за музейните специалисти, така и за редовните посетители на музейни сгради. 
Повечето исторически развити музейни ансамбли са организирани на основата на този 
принцип. 

Културни  събития, рекреативни  и търговски елементи и зони. 
В големите музейни сгради се създават зали за лекции и спектакли с широк 

достъп, напълно отделени от основните функционални зони, но свързани с пространства 
за комуникации, за почивка, кафе, ресторанти, книжарници, сувенири и др. Тази зона 
е предназначена за свободно движение на посетители извън интереса към конкретните 
изложбени изяви, но е неразривно свързана с нея. В реализациите от последните 
десетилетия тя неизменно увеличава своето значение като резултат на разширяването на 
обществените и търговските задачи и  интереси на музея като институция. Този подход 
среща и сериозни критики от позицията на това, че търговската дейност може да измести 
основния акцент на музейната дейност и да вулгаризира обществената и културна мисия 
на съвременните музейни ансамбли. (3) Освен негативна оценка, тази функционална 
група дейности и помещения среща и голяма подкрепа, не само заради очевидните 
финансови предимства, които носи, но и от гледна точка на удобствата за посетителите, 
които предлага. При големите музеи целодневното разглеждане на сбирките често се 
налага както за туристите, така и за другите посетители, особено при гостуващи или 
временни експозиции. В тези случаи от съображения за пестене на време и пари – (цените 
на билетите не са незначителни в повечето случаи),  ценителите прекарват повече от 8-10 
часа в музейната сграда. Това е често явление и при семейни, приятелски и други групови 
визити, които стават все по-популярни, така че се налагат допълнителни активности и 
почивки извън изложбената среда, без да се напуска музейната сграда. Използването 
на зоните за почивка, храна, информация и свободно общуване в ареала на музейния 
организъм става все по-търсено и напълно оправдава нарастващия дял на зоните за тези 
съпътстващи функции. В тази връзка значителна част от големите музеи създават зали 
за лекции и образователни дейности , зимни градини, вътрешни озеленени елементи и 
естетично аранжирани дворове като част от общото пространство, на които се възлагат и 
други функции – музикални изяви, представления, прожекции и концерти, адресирани не 
само към музейната публика, но и към средите извън нея.

Част от зрителите на съпътстващите програми стават членове на музейните клубове 
на приятелите на културата и се запознават с богатството от експонати, след като са 
посетили „случайно” някоя артистична или научно образователна активност и са открили 
за себе си привлекателна културна среда, предлагаща интересни събития. Безспорно, 
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необходимият баланс е задължителен, за да не се „задушат” основните функции и да се 
измести акцента от една към други културни дейности. Все пак не бива да се забравя 
произхода на понятието и основните функции на музейона – обиталището на музите, място 
за обучение, натрупване на знания,  съхраняване на културни и исторически ценности и др.

Тези най-общи съображения за организация на  пространства по отношение на 
функционалните зони и техните основни характеристики, безспорно оказват влияние 
върху особеностите на музейните сгради. Архитектурните им решения обаче са толкова 
индивидуални и забележителни, че ги превръщат в едни от най-интересните обекти 
на архитектурно строителната  дейност, в своеобразни скъпоценности на градската 
среда и нейното образно богатство. Поради това  е полезно и необходимо да се 
познават архитектурните белези на някои от най-прочутите музеи в света. Много често 
известността на експонатите се свързва и със забележителната образна символика и 
историята на сградата и ансамбъла, където те се излагат за широката публика. Културната 
привлекателност на музейните сбирки търси своя архитектурен и урбанистичен еквивалент, 
който се създава от местоположението и архитектурния образ на музейната сграда.

Бележки и литература

Този кратък анализ е част от лекционен курс на автора „Архитектура на музеите”, 
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преди всичко с отричането на самата възможност в двора на историческия и културен паметник със 
световна известност да се изгради  съвременен „модерен” обем. След реализирането на грандиозното 
преустройство  на подземните нива в двора „Наполеон” и изявата  на допълнителните пространствени, 
комуникационни и функционални възможности , както и на частите от средновековния замък 
и стената от по-късно време, като че ли реалните предимства на операцията станаха очевидни. 
Особено показателно е поведението на посетителите не само на музея но и на забележителностите 
на централното историческо ядро на парижкия център, които „усвоиха” спорната пирамида с 
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Авторката не пропуска да отбележи, че стъкленото съоръжение е „по-скоро вход към някой търговски 
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знаменитото преустройство, символ на което е стъклената пирамида на арх. Й. М. Пей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ  НА  ХАФ  ТРАНСФОРМАЦИЯТА  В  
АВТОМАТИЧНИ ОТКРИВАТЕЛИ  НА  ДВИЖЕЩИ  СЕ  ЦЕЛИ  

И  ТРАЕКТОРИИ 

Иван Гарванов

В настоящата статия е направен обзор и анализ на принципите на Хаф 
трансформацията и възможни нейни приложения за откриване на прави линии и 
праволинейни траектории. Хаф трансформацията притежава специфични характеристики, 
който я правят много актуална за изследване и последващо внедряване в автоматизирани 
системи за обработка на сигнали и данни.  

Принцип и приложение на Хаф трансформацията: Хаф трансформацията 
(ХТ) е представена за първи път от Paul Hough [1] през 1962 г. като метод за откриване 
на геометрични фигури след обработка на двумерни изображения. Това се постига чрез 
определяне на стойностите на някой параметри, които характеризират тези фигури. За 
целта се извършва преход от двумерното декартово пространство в Хаф параметрично 
пространство. ХT преобразува всяка точка от пространството в множество от точки в 
Хаф пространството. Задачата за откриване на фигура в дадено изображение се свежда до 
откриване на натрупани пикови стойности в Хаф пространството. 

Най-често използваният случай в практиката е Хаф трансформация за откриване на 
прави линии. В декартовото пространство, правата линия се описва с уравнението:

където параметъра а характеризира наклона на правата линия, а параметъра b e пресечната 
точка на правата с ординатната ос OY.

Основната идея на Хаф трансформацията е да се определят основните 
характеристики на правата линия (а и b), а не точките от нея (x1, y1), (x2, y2) и (xn, yn). 
Посредством уравнение (1) се дефинира Хаф преобразованието, което има вида:

b =  y - ax (2)

y = ax + b (1)

За всяка точка с координати (xi, yi) и за N на брой стойности на параметъра 
а, се получават N стойности за параметъра b. Хаф трансформацията на всяка точка 
от декартовото пространство представлява права линия състояща се от N точки в 
параметричното пространство. След трансформацията на всички точки от декартовото 
пространство в Хаф параметричното пространство се получава семейство от прави линии, 
който се пресичат в точка с координати (а, b). Тези два параметъра а и b напълно  определят 
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правата линия в декартовото пространство. Идеята на Хаф трансформацията е да определи 
точно тези два параметъра. 

Използвайки уравнение (2) за трансформиране в параметричното пространство 
съществува проблем с представянето на вертикални прави линии. В този случай параметъра 
b е с безкрайна стойност. За избягване на този проблем се използва представяне на правата 
линия посредством параметрите: ρ – разстоянието от началото на координатната система до 
правата линия (перпендикуляр до правата) и θ – ъгъла между перпендикуляра към правата 
линия и абсцисната ос (фигура 1). 

В този случай уравнението на права линия има вида:

 
   























sinsin
cos xy

(3)

Това уравнение може да се преобразува и в следния вид:

    sincos yx 
(4)

Използвайки уравнение (4), всяка точка от декартовото пространство (фигура 
1) с координати (xi, yi) може да се трансформира в синусоида в (ρ, θ) параметричното 
пространството (фигура 2).

Фигура 1: Представяне на 
права линия посредством 

параметрите ρ и θ

Фигура 2: Хаф параметрично 
пространство

Фигура 3: Хаф акумулиращо 
пространство

Задавайки стойности на параметъра θ се получават стойности за ρ. По този начин 
всяка права линия от декартовото пространство може да се изобрази като множество 
от синусоиди в параметричното пространство. Пресечната точка на синусоидите в това 
пространство е с координати (ρ, θ), които характеризират правата линия. 

За автоматичното откриването на пресечната точка на синусоидите се извършва 
натрупване (сумиране) на синусоидите (бинарно или некохерентно). Това натрупване дава 
другото име на Хаф параметричното пространство, а именно акумулиращо пространство 
(фигура 3). 

В резултат на това натрупване, в пресечната точка на синусоидите се получава пик, 
който трябва да бъде открит. В литературата се срещат различни алгоритми за неговото 
откриване, но най-често това е алгоритъм сравняващ всички клетки от пространството с 
постоянен праг. Ако прага бъде надскочен, означава, че в изображението съществува права 
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линия характеризираща се с параметрите ρ и θ. Извършвайки обратна Хаф трансформация 
се получава правата линия в декартовата координатна система.

Хаф преобразованието, намира приложение в задачи за откриване на прави линии 
в двумерни изображения, но в последните години това преобразование се използва за 
откриване на параметрите на различни геометрични обекти като елипси, окръжности, 
параболи и фигури с произволна форма.

В [2] се предлага използването на Хаф трансформацията за откриване на дъги и 
криви, за целите на разпознаването на образи, като се изследва връзката между Радоновата 
и Хаф трансформациите. В [3] се използва стандартната форма на Хаф трансформацията, 
за откриване на прави линии и очертаване на контурите на формите на обекти. В [4] е 
предложен и изследван модифициран Хаф алгоритъм за разпознаване на обекти в системи 
работещи в реално време. Хаф трансформацията се използва и за откриване на криви 
с произволна форма, като в [5] е проведено такова изследване. Двустъпков адаптивен 
Хаф алгоритъм за разпознаване на естествени форми на обекти е предложен в [6]. В [7] 
са предложени паралелни алгоритми за откриване на линии и криви. В [8] се предлага 
високоскоростен хардуер за прилагане на Хаф трансформацията. В [9] е предложена 
хардуерна реализация на Хаф трансформацията, използваща редуциране на броя на 
изчислителни операции. 

Хаф трансформацията намира приложение и в задачите за разпознаване на 
изображения и с прилагането и в паралелни компютърни архитектури – “Mesh of Trees” 
[10]. В областта на медицинските изследвания Хаф трансформацията е приложена в 
система за откриване на клетка с помощта на цифров микрограф в [11]. 

През 1994 г. Carlson, Evans, и Wilson [12-14], предлагат Хаф трансформацията да се 
използва в задачите за откриване на праволинейни траектории на летящи цели, движещи 
се с постоянна скорост, праволинейно към радар в един азимутален ъгъл. Такъв тип задачи 
намират приложение в системите за ракетна отбрана, при който целите (ракетите) летят по 
праволинейна траектория към радара. По време на движението, целта променя скоростта 
си сравнително бавно или за даден участък от пространството е възможно да се приеме, че 
скоростта е постоянна (фигура 4).

 

  

Азимут V=constant Радар 

Фигура 4: Модел на траектория от цел предложен от Carlson, Evans, и Wilson

Формиране на „range-time” пространство в радарна система. Обзорните радари 
използвани за наблюдение на въздушното пространство измерват: разстоянието до целите, 
азимут на целите, ъгъл на място и Доплерова скорост, във функция на времето. Проекцията 
от тази 5-мерна информация за разстояние и време е удобен начин да се открие 
траекторията. Използвайки параметрите разстояние и време се формираме така нареченото 
„range-time“ пространство (r-t). На фигура 5 е показано „range-time“ пространство на 
обект с постоянна скорост. Наклонът на тази линия се определя от скоростта на обекта. 
Траекторията на неподвижен обект ще се появи като вертикална линия. Всички движещи 
се обекти ще имат определен наклон, достигащ нула за най-бързите обекти.
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Фигура 5: Траектория в 
„r-t“ пространство

Фигура 6: Хаф-пространство

Хоризонталната ос (разстоянието) започва от минималното разстояние на радара 
до неговия максимум. Времевата ос започва от максимума до нула. Информацията 
съхранявана в (r-t) пространство непрекъснато се обновява, като остаряващата информация 
се заменя с нова. При наличие на цел, в "range-time" пространството се появяват няколко 
информационни точки, получени от радара.  Линията се дефинирана с два параметъра:

1.  – ъгълът между перпендикуляра от началото на координатата на (r-t) 
пространството до правата линия и оста на абсцисата.

2.  – дължина на перпендикуляра, т.е. разстоянието от началото на координатата на 
(r-t) пространството до линията.

Прилагане на Хаф трансформацията върху точките от „r-t“ пространството. 
Преобразованието на Хаф, трансформира точките от (r-t) информационното пространство в 
(ρ-θ) пространство или още Хаф параметрично пространство с помощта на израза [12-14]:

(5)

където r и t са координати в (r-t) пространството. Мрежата по θ в Хаф пространството се 
формира с последователна промяна на ъгъла θ от 00 до 1800 и изчисляване на съответното ρ. 
Понякога се използва и другата форма на преобразованието:

Резултатът от трансформацията е синусоида с амплитуда и фаза, зависеща от (r-t) 
стойността на информационната точка. Максималната стойност на ρ е равна на дължината 
на диагонала в (r-t) пространството. Хаф преобразованието (5) на точките от фигура 5 е 
изобразено на фигура 6. Всяка точка в (ρ-θ) пространството отговаря на отделна права 
в (r-t) пространството със стойности ρ и θ. Всяка синусоида от (ρ-θ) пространството 
отговаря на множество възможни прави през точката от (r-t) пространството. Ако линия 
от точки съществува в (r-t) пространството, тя се изобразява чрез Хаф трансформация 
в пресечна точка на всички синусоиди. Хаф пространството, наричано и акумулиращо 
пространство, натрупва синусоидите бинарно или некохерентно, в резултат на което се 
получава пик в клетката в която се пресичат синусоидите. Прилагайки прагова обработка 
на всяка от клетките в параметричното пространство се открива наличието на пик в (ρ-θ) 
пространството. Това откриване, съответства на откриване на праволинейна траектория. 
Стойностите на ρ и θ, съответстващи на открития пик, са параметрите дефиниращи 
траекторията на целта. Прилагайки обратна Хаф трансформация, използвайки така 
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намерените параметри ρ и θ, се получава траекторията на целта в (r-t) пространството. 
Преминаването от (r-t) пространството в параметричното (ρ-θ) пространство е лесно 
отразимо, чрез проста матрична манипулация. Нека дефинираме матрица D, състояща се от 
данни, които са I на брой, за стойността на сигнала надхвърлящ първия (първичен) праг.

Стълбовете на матрицата D са разстоянието и времевите стойности на елементите 
на разрешение, където първия праг е надхвърлен от приетите радарни сигнали. 
Трансформационната матрица Н, съставена от синусоидите и косинусоидите от (5), се 
дефинира като:
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където θ са дискретни стойности от 00 до 1800, получени при оразмеряването на 
параметричното пространство. Произведението на матриците Н и D е матрица R с размери 
(NSCxI), която съдържа съответните стойности на ρ.

Индексите на стойностите на ρ в матрицата R са индексите на точките в (r-
t) пространството, където е бил надхвърлен първия праг и ъглите θ, използвани за 
дискретизация на Хаф пространството [12-14].

(9)

Всеки стълб на R съдържа стойностите на ρ за една от синусоидите в 
параметричното пространство. Ясно е, че колкото повече точки в (r-t) пространството 
надскочат първия праг на откривателя, толкова по-голям ще бъде размера на матриците 
D и R. Това означава, че количеството пресмятанията ще се увеличи. Размерността на 
матрицата Н зависи само от дискретизацията на параметричното пространство.

Прилагането на Хаф трансформацията, позволява първо да се осъществи 
откриването на нейната траекторията и след това на  целта или това е Track Before Detect 
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алгоритъм. Целта се приема за открита, когато се локализира нейната праволинейна 
траектория в Хаф пространството, т.е. бъдат известни параметрите ρ и θ. С прилагане на 
Хаф трансформацията се извършва допълнително натрупване на амплитудата (мощността) 
на сигнала, получен в резултат на няколко последователни обзора. Това натрупване води до 
увеличаване на вероятността на правилно откриване на целта в сравнение с традиционните 
откриватели на цели.

 Натрупване на сигнала в параметричното пространство. Съществуват 
две възможности за натрупвания на сигнала в параметричното пространство, бинарно 
и некохерентно [15]. При използване на некохерентно натрупване на сигнали в Хаф 
пространството се получават проблеми свързани с откриването на цели с различна 
ефективно отразяваща повърхност. На фигура 7 е илюстриран пример с некохерентното 
натрупване на сигнала в Хаф пространството при наличие на малка и на голяма цел. В 
използваният пример, малката цел има отношение “сигнал/шум” с около 10dB по-ниско от 
на голямата цел. От фигура 7, ясно се вижда добре оформен голям и малък пик, получени 
от голямата и малката цел при пресичането на синусоидите в Хаф пространството и 
некохерентното натрупване на амплитудите на синусоидите. От фигурата се вижда, 
че малкият пик е съизмерим с платформата образувана от синусоидите на голямата 
цел. Ако прага използван за откриване на тези пикове е висок, то пика от малката 
цел няма да бъде открит. Ако прага е с по-ниска стойност, тогава е възможно да бъде 
надскочен от клетки съдържащи части от платформата на голямата цел. В резултат от 
некохерентното натрупване в Хаф пространството се получават натрупвания с различна 
големина, което прави трудно определянето на праг за откриване, който да позволява 
едновременно откриване на малката и на голямата цел. При некохерентното натрупване 
в Хаф пространството, нивото на платформата зависи от големина на целта (амплитудата 
на сигнала). Друг начин да се избегне откриването на платформата и закриването на 
малките цели е да се използва бинарно натрупване в Хаф пространството. За този метод 
е необходимо да бъде извършена предварителна прагова обработка по мощност в (r-t) 
пространството при първоначалното откриване на целта. След откриването на целите, 
техните координати се трансформират в Хаф пространството, при това всички Хаф 
синусоиди се определят с еднакво (единично) тегло. Това позволява сигналите отразени 
от малките и от големите цели да са със съизмерима големина в Хаф пространството. На 
фигура 8 е показан резултата от бинарното натрупване на сигнал за голяма и за малка цел в 
Хаф пространството.

Фигура 7: Некохерентно натрупване в 
Хаф пространството

Фигура 8: Бинарно натрупване в Хаф 
пространството
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Резултатите на фигури 7 и 8 се отнасят за едни и същи цели и траектории, като 
разликата е в начина на прилагане на Хаф трансформацията, с некохерентно и с бинарно 
натрупване.  На фигура 8 е показано бинарното натрупване на сигнали за голяма и за малка 
цел. Получените пикове и платформи са съизмерими и е невъзможно да се направи разлика 
между малката и голямата цел. 

Бинарното натрупване позволява Хаф трансформацията да открива еднакво добре 
както големи, така и малки цели, използвайки един общ праг за откриване. Така се избягват 
проблемите с откриването на платформите от големите цели, които закриват пика от 
малките цели. Въпреки, че бинарното натрупване решава проблемите с малките и големите 
цели, то съществуват и недостатъци. От теорията на радарното откриване е известно, че 
техниките на бинарното натрупване са по-малко ефективни от техниките на некохерентно 
натрупване. За постигане на желана стойност за вероятността на правилно откриване, 
при бинарното натрупване се изисква по-голяма стойност на отношението “сигнал/шум”, 
отколкото при прилагането на некохерентно натрупване.

 
Структура и принцип на работа на Хаф откривател с фиксиран праг и с 

бинарно натрупване на сигнала в Хаф параметричното пространство. Структурата на 
Хаф откривател предложен в [15] е показана на фигура 9. Така предложеният алгоритъм 
може да се използва за откриване на праволинейни траектории. Блоковата схема на Хаф 
откривателя включва два етапа на обработка на сигнали и данни, както е показано на 
фигура 9:

1. Обработка на сигнали в текущия период на обзора на радар.
2. Обработка на данни, получени от няколко последователни обзора на радара 

(между обзорна обработка).
Нека предположим, че в текущия i-ти обзор на входа на откривателя постъпва 

сигнала 
                                  

, където jY  е сигналът, постъпил от j-тия елемент на 
разрешение на радара.

 

(r-t) про-
странство  

Хаф тран-
сформация 

Tfix 

Бинарно 
Интегриране 

TM 
Откриване на траектория 

Обратна 
Хаф тран-
сформация 

Откривател 
на цел  

Фигура 9:  Блокова схема на Хаф откривател с два фиксирани прага

Сигналът jY  има вида 
                                   

, където jY1  и jY2  са реалната и имагинерната 

съставляващи на сигнала jY . След квадратичния детектор сигналът      се преобразува в 

сигнал 
                                                   

, където jX  е сигналът на изхода от квадратичния 
детектор, получен от j-тия елемент на разрешение на радара. Този сигнал се получава като:  
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   22
2

1 jjj YYX 
(10)

При обработка на сигнала в откривателя на цел в текущия обзор на радара 
се извършва прагова обработка във всички елементи на разрешение на радара и се 
осъществява откриване на полезният сигнал от подвижна цел. Ако сигналът в дадена 
клетка на разрешение, надскочи предварително избран постоянен праг Tfi x, се взема 
решение за открита цел, т.е. откриването на сигнала в j-тия елемент на разрешение на 
радара се получава като:

Индикация за откритите цели в i-тия текущ обзор се подрежда във вектора:
(12)

 

Следователно векторът i
r

 се състои от нули или единици, означаващи откриване 
или не откриване на целта в съответния елемент на разрешение на радара. По този начин се 
формира един ред в (r-t) пространството. Откриването на сигнала в съответния елемент на 
разрешение по разстояние се извършва съгласно решаващото правило:

Прагът Tfi x се определя така, че вероятността на лъжлива тревога [16, 17] да бъде 
постоянна:

 



T

fa dXfP 0/

(14)

където  0/ HXf  е плътност на разпределение на мощността на импулса X при 

отсъствието на целта, а faP  е вероятността на лъжлива тревога.
След NSC на брой сканирания на радара за даден азимут от пространството, в 

изходната буферна памет на откривателя с фиксиран праг, се формира двумерно (r-t) 
пространство. След прилагане на Хаф трансформация (2) на всички открити цели с 
параметри r и t, се получават синусоиди в параметричното пространството (ρ-θ). През 
клетките на това пространство минават определен брой синусоиди, получени при 
извършване на Хаф трансформацията. Всички синусоиди са с амплитуда “единица” и при 
извършване на бинарно натрупване в акумулиращите клетки на Хаф пространството, всяка 
от синусоидите участва с еднаква тежест. Всяка клетка от Хаф пространството се проверява 
за наличие на траектория използвайки следното решаващо правило:
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където ),(Vl mn  е броят на пресичащите се синусоиди в (n, m) - клетка на Хаф  

пространството, а HT  е фиксиран бинарен праг за откриване на траектория.
След откриването на траектория в някоя от клетките на Хаф пространството се 

извършва обратна трансформация на клетката в (r-t) пространството, т.е. се пресмята 
съответната координата на траекторията в текущия обзор в (r-t) пространството:

mmmSnl NRR  cos/]..[ 
(16)

Всички открити траектории в Хаф пространството образуват вектора:

 Ll RRRR ,...,,...,1
r (17)

където L е броя на откритите траектории.
 Този вектор се предава в изходната буферна памет на Хаф откривателя за 

последваща обработка в блока за вторична обработка в радара. Така представеният 
алгоритъм за откриване, позволява да бъдат съчетани в едно процеса на откриване 
на движещата се цел с откриването на нейната траектория. Това е един допълнителен 
аргумент, обосноваващ необходимостта от прилагането на Хаф трансформацията при 
решаване на задачи за откриване на движещи се цели.

 Изводи: Използването на Хаф трансформация в съвременните радарни системи 
би позволило едновременно откриване на подвижни цели и техните траектории. Хаф 
трансформацията може да се използва и в многосензорни радарни системи за обединяване 
на информацията в Хаф параметричното пространство и последващо откриване на 
траекторията и целта. 
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TРИМЕРНО  МОДЕЛИРАНЕ 
С  КОМПЮТЪРНАТА  СИСТЕМА  MATHCAD

 
Магдалена Гарванова 

 В началото на 60-те години на миналия век в изчислителната техника възниква 
нов клон на компютърната математика, неточно наречен компютърна алгебра и включващ 
компютърни системи, способни да осъществяват типови алгебрични преобразувания. 
Такива системи може да се отнесат към инженерните програми за автоматизирано 
проектиране. В областта на инженерното проектиране са отделени три основни раздела: 
CAD – Computer Aided Design, CAM – Computer Aided Manufacturing, CAE – Computer 
Aided Engeneering, а системите на компютърната математика (СКМ) са съставна част 
от CAE-системите. В средата на 90-те години започва масово прилагане на CAD/CAM/
CAE-системите. Тогава за пръв път програми за параметрично моделиране с промишлени 
възможности са ориентирани към широки кръгове потребители – непрофесионалисти 
в компютърната математика. Развитие получават езиците за програмиране на символни 
изчисления Reduce, системата МuMath за малки електронно-изчислителни машини (ЕИМ), 
както и интегрирани системи на символната математика за персонални компютри: Maple, 
Mathematica, Matlab, Mathcad, Derive и др. Най-голяма известност получават три класа 
системи на символната математика: малката система Derive, създадена на базата на езика 
на изкуствения интелект Lisp; една от най-мощните системи Maple, чието ядро е написано 
на езика С и системата Mathematica. По-късно на базата на ядрото на Maple са реализирани 
символни пресмятания в популярната числова система Mathcad, чиито възможности се 
подобряват във всяка следваща версия. Блок на символна математика на базата на ядрото на 
Maple е добавен и в една от най-големите системи Matlab.
 Спектърът от задачи, решавани със СКМ, е много широк: провеждане на 
математически изследвания, изискващи изчисления и аналитични преобразувания; 
разработка и анализ на алгоритми; математическо моделиране и компютърен експеримент; 
анализ и обработка на данни; визуализация, научна и инженерна графика; разработка на 
графични и изчислителни приложения. Тъй като CAE-системите съдържат оператори за 
базови изчисления, то почти всички алгоритми, отсъстващи в стандартните функции, може 
да се реализират посредством писане на собствена програма. Показателите за качеството 
на СКМ могат да се обединят в две групи: функционални и интерфейсни. Първата група е 
интересна за по-опитните потребители, а втората – за начинаещите. Към функционалните 
показатели се отнасят: универсалност, успешност, завършеност, развиваемост, 
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икономичност. Едно от интересните и ефективни приложения на СКМ е използването 
на техните графични възможности при решаване на различни задачи за визуализация на 
резултати от изследвания, графична интерпретация на данни и др. [1].
 Mathcad [6] е многофункционална интерактивна изчислителна система на 
компанията Mathsoft [7], ориентирана основно към провеждане на математически и 
инженерно-технически пресмятания. Названието й е образувано от съкращението на 
Mathematical и абревиатурата CAD (Computer-Aided Design). Първата версия се появява 
през 1986 г. и обработва само числени данни. Неин автор е Ален Раздов от Масачузетския 
технологичен институт. В системата най-пълно е реализиран принципът WYSIWYG 
(What You See Is What You Get – каквото виждате, това и получавате), в резултат на което 
записът на пресмятанията има почти стандартен вид. Тя се отличава с рационалност, 
енциклопедичност на числените методи, поддръжка на физически размерности, мощна 
графика, пакети за инженерни приложения. В различно време се появяват конфигурациите 
Mathcad Standard, Mathcad Professional, Mathcad Premium, Mathcad Enterprise Edition, 
имащи еднакъв потребителски интерфейс, който обаче се различава по количеството 
вградени функции и оператори и по обема на съпровождащата документация. За 
академични цели е предназначена версията Mathcad Professional Academic. Mathcad има 
прост и интуитивен за ползване интерфейс. За въвеждане на формули и данни може да се 
използва както клавиатурата, така и специални панели с инструменти. През април 2006 г. 
компанията Mathsoft е включена в корпорацията PTC, която на 12 февруари 2007 г. пуска 
версия Mathcad 14.0 на 9 езика, предлагаща значителни оптимизации. От тази версия 
нататък се използва символното ядро на MuPAD. Последната версия Mathcad Prime 3.0, 
излязла на 12.10.2013 г., е стандарт в отрасъла на програмното осигуряване за обработка, 
документиране, съвместно и повторно използване на важни инженерни изчисления.
 Mathcad включва следните функционални компоненти [5]: текстови редактор 
за въвеждане и редактиране на текст и формули; изчислителен процесор за бързи 
пресмятания съгласно въведените формули; символен процесор за символни изчисления 
и получаване на аналитичен резултат; графичен редактор за построяване на 2D и 3D 
графики от различни типове; основни и математически панели от инструменти. Особен 
интерес представлява тримерната графика на Mathcad. Мощните средства на системата 
позволяват просто и нагледно да се даде тримерна представа за обекта и да се изобрази 
неговата еволюция в динамика. Главното меню на Mathcad е комплекс от команди, общи 
за повечето приложения на MS Windows, както и команди със специфични възможности: 
File – работа с файлове; Edit – редактиране на документи; View – настройка на елементите 
на прозореца; Insert позволява в Mathcad да се помества графика, функция, матрици, 
хиперсправки, компоненти, настройка на обекти; Format съдържа команди, предназначени 
за задаване на различни параметри, определящи външното представяне на числа, формули, 
текст, абзаци и др.; Math позволява да се установят режими и параметри на изчисленията; 
Symbolic е за символни пресмятания; Window има команди за взаимно разположение на 
няколко прозореца и позволява да се активира един от тях; Help е информационен център и 
справочници.

Силна страна на Mathcad е представянето и въвеждането на математически символи 
и изрази в приетата форма. Съответният панел от инструменти се отваря с помощта на 
команда от главното меню View → Toolbars. За удобство на работата справките за тях са 
обединени в панела Math, където са разположени следните 9 бутона: Calculator с бутони 
за задаване на математически операции, често използвани функции, калкулатор; Boolean 
за въвеждане на оператори за сравнение и логически операции; Evaluation с бутони за 
въвеждане на оператори за присвояване на стойности на променливи на функции; Graph 
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Фиг. 1. Работен прозорец на Mathcad с панели от инструменти на Math [5]

с инструменти за построяване на графика; Vector and Matrix с инструменти за работа с 
вектори и матрици; Calculus представя математически изрази с елементи за интегриране, 
диференциране в общоприетия вид, пресмятане на граници, суми, произведения; 
Programming с инструменти за писане на програми; Greek Symbol с графична азбука; Symbol 
за символни пресмятания. В разгърнат вид посочените панели с инструменти на панела 
Math могат да се видят на фиг. 1.

В Mathcad е представен обширен комплект от инструменти за реализация 
на графични методи за решение на математически задачи. Графиките в системата 
са универсални и лесни за използване. Системата строи графики от различен тип: в 
декартови и в полярни координати, повърхнини, линии на ниво, картина на векторни 
полета, тримерни хистограми, точкови графики. Осите на графиките могат да имат линеен 
или логаритмичен мащаб. Върху графиките може да се нанесе координатна мрежа. За 
създаване на графики в Mathcad има програмен графичен процесор, при разработването 
на който основно внимание е отделено на простотата на задаване на графиките и тяхната 
модификация с помощта на съответни опции. За построяване на графики се използват 
шаблони, чийто списък е в подменюто Graph в позиция Insert на главното меню (фиг. 2). 
Повечето параметри на графичния процесор, необходими за построяване на графики, се 
задават автоматично. Затова за начално построяване на един или друг вид е достатъчно да 
се зададе типът графика.

Фиг. 2. Избор на шаблон за построяване на графика [5]
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В подменю Graph има списък с основните типове графики, които се задават със 
съответните команди: 1) X-Y Plot  (клавиш [@]) за 2D графика на функция в декартова 
координатна система; 2) Polar Plot (клавиши [Ctrl+7]) за графика на функция в полярни 
координати; 3) Surfase Plot (клавиши [Ctrl+2]) за построяване на 3D графика; с тази 
команда може да се строят графики на функции, зададени параметрично; 4) Contour Plot 
(клавиши [Ctrl+5]) за диаграма на линиите на ниво на функции  z=f(x,y), т.е. изобразява 
точки, в които дадената функция приема фиксирана стойност z=const; 5) 3D Scatter Plot 
за графика във вид на точки (фигури) в 3D пространството; командата се използва и за 
пространствени криви; 6) 3D Bar Plot – тримерна хистограма; 7) Vector Field Plot за графика 
на двумерни векторни полета; 8) 3D Plot Wizard за бързо построяване на 3D графика чрез 
задаване на типа, стила, цветовата гама; графиката се строи върху квадрата [-5,5]x[-5,5].

Типът графика може да се избере по един от следните три начина [5]: а) от подменю 
Insert → Graph; б) от панела с инструменти – бутонът Graph Toolbar отваря графична 
палитра и се избира от нея нужния тип графика; в) чрез клавиатурата с [Ctrl]+2 или 
[Ctrl]+5. Редът на действията при построяване на всички графики е един и същ. След 
избора на шаблон за построяване на графиката в работния документ се отваря поле с 
отбелязаните за въвеждане позиции, които трябва да се попълнят. Когато графиката е 
определена, т.е. когато са попълнени всички отбелязани позиции за нейното построяване в 
автоматичен режим на изчисление, е достатъчно да се щракне с мишката извън полето на 
графиката. Построената графика може да се изменя: да се отдалечава или приближава; да се 
променя мащабът; да се върти; да се изменя начинът на оцветяване на повърхнината; да се 
скриват или да се показват някои линии. 

Тримерната графика е една от най-привлекателните страни на Mathcad. 
Съществуват няколко подхода за построяване на повърхнини в декартова координатна 
система.

Бързо построяване на повърхнини [2, 3]. Ако трябва само да се види общият вид 
на повърхнината, то Mathcad предоставя възможност за бързо построяване на подобни 
графики. За целта e достатъчно да се определи функцията z=f(x,y) и да се изпълнят 
командите Insert -> Graph -> Surface Plot или да се щракне съответният бутон на панела 
Graph (съчетание на клавишите [Ctrl+7]). В появилата се графична област под осите 
на мястото на шаблона за въвеждане се посочва името на функцията (без аргументите). 
Mathcad построява автоматично графиката на повърхнината. Независимите променливи x и 
y по подразбиране приемат стойности от интервала [-5,5]. При необходимост този интервал 
може да бъде намален или увеличен. За това се използват командите Format -> Graph 
-> 3D Plot или се щрака с десния бутон на мишката върху графиката и в контекстното 
меню се избира командата Format. В появилия се прозорец 3-D Plot Format на опцията 
QuickPlot Data може да се установят други параметри на изменение на независимите 

променливи x и y. На фиг. 3 са представени графиките на функциите 2 2( , )g x y x y 

, на ( , ) sin cosf x y x y , векторното поле на градиента й, 2 2( , )h x y x y   и 
2( , ) cosz x y y x .
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2 2( , )g x y x y  2 2( , )h x y x y 

( , ) sin cosf x y x y 2( , ) cosz x y y x

Фиг. 3. Бързо построяване на повърхнини

2) Построяване на повърхнини по матрицата от апликатите [2, 3]. До появата 
на Mathcad 2000 (версия 9) при построяване на графиката на повърхнина, зададена с 
функцията z=f(x,у) на две променливи предварително е трябвало да се определи матрицата 
М на апликатите (височините z) на нейните точки. Този подход е възможен и в Mathcad 
2000. При него се запълва матрица от стойностите на тази функция, при което редовете 
и стълбовете на матрицата се интерпретират като абсциси и ординати. За целта първо 
се задава размерността на матрицата, по която ще се строи графиката, т.е. областта на 
изменение на индексите за x и y. Въвеждат се изрази, по които се изчисляват x и y (в тези 
изрази трябва да влязат зададените по-рано индекси). Задава се аналитичен израз на 
функцията на две променливи x и y, а след това се определя и матрицата на базата на тази 
функция. Номерът на реда определя стойността на x, номерът на стълба – стойността на 
y, а самият елемент на матрицата – стойността на z. Създава се поле на 3D чрез Insert → 
Graph → Surface Plot или чрез панела от инструменти. Вместо маркер се въвежда името на 
матрицата, съдържаща набора от данни, след което се щраква с мишката извън полето на 

графиката. Примери на построяване на повърхнините ( , ) cosz x y xy  и  
             по масив от данни в матрица са представени на фиг. 4.
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),cos(:),( yxyxz 

),(:, jiji yxzA 

100:N
NjNi ..0:..0: 

jyix ii 1.05:1.05: 

),(:, jiji yxfM 

),(:, jiji yxfM 

N := 40  M := 40

Фиг. 4. Построяване на повърхнини с матрицата на апликатите

Ако повърхнината е зададена параметрично, това означава, че и трите координати 
x, y и z са зададени като функции на два параметъра u и v. Отначало е необходимо да се 
зададат вектори със стойности на параметрите ui и vj, след което да се определят матриците 
от стойности на координатните функции x(u,v), y(u,v) и y(u,v). След избора на командата 
Surface Plot в Mathcad в документа се появява графична област (фиг. 5).

3) Построяване на повърхнини с помощта на функцията CreateMesh [2, 3]. 
Функция CreateMesh се отнася към категорията Vector and matrix, тъй като резултатът е 
матрица на координатите. Форматът за извикване е CreateMesh(F,x1,x2,y1,y2,xgrid,ygrid,m
esh), където параметрите са: Mesh – брой на линиите в мрежата на функцията; F – вид на 
функцията (може да бъде определена с формула като тримерен вектор, определящ всяка 
координата в параметрична форма като три отделни функции, задаващи координатите 
в параметричен вид); x1 е долна граница на променливата x; x2 – горна граница на 
променливата x; y1 – долна граница на променливата y; y2 – горна граница на променливата 
y; xgrid – брой точки на променливата х; ygrid – брой точки на променливата y. Функцията 
CreateMesh по подразбиране създава мрежа върху повърхнината с диапазон на изменение 
на променливите от -5 до 5 и с мрежа от 20x20 точки. Пример за използване на CreateMesh 

за построяване на графиката на функцията 2 2( , ) sin( )f x y x y   е представен на фиг. 
6, в средата. За по-голяма нагледност под повърхнината са изобразени линиите на ниво за 
f(x,y).

Построената повърхнина може да се оцвети, като се използват следните варианти: 
а) за плътен цвят се използва 3-D Plot Format  → Appearance → Fill Options   → Fill Surface  
→ Color Options  → Solid Color и се избира нужният цвят от палитрата; б) за оцветяване 
в различни цветове се използва 3-D Plot Format  →  Appearance  → Fill Options  → Fill 
Surface  → Color Options  → Colormap, като цветът се мени в зависимост от височината 
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Фиг. 5. Построяване на повърхнини, зададени параметрично

yellowLight ,1

greenLight ,2

blackLightAmbient ,

)sin(:),( 22 yxyxf 
M := CreateMesh(f,
–15,15,–15,15,20,20)

violetLight ,3

redLight ,4

blueroyalLightAmbient ,

Фиг. 6. Построяване на повърхнина с CreateMesh и цвят
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над равнината xy; в) окраска по контурите чрез 3-D Plot Format   → Appearance  → Fill 
Options  → Fill Contours. На фиг. 6 е използван друг подход за окраска – от 3-D Plot Format 
избираме Enable Lighting, където веднага се прави директен избор на Light 1 – Light 4 чрез 
StudyWorks. След това се допълва цвят с двукратно щракване върху Ambient Light Color.
 Да разгледаме още един пример на построяване на повърхнини с функцията 
CreateMesh. Елиптичният параболоид с полуоси a и b има уравнение:
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2
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b
y

a
xz 

и векторно уравнение                                                              

(при                                                      ). С тeзи параметри при a=b=1 повърхнината е представена на фиг. 7, вляво. За 
начертаването на тази повърхнина (фиг. 7, средата) е добре да се използва уравнението 

 2,0,,)sin(2)cos(2),( 2  vRukujvbivavur .
 Уравнението на елиптичния параболоид може да бъде зададено в Mathcad във 
формата:

 

За да начертаем точка Ро върху повърхнината с Mathcad, използваме CreateSpace, 
дефинираща за константен вектор функцията Р(t):

  )(::)()933(,:
4

:3: 00000000 PeCreateSpacPPtPPvurPvu T 


 Ако в уравнението на елиптичния параболоид фиксираме 0 / 4v v    
като константа и оставим променливата u, получаваме уравнението на Гu-крива върху 
повърхнината, минаваща през Ро. Аналогично намираме уравнението на Гv-крива върху 
повърхнината, минаваща през Ро . За построяването им отново използваме CreateSpace 
(фиг. 7, средата) [4]:

        )100,5,0,1(:)100,4,4,2(:,:2,:1 00 qeCreateSpacuqeCreateSpacvvurvqvuruq 
 Допирателната равнина Т(a,b) и нормалната права L(t) през точката Ро към 
повърхнината са представени на фиг. 7, вдясно и се определят от уравненията [4]:

Тук с 0 0( , )ur u v  и 0 0( , )vr u v  са означени частните производни на 0 0( , )r u v  

а 0 0( , )N u v e нормалният вектор към повърхнината в точката Ро, определен от 

     vurvurvuN vu ,,:,  .
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Фиг. 7. Построения върху елиптичен параболоид с CreateMesh

Повърхнини, получени от ротация на криви около оси. Интересни обемни фигури 
може да се получат при въртенето на някоя крива около една или друга ос. Построенията 
на такива ротационни фигури са сродни на параметрично зададени повърхнини. При това е 
необходимо да се осигури пресмятането на координатите на точки от фигурата по известни 
от геометрията формули. С вградената в Mathcad функция CreateMesh може да се построят 
параметрично зададените повърхнини. Параметри на CreateMesh в този случай са: x1, y1,z1 
– матрици от стойности за всяка координата; -5 – долна граница за променливата u; 5 – 
горна граница за променливата u; 0 – долна граница за променливата v; 2π – горна граница 
за променливата v; 30 – брой линии в мрежата на графиката. Параметричните уравнения за 
ротация около оста Ох са: x1(x,φ)=x, y1(x,φ)=y(x)cos(φ), z1(x,φ)=y(x)sin(φ). Параметричните 
уравнения за ротация около оста Oy са: х2(x,φ)=xcos(φ), у2(x,φ)=у(x), z2(x,φ)=xsin(φ). На 

фиг. 8 са построени графиката на функцията 2( ) sinf x x x  (вляво) и на ротационните 
повърхнини, получени от ротацията на кривата около осите Ох и Оy (вдясно).
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Фиг. 8. Построяване на ротационни повърхнини с CreateMesh
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Построяване на пресичащи се повърхнини. Особен интерес представлява и 
възможността за построяване на няколко повърхнини върху един чертеж с автоматично 
отчитане на тяхното сечение. За целта трябва отделно да се зададат матриците на 
съответните повърхнини и след извеждането на евентуалните шаблони за 3D-графика 
да се изредят под тях тези матрици, като се използва разделителна запетая. На фиг. 9 са 

построени повърхнините 2 21( , ) sin( )f x y x y    и 2 22( , ) 5f x y x y    

(І-ви ред), както и сечението на 2 2z x y  с 2 2 2x y z   (ІІ-ри ред, вляво) и на 

2 2z x y  с 2 2 2 8x y z    (ІІ-ри ред, вдясно).

Фиг. 9. Построяване на пресичащи се повърхнини с Mathcad
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Най-често Mathcad е сравнявана с такива СКМ като Maple, Mathematica, Matlab, 
както и с техните аналози MuPAD, Scilab, Maxima и др. Обективното сравнение се 
усложнява поради различното предназначение на тези програми и идеологията на тяхното 
използване. Близки до Mathcad са такива програми като YaCaS, комерсиалната система 
MuPAD и безплатната програма KmPlot. Програмата MuPAD е съвременна интегрирана 
система за математически изчисления, с помощта на която може да се провеждат числови 
и символни преобразувания, както и да се чертаят двумерни и тримерни графики на 
геометрични обекти. По своите възможности обаче MuPAD значително отстъпва на Mathcad 
и е по-скоро система за начално равнище, предназначена за обучение. Внедряването на 
СКМ в дизайна определя нови подходи при решаване на проблеми. Такъв е подходът, 
основан на експеримент, който в много случаи позволява да се разглеждат научните 
закони като алгоритми. Следвайки този подход, поредицата от етапи, образуваща цикъла 
на експеримента, е: 1) избор на модел и формиране на адекватен математически модел; 
2) избор на дискретен модел, разработка на алгоритъма за решаване на поставената 
математическа задача; 3) създаване на програма за реализация на алгоритъма; 4) 
провеждане на пресмятания и обработка на получената информация; 5) анализ на 
резултатите, сравнение с експеримента и преразглеждане на физическия и математическия 
модел и ново повторение на изброените етапи.
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ЕВРОПЕЙСКОТО  И  СВЕТОВНОТО  КНИГОИЗДАВАНЕ – 
МЕЖДУ  КОМЕРСИАЛНОТО  И  ВИРТУАЛНОТО
В  ТЪРСЕНЕ  НА  ЧИТАТЕЛСКА  АУДИТОРИЯ

Лъчезар Георгиев

 Крупни структури, корпоративното прегрупиране, силна комерсиализация и 
стремеж към реализиране на тиражи за масова аудитория; благодатна симбиоза между 
конвенционалните технологии и цифровото книгоиздаване, в резултат на което се дава една 
сериозна подкрепа в полза на съвременните тенденции, свързани с електронните издания 
и тяхното битуване във виртуалното пространство, характеризират съвременните процеси 
в европейската и световното книгоиздаване. Темата дава възможност за интерпретация 
на множество факти и сведения в тази посока. В настоящия текст обаче ще се огранича  
с примери примери за общите процеси и тенденции, без това да съумее да изчерпи 
многообразието от дейности, насърчаващи европейското книгоиздаване. 

В маркетинговo изследване-доклад на компанията IBIS World за  състоянието и 
перспективите на глобалното книгоиздаване се изтъква, че днес то е концентрирано в 
Европа и Северна Америка, чиито територии поемат 34,7 на сто от приходите в сектора; 
районът на Северна Азия пък – 18 на сто от постъпленията в бранша. Посочва се, че се 
разчита на образователното ниво на населението, акцентира се върху броя на децата в 
училищна възраст, нивото на икономическо развитие на съответната страна, високия брутен 
вътрешен продукт и доходите, които позволяват на потребителите да закупуват повече 
книги на глава от населението. Като важни фактори се посочват курсовете на ограмотяване 
и нивата на четене [1]. Последните пет години обаче са довели до затруднения в 
потребителските разходи за книги. При прехода към цифрова технология глобалната 
книгоиздателска индустрия също е пострадала поради затрудненията в ценообразуването 
на електронни книги, което е различно от това на печатните продукти. Спад се забелязва 
в издателските структури и поради прехода към цифрово публикуване, както и поради 
конкуренцията с други видове медии а и поради наличието на безплатни електронни книги. 
Това се отнася в частност и за детското книгоиздаване.

В съвременното разбиране за развитието на печатните комуникации и издателските 
дейности в Европейския съюз е заложено фундаменталното схващане, че издателският 
сектор има голямо значение за гражданите на Съюза, че играе ключова икономическа роля 
и е от жизненоважно значение за развитието и запазването на културата, информацията, 
образованието и демокрацията като цяло. В издателската индустрия в Европа са заети 750 
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000 работни места, ангажирани са повече от 64 000 фирми [2]. В последното десетилетие 
обаче миграцията към цифровите технологии налага преструктуриране на отдавна 
установени в издателската бизнес-практика модели. Всички сектори се налага да се 
адаптират към новата пазарна среда [3]. Иновациите в книгоиздателския сектор са свързани 
с внасяне на ново съдържание, нови бизнес модели, оттам и на новите технологични 
устройства, а въпросът за бързото им приемане сега се налага като изключително важен за 
издателския сектор фактор. 

В тази посока вече започва да се работи в подкрепата и на европейските 
институции, които са заинтересувани от просперитета на книгата, печатните комуникации 
и мястото на автора в тях. В сила е и международния eвропейски проект „Технологии 
и иновации за интелигентно книгоиздаване” (TISP- Tehnology and Innovation for Smart 
Publishing). Стратегическата цел на проекта TISP за времето от 2013–2015 г. е да 
поощрява бизнес-иновациите между издателите и IT сектора, свеждайки до тях експертна 
информация, иновации и технологични решения, като се „запълни пропастта между 
технологичния сектор и издателствата”. Координатор на проекта е AIE (Асоциация на 
италианските книгоиздатели), участват водещи европейски структури в бранша, като 
сред тях е и Асоциация „Българска книга”, но и партньори от Белгия, Германия, Унгария, 
Италия, Литва, Латвия, Полша, Румъния, Словения, Холандия, Испания, Великобритания, 
както и международните панаири във Франкфурт, Лондон и Болонският панаир на детската 
книга, академични и културни организации, представители на издателския бизнес [4]. 

Италианците само за две години провеждат две значими събития в сферата на 
книгоиздаването. През юни 2013 г. Милано за шести път става домакин на международната 
конференция Editech с водеща тема „Да плаваш срещу вятъра. Книгоиздаване в 
разрушителни времена”. В тази връзка излиза обзорна електронна публикация по темата от 
Джеймс Улъм (James Woolam) „Publishers See a Disruptive Future at the Editech Conference 
in Italy”, в която авторът изтъква, че издателите се опитват да прозрат бъдещето на фона на 
разрушителни времена, в условията на наложените от цифровизацията и новите технологии 
в издателската индустрия [5]. Очевидна е загрижеността за бъдещето на издателския сектор 
в глобалното съвремие и предизвикателствата на цифровите технологии. Един от акцентите 
на миланския форум е образованието, свързано с новите технологични тенденции. 
Според технологичния консултант Фил Хил /Phil Hill/ са налице насърчителни пазарните 
тенденции в цифровото образование, където се наблюдава драматично нарастване на 
интереса от страна на издателите и технологични фирми а също преминаването към онлайн 
обучение при подрастващите [6].

Издателите в Европа са загрижени за развитието на четенето. За целта се използва 
създаването на нови сайтове, които улесняват достъпа и популяризират книгата. Така 
например авторитетното британско издателство Simon&Schuster стартира нов уебсайт От 
рафта, който ще публикува рецензии на книги, издадени най-малко преди година. Уебсайтът 
анотира и реферира книги от издатели и всеки ден включва преглед или есе, както и 
ежедневно електронна поща [7]. Вече през 2013 г., авторитетното издателство HarperCollins  
е организирано своя уебсайт Narnia.com, фокусиран върху света на популярната детска 
фентъзи поредица Хрониките на Нарния (The Croniles of Narnia) [8]. Наблюденията сочат, 
че и други книгоиздатели вече инвестират успешно в тази посока.

Друг пример за глобалната симбиоза между печатни и електронни издания дава 
Cenveo Publisher Services с редица решения и услуги за  подготовка на списания, книги, 
образователни, медии, включително и в сферата на детското книгоиздаване, както и 
за електронни издания, при  оптимизиране на работните процеси и гарантиране на 
редакционната почтеност. Cenveo Mobile dPub предоставя на издателите възможности 
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лесно да разпространяват съдържание на всяко мобилно устройство. С три различни 
пакета, Cenveo Mobile dPub предоставя PDF, XML, InDesign, QuarkXPress или файлове и 
рамката на Cenveo Mobile dPub. Заедно с всички пакети е приемането и разпространението 
на App Store, Apple, Google Play Store, и Amazon Kindle Fire Store [9]. 

Крупен информационен базар за нуждите на глобалната издателската индустрия, 
ориентиран към издатели, писатели, литературни агенти и всички видове доставчици 
на издателски услуги, предоставя компанията PublishersGlobal, която вече е изградила 
глобална директория на издателски структури и предоставяща актуални събития, 
новини и сведения за дейности в сферата на книгоиздателския бизнес, включително и в 
областта на цифровото книгоиздаване и цифровия печат в Европа и по света. Уеб-сайтът 
PublishersGlobal.com със своята директория вече включва хиляди издатели в сферата на 
конвенционалното и цифровото книгоиздаване, а също медии и библиотеки. Същевременно 
сайтът и неговата богата директория е в помощ на автори, илюстратори, дистрибутори 
на книжна продукция, доставчици на услуги [10]. Издатели и разпространители се 
осведомяват за работата на активно функциониращите детски книгоиздателства. 
PublishersGlobal е още един сполучлив информационен ресурс за нуждите на глобалната 
и цифровата издателската индустрия. В директорията за детско книгоиздаване  са 
регистрирани 812 детски издателства. Пак там са представени 978 организации, 
ангажирани с електронната книга и детски електронни издателски дейности [11]. 

Международният сайт PublishersGlobal на практика функционира като удобна 
директория на издатели и на предоставящите услуги на издателската общност. 
Директорията свързва с профилите на хиляди издатели и доставчици на услуги по света, 
създава удобни начини за комуникации с издателите и на детски печатни и електронни 
издания; предоставя тематични профили на издателствата, местонахождението им и 
спецификата на техния репертоар, което пък улеснява намирането на желана книга, 
серия, жанр, а при по-старателно боравене с указателя биха могли да се открият и нови 
форми за разпространение на мултимедийни издания за деца и тийнейджъри. Римското 
издателство DEA MediaGroup чрез своята онлайн книжарница deastore.com e сред големите 
европейски разпространители на над 14 млн. илюстрирани детски издания на няколко езика 
– италиански, английски, френски, немски, испански; Е-книги от цял свят; огромен брой 
аудио и мултимедийни издания, включително видеоигри и детски филми, на CD и DVD. 

В един дълъг и далеч неизчерпателен списък биха могли да се посочат още редица 
издатели и разпространители на е-книги от Европа. Между френските са Larousse, 
Libella, Tourbillon (Париж), департаментът за детска литература на издателство Gallimard 
(Галимар) с популярните колекции Folio junior, Folio Benjamin Folio cadet  и утвърдилата 
се през последните години Gallimard Jeunesse за издаване на детска книжнина, албумни и 
документални издания, комикси и музика (с около 10 000 заглавия от 1972 г. до момента) 
[12], а също широк спектър от дигитални книги на Галимар Мадригал груп, в чиято 
структура е дълголетното френско издателство с международен имидж (основано от Гастон 
Галимар през 1911 г.) [13]. Повечето дигитални издания са на разположение за EPUB и PDF 
формати и са достъпни за удобна онлайн продажба, включително и детските книги на тази 
крупна издателска и книгоразпространителска структура. Чрез сайта за детска книжнина 
Gallimard Jeunesse.fr малките читатели могат лесно да изтеглят на PDF формат каталозите 
на отделните серии за подрастващи и да подберат подходящо заглавие.

Атрактивна визия предлага британският сайтът hachettechildrens.co.uk на известната 
френска издателска компания „Ашет” [14]. Пример за глобална издателска компания, 
базирана във Франция, Hachette Livre е дъщерно дружество на френската медийна 
компания Lagardère. Hachette Book Group пък е сред големите издатели и разпространители 
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на книги за възрастни и деца в САЩ, както и подразделение на третата по големина  
издателска компания за масови и образователни книги в света Hachette Livre [15]. 

Интересна възможност предоставят сайтовете на медийната група Lagardère за 
връзка с атрактивната електронната книжарница за цифрови издание и детска печатна 
книжнина Didier Jeunesse (чрез сайтовете: Hachette.com и Lagardèrе.com) [16].

Както при книгоиздаването за възрастни, така и в детското книгоиздаване има 
насърчителни примери. В Италия всяка последна седмица от месец март ежегодно се 
провежда установилият се вече с традиции международен панаир на детската книга и 
детското книгоиздаване в Болоня – Bologna Fair Centre - Piazza Costituzione Entrance [17]. 
Болонският панаир на книгата е крупна проява с международно значение в областта 
на детското книгоиздаване и на мултимедийния издателски сектор, свързан с детската 
книга и детското четене. През март 2014 г. е предвидено в рамките на международния 
детски книжен панаир в Болоня да се проведе инициативата „Крос-медия в детското 
книгоиздаване”. Не по-малки са очакванията за стимулиране на детската печатна и 
електронна книга в рамките на провеждащият се през април и станал традиционен за 
Европа Лондонски книжен панаир с внушителната цифра на участващите през 2014 
г. 2796 издатели, 210 автори, 63 литературни агенти и 73 съпътстващи издателски и 
книгоразпространителски структури [18]. Подобни очаквания има и за останалите книжни 
панаири – в Париж, Франкфурт, Лайпциг, София, Белград, традиционният фестивал на 
детската книга в Сливен и пр.

За насърчаване на глобалното четене спомагат и някои сайтове, предоставящи 
безплатни онлайн книги. такъв е сайтът readingfanatic.com, чрез който читателят може 
да изтегли безплатно желана книга [19]. Сайтът е спонсорирана комуникация на големия 
световен разпространител Аmazon.com. Предпочитат се заглавия в електронен формат, 
удачна възможност за разширяване на четящата аудитория чрез електронни издания. 
Разрешителният режим за ползване на руски детски издания се предлага в Бесплатная 
детская электронная библиотека – съдържаща аудиовизуални издания за деца; мултифилми; 
електронни детски и аудио книги; приказки; детски стихове www.fl ashsait.com [20], както и 
удобен достъп до други руски он-лайн библиотеки за детска книжнина. 

Пример за постъпателно развитие, окрупняване и диверсификация е многостранната 
и дълголетна дейност на датската издателската компания ЕГМОНТ. Началото е дадено 
през 1878 г. в Копенхаген, а днес се радва на успех като крупна скандинавска медийна 
група, чиято дейност се простира върху територията на 32 държави, между които са Дания, 
Великобритания, Русия, Украйна, България, Китай, Хърватия, Чехия, Естония, Финландия, 
Германия, Унгария, Латвия, Литва, Норвегия, Полша, Румъния, Швеция, Турция и пр. 

Основател е Егмонт Харaлд Петерсен. Важен клиент е дамското списание 
„Дамернес Блад”. В началото на новия век кредитира и  преобразува  списанието в издание 
за семейството, сменя и името му на „Дом” /Химиет/, увеличава значително тиража му.  
В 1914 г. за изкусната си работа в графичните техники и полиграфическите достижения  
Егмонд получава високото почетно звание „Печатар на датския кралски двор”. На 5 
август същата година обаче умира. Името на фирмата е сменено на „Гутенбергус”. От 
печатница обаче предприятието постепенно се превръща във водеща издателска структура, 
ръководена от Йенс Кристиян Петерсен. Компанията се мести в центъра на Копенхаген, 
разширява се клиентелата ѝ,  персоналът достига хиляда души, печатните преси вече са 
увеличени на двеста. След смъртта на Йенс мениджмънтът се поема от Аксел Егмонт 
Петерсен – най-големият син на Егмонт, а четири години по-късно към мениджърския борд 
се присъединява и работещият в САЩ певец и автор на музикални текстове Дан Фолк, 
който осигурява на компанията лиценз от американското списание „Рийдърс дайджест”. 
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През 1948 г. Фолк купува в САЩ от Уолт и Рой Дисни правата за издаването на комикса 
„Доналд Дък” за Скандинавия, ориентиран към детско-юношеска аудитория. Закупени са 
правата и за още Дисни герои. Привличат се автори и за създаване на собствени приказки 
се организира филиалът  „Гутенбергус Пъблишинг Сървис”. Към края на 50-те години на 
ХХ век списанието „Доналд Дък” само за Дания достига тираж от 140 000 екземпляра и 
от месечно става седмично издание, разпространява се и в други европейски страни като 
Германия и Холандия. Популярна става поредицата комикси Астерикс. В началото на 60-те 
години е закупена и печатницата „Ашехоуг”, което позволява да се започне по-ускорено 
производство на книги. Създадени са издателски филиали – отначало в Германия, а през 70-
те години  и в Обединеното кралство. Общите тенденции за корпоративни прегрупирания и 
формиране на по-мощни издателски структури не отминават и «Гутембергус». От средата 
на 80-те години компанията придобива нови структури – норвежкото издателство „Дам” 
/1984/; мюнхенското детско издателство „Франц Шнейдер Верлаг” /1985/, закупена е дори  
фирмата за детски играчки и издаване на детска книжнина „Форлагет Литас”. Окрупняване 
привършва с придобиването на „Ладеман груп” /1988/, притежаваща книгоиздателствата  
„Комма”, „Холкенфелт” и „Сесам”. По време на демократичните промени в бившите 
социалистически страни – началото на 90-те години на века, „Гутенбергус” разкрива 
свои филиали в Полша, Русия, Чехия. В този период компанията извършва голямо 
сливане съвместно с дълголетната филмова компания „Норддиск филм” и сменя името 
си на „Егмонт”. През 1991 г. е организирано издателството „Егмонд–България”, което 
през следващите години се налага като лидер в областта на детското книгоиздаване. В 
Обединеното кралство пък „Егмонт” закупува британското звено за детски книги от „Рийд 
пъблишинг” /1998/. В Дания,  в началото на новото хилядолетие „Егмонт” присъединява 
датското издателство „Бониерс” /2007/, а неговите филиали „Ашехоуг” и „Ладеман” 
формират общ филиал /от 2003, под името „Ашехоуг”/. Утвърждава се и в дистрибуцията 
електронни развлечения и продукти в Скандинавския регион, като разпространява добилата 
популярност игра Плейстейшън и нейния еквивалент Плейстейшън Портабъл. 

Днес „Егмонт” публикува разнообразни комикси, учебници, предучилищни 
списания и книги в сътрудничество със световните лидери в притежаването на права 
за различни издания. Популярни брандове през годините стават „Мечо пух” и „Братз”. 
Компанията притежава пет издателства в Скандинавия, но стои стабилно на пазара на 
детските книги в Европа, намира радушен прием в Азия и е вторият по продажби детски 
издател в Обединеното кралство. Издателството публикува печатни книги и техните 
електронни еквиваленти в около 20 страни, като е едно от водещите в Европа в изданията 
за деца. В Скандинавия е лидер във всички издателски дейности. Чрез „Нордиск филм” 
ЕГМОНТ  участва в продуцирането на игрални филми, на реклами и телевизионни 
предавания, детска мултимедийна продукция. „Егмонт” участва  в телевизионния бизнес, 
както и в печатни медии. Примерът на тази голяма скандинавска компания сочи тенденции 
в разрастване и разширяване на издателската индустрия в Европа, нейното окрупняване 
и диверсификация в най-разнообразни сфери на издателския и медийния бизнес, 
ориентирани днес към развитието на електронната книга и електронното книгоиздаване, 
включително и  в България.

Компанията МОНДАДОРИ ГРУП със седалище в Милано  днес е в първите редици 
на издателския бизнес не само в Италия, но и в Европа. Нейният основател Арнолдо 
Мондадори започва пътя си на печатар и издател от селцето Остиглия, област Ломбардия, 
през 1907 г. и само на осемнайсет издава първото списание „Luce” (Светлина). Смята да 
привлече младежта от селските райони с интересни четива и така поставя началото на 
поредицата за деца и юноши „Ла Лампада” (Лампа), през войните публикува списания 
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за войниците по фронтовете, следват поредици с италиански класици. През 1919 г. 
Edizioni Mondadori вече се е установила в Милано, а във Верона основава печатница. 
Следват поредици с италиански класици, привлича значими италиански автори като 
Луджи Пирандело, Грация Делада, Джовани Верджи, Джовани Пасколи, работи и с 
Габриеле Д’Анунцио, откупува авторски права; издава библиотека „Романтика” (1931) под 
редакцията на Джузепе Антонио Боргезе; от 1922 г. стартира и „Enciclopedia dei Ragazzi” 
(Енциклопедия за момичета) – тук водещите тематични направления с ориентация към 
детско-юношеска аудитория са география, история, музика, литература, наука; сключва 
договор с американската компания „Уолт Дисни” (1935) и публикува десетки издания за 
деца.

Възстановил реквизираното по време на немската окупация издателство в Милано, 
А. Мондадори се възползва от мащабния план за европейско следвоенно възстановяване 
„Маршал” и разширява технологичния си парк с печатарска техника. В следвоенните 
години издателството развива издаването на научнофантастична белетристика със 
серията Урания); от 1969 г. се дава началото на серия за световни класически писатели 
„Меридиани”. Тук личат имената на такива утвърдени автори като Хемингуей, Сартр, 
Ремарк, Монтале и пр. Още в 50-те години на ХХ век „Мондадори” създава верига 
от фирмени книжарници и офиси из целия свят. През 1949 г. открива и първия си 
задграничен клон в Ню Йорк  Със смъртта на Арналдо Мондадори през 1971 г. завършва 
един период на ускорено развитие и стабилност за издателството. Мениджмънтът е 
поет от сина Джорджо Мондадори, а между 1991–2002 г. председател на издателската 
къща е племенникът му – Арналдо Мондадори. След смъртта на Арнолдо през 2002 г., 
от февруари 2002 г. председателското място е заето от Марина Берлускони, дъщеря на 
бившия министър-председател на Италия Силвио Берлускони. През 1998 г. в Милано  
е открит първият италиански информационен мегамагазин под името „Мондадори 
информатика мултицентър”. Магазин на няколко нива, предлагащ печатни и електронни 
книги за възрастни и деца, списания и издания от предходни години, разположен на 
площад Пиаца дел Дуомо, книжарници във Флоренция, Падуа и други книжовни центрове 
в страната, модерни маркетингови структури (включително книжарница „Мондадори 
франчайзинг” и придобиване на разпространителската верига „Гъливер” – през 1998 г.) 
трасират съвременния облик на голямата издателска компания. След 1999 г. компанията 
си сътрудничи със световните медийните корпорации Бертелсман и Хърст. В началото на 
90-те години на ХХ век е основан консорциумът между „Мондадори груп” и „Бертелсман 
груп”  за издаване на придобилото голяма популярност месечно сп. „Фокус”, но през това 
десетилетие възникват и други издания – тийнейджърското „Топ гърл”, „Фокус Джуниър”, 
„Фокус Сториа”, „Фокус Пико”, „Гео” и др.). Традиционният книгоиздателски бизнес е 
обособен в отдела „Книги” на „Мондадори груп”, ръководен от генералния мениджър 
Джан Артуро Ферари, и се развива в няколко тематични направления – масови издания, 
включително и детска литература, съвременни автори, литературна класика, книги в 
сферата на образованието и изкуствата. Издателската група има и свое дъщерно дружество 
„Рендъм Хауз Мондадори” (Random House Mondadori). Само през 2008 г. продукцията 
включва 2695 нови заглавия и 5 225 преиздавани заглавия, а приходите са 434, 3 млн. евро, 
като заема сериозен дял от 28, 8 на сто от общия дял на италианската издателска продукция 
(тук Мондадори груп” излиза напред пред свои традиционни конкуренти: „RCS Group”, 
„GEMS Group”, „Feitrinelli” и др.). В структурата на „Мондадори груп” влизат няколко 
издателските къщи , сред които„Едизиони Мондадори”, „Едизионе Пиеме” и „Джулио 
Ейнауди Едиторе”; „Мондадори образование” (от 2008 г.) – компанията е дислоцирана в 
Милано, Болоня и Флоренция и обхваща основните сфери на италианското образование 
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от детска възраст до юношеска възраст, като публикува подходяща и търсена учебна 
книжнина за подрастващите; „Арт Мондадори” – заглавията на изданията включват 
достъпни за прочит книги за читатели, които не са специалисти в областта на видовете 
изкуства, при това с атрактивен графичен дизайн. В състава на „Мондадори груп” от 2008 
г. влиза и цифрово издателство „Mondadori digital”, обединяващо дейността на цифрови 
медии в Италия и Франция с 26 сайта още през същата година и издаващо електронните 
еквиваленти на популярни италиански списания. 

В структурата на „Мондадори груп” от  1980 г. се влиза и едно дълголетно 
издателство с традиции в миланското книгоиздаване – Sperlig&Kupfer, чието начало е 
положено още през 1899 г. В структурата на това издателство е „Фрасинели” (основана още 
през 1931 г.) – издателска къща с широк литературен профил, включващ и детски издания. 
Една от най-разпространяваните в момента детски издания на Frassinelli е книгата на 
Маркус Зусак (Marcus Zusak) „La bambina she sаlvava I libri” (Малкото момиче, което спаси 
книгите) [21]. 

Дистрибуцията и рекламата на книжната продукция, на печатните и електронните 
медии на издателската група е поверена на самостоятелна структура – „Мондадори 
публисита”. Към края на 2010 г. общото производство на книжна продукция възлиза на 51, 
4 млн. копия, като са произведени 2379 нови заглавия, а приходите достигат 413, 9 млн. 
евро. През 2010 г. „Мондадори груп” заема малко над 34 на сто от пазара на списания и 
около 27 на сто от пазара на книги в Италия, а само на панаира във Франкфурт каталогът 
включва 800 заглавия на издания и още 400 в дигитален формат за възрастни и за деца; 
през лятото пък започва да функционира и електронна библиотека, а също и он-лайн 
книжарница с издания на италиански и английски. Сключен е договор за разпространение 
на продукцията им чрез международната структура „Амазон”. Разнообразни форми – 
книгопоща и клубове на книгата (в областта на литературата за жени, на музиката, на 
книжнина за мъже, за детски издания) трасират модерната дистрибуция на книжната 
продукция. Заедно с това обаче продажбите на дребно и дирeктният маркетинг на детски 
и художествени книги се осъществява при подкрепата на компанията „Cemit Interaktive 
Media”. 

В Милано е съсредоточила дейността си и още една крупна международна 
мултимедийна група– RCS_MediaGrop [бившата Рицоли груп] [22], която наред с големи и 
известни издания, между които ежедневника „Куриере делла Сера”, “Газета делла спорт”, 
испанските „Ел Мундо” и „Експанзия” чрез Unidad Editoral, но и други информационни 
всекидневници, списания, нови медии, цифрова и сателитна телевизия, крупен рекламна 
дистрибуция и разбира се, книгоиздаване, в това число детски книги. Специализиран сайт 
за стимулиране на детското четене rizzoliusa.com популяризира детски издания и поредици, 
между които и детската серия 1001 и особено нашумялата книга на Джулия Еслишер „1001 
детски книжки, които трябва да прочетете, преди да пораснете” [23].

Португалското издателство A ESFERA DOS LIVROS (Сферата на книгите) – 
Лисабон, е сред новите проекти  в издателския бизнес на Иберийския полуостров (част 
от RCS_MediaGrop), отправен към новите вкусове и нужди на португалския читател  
[24]. В издателския репертоар се вкарват иновативни теми, привличат се национални 
и международни престижни автори, полагат се грижи за добрия дизайн и  широкото 
продуциране на изданията. Приоритет е да се насърчава комуникацията  с писателите 
и те да се поставят в директен контакт с читателите, както и да се разчита на по-
широко разпространение. Организират се премиери на нови книги, като писателят се 
представя пред лисабонска публика. Предстоящите творчески срещи се огласяват на 
сайта на издателството, а отделно новите книги се дават със сканирана корица и се 
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анотират. Към издателската структура, освен в португалската столица, офиси работят на 
територията в Испания – Мадрид и Барселона [25]. Португалското издателство участва 
на международните панаири на книгата. В Португалия е популярен и интернет-порталът 
за литература, включително и за детски  издания в печатна и електронна версия Portal da 
Literatura.com [26], откъдето с линк читателят може да се прехвърли към други издания в 
apple.com/uk; възможна е и комуникация с португалската електронна книжарница sitio do 
livro [27]. Утвърдени издателства с дългогодишен опит в сферата на белетристиката са и 
лисабонското издателство „Caminho S.A.” и „Porto Editoraa”, а в сферата на публицистиката 
и историческата книжнина се проявява издателство „Parsifal”.

Книгоиздаването в Обединеното кралство бележи  впечатляващ ръст. Изгрява 
звездата на даровити писатели – Jacqueline Wilson, Philip Pullman и Judy Blume, чиито 
творби стават популярни в много страни по света. Сред най-успешните издателства 
във Великобритания е международната компания „Random House”.  Свързаното с нея 
британското издателство Andersen Press, основано през 1976 г. от Клаус Флуге (Klaus 
Flugge), е профилирано в картинни книги, фантастика, електронни книги. Нашумява с 
добилата широка популярност детска книга Златокоска и трите мечки и обикнатата от 
децата серия The Little Princess от Тони Рос (Tony Ross) [28]; с любопитната за най-малките 
история (Elmer the Patchwork Elephant) на Слона Eлмър от  Дейвид Маккий (David McKee), 
която може да се изтегли и в електронна версия  чрез Amazon.com [29].

Големите издателства с международен престиж, разчитат на авторитетни имена 
на писатели, които в много случаи продуцират сами. Така например писател с голяма 
известност, издаван от  „Random House”, е Филип Пулмън. Той нашумява с фентъзи 
трилогията-бестселър „His Dark Materials”. Трилогията включва „Northern Lights” (1995), 
„The Subtle Knife” (1997) и „The Amber Spyglass” (2000). „His Dark Materials” е трета 
в анкетата на Би Би Си за най-обичана книга в Англия, а Пулмън е удостоен с титлата 
Командор на Британската империя (2004). Издателят Дейвид Фиклинг предлага в началото 
на всяка глава на „Northern Lights” да се поставят малки, символични илюстрации, Пулман 
обаче пита дали не биха му позволили да ги нарисува сам. Дава му се възможност, тогава 
Пулмън представя свои рисунки-идеи, сюжетно свързани с книгата, а Д. Фиклинг е 
впечатлен от скрития талант на писателя и му дава първата работа като професионален 
илюстратор. Увлекателната фабула за смелото момиче Лайра,пазителка на Златния компас, 
и бронираната мечка Йорек допринася „Northern Lights” да бъде включен в списъка 
на „Observer” от 2003 г. за най-добрите романи на всички времена; печели одобрение 
на публиката в класация на Би Би Си за любима книга на нацията. Първият том на 
трилогията „Northern Lights”  получава медала „Карнеги” за детска художествена проза 
във Великобритания през 1995 г. Последният том «The Subtle Knife” е отличен с наградата 
за книга на годината на Уитбред през януари 2002 г. – първа детска книга, получила това 
отличие. През декември 2007 г. New Line Cinema издава филмовата адаптация: The Golden 
Compass, по  първата книга от поредицата „His Dark Materials”. 

При работата по първата книга издателят Дейвид Фиклинг предлага в началото на 
всяка глава на „Northern Lights” да се поставят малки, символични илюстрации, Пулман 
обаче пита дали не биха му позволили да ги нарисува сам. Дава му се възможност да 
представи няколко свои рисунки, тогава Пулмън представя свои рисунки-идеи, сюжетно 
свързани с книгата, а Д. Фиклинг е впечатлен от скрития талант на писателя и му дава 
първата работа като професионален илюстратор. Увлекателната фабула допринася „Northern 
Lights” да бъде включен в списъка на „Observer” от 2003 г. за най-добрите романи на 
всички времена. Във втория том Филип Пулмън предлага габъровото дърво да символизира 
света на Уил, алетиометърът да представлява графично и символно света на Лайра, а пък  
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кинжалът света на Читагазе, използва и други  подтекстови символи и внушения, като 
внася иносказателност и предлага  въображението на читателя да довърши техния смисъл.

Жаклин Уилсън (Jacqueline Wilson) е сред най-четените писатели за деца на 
голямата издателска компания „Random House”. Макар че нейните романи интерпретират 
осиновяване, развод, психични проблеми, в изданията ѝ се вкарват и мотиви  с приказни 
фентъзи елементи. Най-известната серия е Tracy Beaker (1991), с три продължения и четири 
телевизионни адаптации на CBBC: „The Story of Tracy Beaker”, „Tracy Returns”, „The 
Dumping House” и „Tracy Beaker Gets Real”. си, и попада в редица неочаквани ситуации и 
приключения. Книгата е носител на наградата „Blue Peter people’s” (2002). Жаклин Уилсън 
написва и три продължения на книгата: „The dare Game”, „Starring Tracy Beaker”, „Tracy 
Beakers Thumping Heart”. Кориците на книгите са илюстрирани от Ник Шарът, който вкарва 
в дизайна им графични доминанти на оранжеви, червени, зелени жълти цветове. Ник 
Шарът е избран за официален илюстратор на Световния ден на книгата през 2006 г.  

Робърт Чарлз Уилсън влиза у нас в света на фантастиката, която е занимателно 
четиво, както за възрастни, тъй и за тийнеджъри с романите „Хронолитите”, „Ускорение” 
и „Дарвиния” (под № 161 на софийското издателство „Бард”). Паралелната Вселена, 
новите форми на цивилизацията с удивителна фауна и флора, експериментът с новата 
Европа, с наратив на ретро приключенски роман и вплитането на сайбър пънк фентъзи в 
общата канава на фабулата, правят „Дарвиния” увлекателно четиво, преплитащо мистика и 
реалност [30]. 

Приключенията и загадките са обикнати творчески похвати при композиране на 
произведенията на съвременния класик в сферата на фентъзи литературата – американският 
писател Клифърд Доналд Саймък. Още в края на 70-те години варненското държавно 
издателство „Георги Бакалов” с превода на Михаил Грънчаров осъществява издание 
на „Гробищен свят” по оригинала на изданието от 1973 г. [31]. Същото варненското 
издателство публикува и романа „Градът” [32].  В началото на демократичния преход у нас 
се появиха и преводни издания на „Заложници в рая” на издателство „Полюси” (1993) [33] 
и „Рожби на разума” на издателство „Камея” (1995) [34]. В по-ново време Клифърд Саймък 
е включен в поредицата фантастика на издателство „Бард” с романите „Всичко живо е 
трева” (преиздадена от изд. „Колибри”), „Върколак”, „Децата на нашите деца”, „Котешко 
лице”, „Царството на злото”. Четивността, фантастично, невероятно и приключения се 
преплитат в творбите му, заради които получава множество награди за фентъзи литература. 

Магията, магичното, изумителните случващи се с героите странности се вплитат в 
не една фентъзи книга и раждат любими герои – Хари Потър на Дж. Роулинг, Магистериума 
на Холи Блек и Касандра Клеър в романа „Железният изпит” – там магията за Калъм 
Хънт е низ от загадки, беди и изпитания, които следва да преодолее след „железния 
изпит” и попадането в лабиринта на Магистериума [35]. Към 1 март 2015 г. в  британския 
сайт fantasticfi tion.co.uk на името на американската писателка Kassandra Clare  (Джудит 
Ромелт = Judith Rumelt) като оригинални авторски  фентъзи книги (изцяло авторски и в 
съавторство) са регистрирани 47 книги [36]. У нас К. Клеър е позната с белетристичната 
поредица романи на издателство „Ибис”, насочена предимно към тийнейджърска аудитория 
Реликвите на смъртните. Оригиналът на романа „Град от кости” е публикува през 2007 г., 
обявен за бестселър от авторитетни медии като „Ню Йорк Таймс”, „Пъблишърс Уикли”, „Ю 
Ес Ей Тудей”, „Уолстрийт Джърнъл”, „Инди Баунд” и „Амазон”. 

Мултинационалната издателска компания „Simon&Shuster” представя удивителният 
разказ за фантастичните летящи книги на понесения върху крилете на въображението 
г-н Морис Лемър от Уилям Джойс, илюстрирана от автора и от Джо Блаум, в която има и 
летящи приключения, но подтекстово внушена мъдрост [37]. Изданието е придружено и 
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от  филмова анимация, която лесно може да се изтегли, да се ползва от мобилни апарати 
или на място да се гледа от сайта Simon&Shuster.com или през сайта youtube.com [38]. 
Личната библиотека на г-н Морис Лесмор е издухана от свиреп вятър – символизиращ 
движението на времето, но в творбата са вкарани фини послания – за любовта към книгите 
(метафорично те са превърнати в летящи птици) и тяхната преобразяваща сила, за магията 
на личната библиотека, за съзерцанието при досега с книгата-символ на познанието, на 
нещо добро и красиво като невероятен полет в живота ни. Нежна и блага хармония струи 
от тази поетична възхвала на печатната книга и нейните удивителни възможности, които 
детското въображение може само да доразвие. През 2013 г. британският HarperCollins 
стартира уебсайта Narnia.com.uk, фокусиран върху света на популярната фентъзи поредица 
от Клайв Стейпълс Луис Хрониките на Нарния. 

Тери Пратчет е най-продаваният през 90-те години на ХХ век британски автор на 
комични фентъзи романи от поредицата Светът на Диска, носител на рицарско звание 
за заслуги към литературата и на Световната фентъзи награда от 2010 г. за цялостен 
принос [39]. Поредицата успешни фентъзи книги Пратчет започва през 1983 г. с „Тhe 
colour of Magic” (Цветът на магията), издаден и на български. До 2009 г. у нас са 
преведени 32 негови книги. Сред тях наситени с фантъзи наративи и преплетени с фина 
ирония и комични ситуации са „Фантастична светлина”, „Вещици в чужбина”, „Малки 
богове”, „Петият слон”, „Чудовищна команда” и др. Популярно в англоезичната фентъзи 
литература е изданието от 2000 г. „Приказки за Света на Диска”, а между 1998-2000 г. 
излизат и няколко стилово близки в жанра сборници: Death Trilogy (Omnibus); The sity 
Watch (Omnibus), The colour of Magic / The light Fantastic (Omnibus),Good Tribody. У нас 
излиза и издадената през 2004 г. в оригинал „Изкуството на Света на Диска” (заедно с Пол 
Кидби). В поредицата Истории от света на Диска  излизат изданията „Цветът на магията”, 
„Фантастична светлина”,  „Еманципирана магия”, „Морт”, Магисточник”, „Посестрими 
в занаята”, „Пирамиди”, „Стражите! Стражите!”, „Ерик”, „Подвижни образи”, „Волният 
народец”, преведени също са и „Добрите поличби”, „Килимените хора”, Бромелиада 
„Масклин” [40].

 Разбира се, могат да се приведат още десетки факти и емпирични наблюдения, 
които само потвърждават убеждението за иновативната посока, в която се развива 
съвременното книгоиздаване в Европа, САЩ и по света. Вярвам, че конвенционалността 
и атрактивността на печатна книга ще върви в своеобразна творческа и интелектуална 
симбиоза с производството и смелите продуцентски проекти за иновативни книги, но и с 
насърчаването на четенето в сферата на електронното книгоиздаване. 
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ЛИЧНОСТТА  НА  ФЕЛИКС  КАНИЦ  
И  ЛИЧНАТА  МУ  КОЛЕКЦИЯ – СЪВРЕМЕННО  

СЪХРАНЯВАНЕ  В  ЦЕНТРАЛНАТА  БИБЛИОТЕКА  
ПРИ  БЪЛГАРСКАТА  АКАДЕМИЯ  НА  НАУКИТЕ

Северина Георгиева

Феликс Каниц, с това което е направил и оставил, е насърчил поколения да 
погледнат към родината си по малко по-различен начин, да намерят в нея повече позитиви 
отколкото негативи, да гледат на нея като най-ценното, което може да ги вдъхнови. Той 
стъпва в нашата родина за първи път през 1860 г. и остава в нея с неголеми прекъсвания 
над десет години, като запознава Европа с тези непознати балкански земи. Няколко години 
по-късно, през 1868 г. той получава определена специална субсидия от Виенската академия, 
за да продължи своите проучвания по българските земи. Работата му по българските 
територии се изразява в това да съставя и чертае карти на местности, селища, изучава 
етнографията, топонимията и старините в различни кътчета на нашата страна.

Неговата обиколка из българските земи започва от Видин и видинския край. Каниц 
е привлечен от старините, на които се натъква по нашите територии, и които изследва с 
голям интерес. Успява да локализира античните градове Рациария (дн. Арчар) и Никополис 
ад Иструм (дн. Никюп, Търновско). Освен това Каниц успява да локализира и старата 
българска столица Плиска. Той открива нейните руини край с. Абоба. Отново той пръв 
открива за българската историческа наука и всички, които ценят нашата история, някои 
паметници на нашето минало, станали по-късно световно известни. Най-известни са 
Мадарския конник и Боянската църква. Множество гордости на днешните българи са 
добили популярност след неговите проучвания. Днес тези забележителности са нашата 
визитка пред света и ние можем да се гордеем и да имаме усещане за своя идентичност, 
благодарение до голяма степен и на тези трудове на унгарския пътешественик.

Ето как Феликс Каниц определя българите: ,,Това е най-ценният народ, като 
единствен земеделски и занаятчийски народ тук. Той притежава големи умствени заложби. 
В сравнение с турците, българите са много трудолюбиви и способни”. Като подчертава 
вродените способности у българите, като вижда сградите и мостовете, които те строят, той 
предрича, че те ,,ще бъдат индустриален народ”.

Особено ценна е монографията на Каниц ,,Дунавска България и Балкана” от 1882 
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г., която е първи опит за представяне на България в образи.  Книгата на Феликс Каниц 
„Дунавска България и Балканът” още приживе претърпява две немски издания, а неговата 
карта на българските земи е една от най-точните и най-добре изработени за времето си. 
Картата послужва на руското военно командване през Руско-турската война (1877-1878) и 
по определяне на границите по време на Берлинския конгрес (1878 г.). А книгата му, която 
представлява неговия капитален труд, илюстриран с неговите саморъчни графики получава 
най-висока оценка на Парижкия географски конгрес през 1876 г., като е наградена със 
златен медал. Такава е и оценката, която й дава и Московският антропологичен конгрес 
през 1879 г. Тя и до днес запазва своите качества не само като един от най-хубавите 
пътеписи за нашите земи, но и като емоционален разказ на човека на перото и четката. 
За пръв път на български език части от книгата превежда и публикува неговият най-
възторжен почитател и продължител на делото му проф. д-р Парашкев Стоянов. Този 
превод излиза през 1902 г. в Ловеч под заглавието „Градът Ловеч от основаването му до 
освобождението му”. Той е отпечатан с предговор на проф. П. Стоянов, в който видният 
лекар и изследовател на Ловчанския край прилага и писмото на Ф. Каниц до себе си, в 
което пътешественикът одобрява издаването на тази част от книгата си и говори за любовта 
си и впечатленията си от Ловеч и околността му, както и за неизличимите си спомени за 
видни ловчанлии. Книгата излиза под формата на нетолкова внушителна брошура като 
проф. П. Стоянов се отказва от всякакъв хонорар в полза на Ловчанския народен музей, 
който по онова време е клон на читалище „Наука”. Следващият български превод на 
книгата е осъществен през 1932 г. по инициатива на издателя на списание „Българска 
историческа библиотека” Страшимир Славчев, като от тиража 2600 екземпляра са подарени 
на абонатите на списанието. Преводът е осъществен от известния тогава преводач д-р Т. 
Иванов, а предговорът е на Стр. Славчев. За съжаление изданието е недовършено и излиза 
само неговият том първи, поради прекратяването да излиза списанието.

Пълният превод на български език на книгата в три тома излиза едва 120 
години след отпечатването на първото й издание. Тя беше издадена от Издателство 
„Борина” в превод на Михаил Матлиев и вече покойният немски възпитаник, археологът 
Петър Горбанов. Като том четвърти Академичното издателство „Проф. Марин Дринов” 
издаде научния апарат към книгата. Новото издание е под вещата и с висока стойност 
редакция на видните наши учени проф. В. Паскалева и д-р Н. Марков.

Назначен като гравьор, но и като невероятен такъв, както и изключително прецизен 
картограф, с почти фотографска точност Феликс Каниц рисува видяното и изработва карти 
на изминатите от него маршрути. Картата на Дунавска България, която прилага към том 3 
на своя труд, е до такава степен подробна и точна, че руският генерален щаб я препечатва и 
използва за военните действия през войната от 1877-1878 г.

Като изследовател на нашите земи и своеобразна битност за нас като народ и 
народност е интересно да се запознаем с онези лични четива, с които той се е обогатявал 
по време на пътешествията си.  Неговата лична библиотека е подарена на Българската 
академия на науките през 1930 г. от неговия внук Жак Каниц. Тя наброява 836 тома 
литература, изключително разнообразна като по вид, така и по съдържание, език и 
хронологични граници на публикуване. Най-значителен е броят на книгите – 607 тома, 
следвани от отпечатъците – 225 и 4 албума, един от които е демографски: АЛБУМ от 
графическа статистика. Състоянието на населението според  преброяването на 1 януари 
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1893. София, 1896. 36 табл. Отпечатъците са статии от научни сборници, списания и 
дори вестници. Те са подвързани с твърди корици и са оформени като книги. Езиковата 
характеристика на изданията сочи, че в библиотеката на Феликс Каниц е включена 
литература на 8 езика, което е свидетелство за богатата езикова култура на притежателя. 
Водещи са изданията на немски език, които съставляват 543 тома от фонда. Тези на сръбски 
език наброяват 159 тома; на френски език – 79 тома; на български език – 19 тома; на 
английски език 16 тома; на руски, латински и италиански езици съответно – 8, 7 и 5 тома. 
Хронологичните граници на книгите се простират от края на ХVІІ век до началото на ХХ 
век. Най-ранното издание датира от 1693 г. Най-многобройни са книгите, публикувани 
след 1850 г. до 1900 г. – 737 тома и само 52 тома или след 1900 г. Отпечатъците също 
се простират в тези два последни периода. Библиотечният фонд е разнообразен по 
съдържание: езикознание и художествена литература, география, история, археология и 
етнография, религия, изкуство и художествени занаяти, икономически и естествени науки, 
транспорт, селско и горско стопанство и т. н. Най-многобройни са изданията в областта на 
историческите науки и особено тези за история на Сърбия, Босна, Херцеговина, Румъния, 
Франция, Турция, Гърция, Австро-Унгария. Те съставляват над 191 тома.

Целият фонд на личната колекция на Феликс Каниц, съхранявана в Централната 
библиотека към Българската академия на науките в днешни дни е достъпна и чрез 
интернет, тъй като всички записи от колекцията са въведени в каталога на ЦБ на БАН, 
чрез автоматизираната библиотечна система ALEPH500. Това дава широка палитра от 
действия за читателя и интересуващият се човек, от когото е необходимо единствено да 
свърши своята работа седейки в къщи пред компютъра. Чрез системата може да се провери 
кое издание къде точно се намира, чрез въведената сигнатура, както и всички данни за 
изданието които ни интересуват. Също отнасящо се конкретно за колекцията на Феликс 
Каниц може да се проследят и всички титулни страници, които са дигитализирани и също 
могат да се видят до данните на изданието. Всичко това е важно, тъй като по този начин 
със запазването чрез най-съвременните методи за това и впоследствие достъпността на 
една такава лична колекция като тази на Каниц, ние изразяваме не само уважение към тази 
личност, която е дала толкова много за нашата душевност и народност, но и за обогатяване 
и база за развитие на поколенията, които идват след нас.

Каниц се изявява като един от големите приятели на нашия народ и оставя много 
такива из българските земи. На негово име са кръстени улици в едни от най-големите наши 
градове като София, Варна, Ловеч, Видин, Сливен, Пловдив, Стара Загора, Троян. Неговата 
невероятна обща култура оставя в нас пример за следване по неговите стъпки, които водят 
към нещо добро,  а любовта му към България ни дава повод да бъдем много по-смели и 
горди в изграждането на родината си в бъдещите времена.
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СМАРТ  ОБУЧЕНИЕ  НА  „НЕТ  ПОКОЛЕНИЕТО” 

Иглика Гетова

Кажи ми и ще забравя.
Научи ме и ще запомня.
Заинтересувай ме и ще науча.

Бенджамиин Франклин

Въведение
Бързото развитие на мобилните технологии, бежичната комуникация и прецизните 

технологии дават възможност за развитие модерни среди за обучение, които се налагат в 
реалния свят за обучение на студентите.

Смарт обучението представлява сдружение на образователни институции и 
професоро-преподавателски състав за осъществяване на съвместна образователна практика 
в Интернет мрежата на базата общи стандарти, споразумения и технологии. Чрез съвместно 
създаване и използване на съдържанието на общо обучение. Болонският процес дава 
възможност на университетите да приемат студенти, без повторно разглеждане, създавайки 
по този начин, Smart образователна система за Европа. Single European University ще 
извърши колективен процес на учене чрез единно общо хранилище на учебни материали. 
От друга страна Смарт образованието е гъвкаво обучение в интерактивна среда за обучение 
с помощта на съдържание от целия свят, което е в публичното пространство: Смарт 
образование – по-широко разпространение на знания [6].

Целта за интелигентен живот е да се направи ученето по-ефективно поради 
прехвърлянето на образователния процес в електронна среда. Този подход ще копира 
знанията на учителите, за да осигури достъп до всички желаещи. Освен това, той ще се 
разшири границите на обучение, не само по отношение на броя на учащите, но също така 
и от гледна точка на времето и пространството. Обучението ще бъде на разположение 
навсякъде, по всяко време. Едно от условията за преход към смарт електронното обучение 
е преходът от книга в активно съдържание. Само знанието в електронен вид може да 
се предава с най-голяма ефективност. Това знание трябва да бъде поставено в едно 
хранилище, което предполага съществуването на интелигентна търсачката. И простото 
публикуване на съдържание в такова хранилище няма да е достатъчно, за да го активирате. 



286

Всички обекти на знанието трябва да бъдат взаимосвързани чрез система от метаданни.
Смарт обучението може да се разгледа в контекста на петте характеристики: знания, 

технологии, преподаване, учители и на бизнеса. „Преди”, единственият източник на знания 
за обучаемите е бил преподавателя и студентите научават нови знания в класната стая 
или от книга, която той се препоръчва от него. Целта на университета е да се подготвят 
специалисти за промишленото производство.

 „Понастоящем”, знанието се предава не само от учителя към обучаемият, но също 
така и между студенти, което позволява да се създават нови знания. На свой ред, активно 
започват да се прилагат образователни технологии и преподавателите могат да пренасят 
знанията не само в класната стая. Бизнес се нуждае от специалисти, обучени за обществото 
на знанието.

A „в бъдеще” основният източник на знания за студента ще бъде интернет 
технологията. Процесът на обучението ще включва движението на знанието на обекти 
във всички посоки от студент към преподавател и обратно, от студент към студент, и т.н. 
Завършилият не само ще бъде експерт в своята област, но той ще бъде в състояние да се 
присъедини в бизнес средата като партньор или предприемач.

През последното десетилетие активно се оформя цифрово общество с атрибути като 
икономика на знанието, електронна армия, електронна култура, електронно здравеопазване, 
електронно правителство, електронна наука. Е-обучението се имплантира в структурата 
на цифровото общество и е водещ елемент. Въпреки това, когато говорим за електронно 
обучение, акцентът е основно върху технологията. Днес, технологичното развитие на 
водещите университети в света е достигнал точка, където по-нататъшно развитие на 
информационната база ще донесе качествено нови промени. Учебното съдържание е 
свободно достъпно за студентите, като се осигурява обратна връзка преподаватели – 
студенти, обмен на знания между тях, автоматизация на административни задачи.

Развива се нуждата от по-високо ниво на образование (Смарт образование), 
съответстващо на предизвикателствата и възможностите на днешния свят, позволяващо на 
младите хора да се адаптират към бързо променящите се условия на околната среда чрез 
осигуряване на прехода от книга в активно съдържание.

Използването на интерактивни методи променят основните функции на обучителя 
в образователната система, което от своя страна води до преодоляване на стереотипите 
в обучението: изработване на нови подходи към професионалните ситуации и развитие 
на творчески способности. Чрез интерактивните методи обучителят изоставя своята 
традиционна роля и прави обучаемите участници в процеса.

Тенденциите в модерният образователен процес налага т.нар. интерактивно 
обучение, което се базира на обучение чрез взаимодействие на обучаемите с учебната 
среда, която служи като област, в която се усвоява опитът.

Обучаемите в този образователен процес са пълноправни участници в него, а опитът 
им е основен източник на учебно знание. Преподавателят изпълнява ролята на водещ, т.е. 
не дава готови знания, а подбужда участниците към самостоятелно търсене на решение. 
По този начин интерактивното обучение променя взаимодействието между педагога и 
студента. Активността на педагога отстъпва място на активността на учащите се, неговата 
задача се свежда до създаване на условия за развитие на техните инициативи. Педагогът се 
отказва от ролята си на своеобразен филтър, пропускащ определена учебна информация, а 
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изпълнява функцията на помощник в работата и е един от източниците на информация.
Използването на интерактивни модели за обучение изискват моделиране на 

житейски ситуации, използване на ролеви игри, както и съвместно решаване на даден 
проблем. Изключва се доминирането на който и да е участник в учебния процес или идея 
[2]. По този начин се поставят основите за интегриране на обучаемите в образователния 
процес.

Всичко това дава висока ефективност при обучението на т.нар. „Нет поколение”. То 
е уникално по своята същност, тъй като то е израснало с цифрови технологии и това дава 
основание да се твърди, че не само е технологично грамотно, но и технологично зависимо. 
Ежедневното използване на дигитални технологии води до развитие у „нет-поколението” 
на умения, разбирания и начин на мислене много по-различни в сравнение с предходните 
генерации. [5]

Интерактивните технологии в обучението представляват такава организация на 
процеса, в която е невъзможно неучастието на обучаемия в колективния, взаимнодопълвщ 
се, основан на взаимодействие похват. Посредством внедряването на интерактивните 
модели се обособява т. нар. интерактивна образователна среда. Тя определя даването на 
знания в готов вид към тяхното самостоятелно овладяване чрез ново познание. 

Интерактивната образователна среда е предпоставка за отстраняване на мисловните 
блокади и поощряване на креативността. В световен план са познати и така нар. техники за 
асоциации. В средата на миналият век изследователя Бернд Рорхбах публикува в немското 
списание за маркетинг Absatzwirtschaft статия за иновационен процес за стимулация на 
креативността като предлага метода 6-3-5 стуктуриран като Brainwriting техника [3].

В началото на миналият век Алекс Оксборн открива метод за вземане на решения 
по творчески начин (мозъчна атака). Методът се ръководи от два принципа за идейна 
ефикасност, а именно: отлагане на решението и достигане на количество. И на тази база се 
определят и общите правила на brainstorming – намаляване на социалната въздържаност 
между членовете от обособената група; стимулиране на идейното производство и 
увеличаване на творчеството на групата.

Реализации и изследвания
Въвеждането на съвременни интерактивни методи на обучение увеличава 

интереса на обучаемите към часовете и активното им участие в самия обучителен процес. 
Предимства на онлайн ресурсите пред традиционните средства за представяне на учебно 
съдържание.

Интерес на учащите към учебните часове;
Активно участие в обучителният процес;
По-добро усвояване на преподавания материал;
Интеграция с информационни системи;
Електронен пренос на учебни материали. 
През 90-те години на миналият век се въвеждат първите SMART дъски. Тази 

иновация се развива с бързи темпове чрез създаване на технологии, за направата на 
обучението по-различно и занимателно. Така се подпомагат преподавателите и студентите 
да работят заедно по-ефективно, като им предоставя инструменти за създаване на мощен 
образователен опит.
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SMART дъските са интерактивни плоски панели, които функционират като част от 
система, включваща интерактивна бяла дъска, компютър, софтуер, проектор и бяла дъска 
други познати устройства са Smart Notebook съвместно със софтуер за образование и Smart 
маса. Компонентите са свързани безжично, чрез USB или серийни кабели. Проекторът е 
свързан към компютъра и показва изображението на работния плот на интерактивната бяла 
дъска. Дъската се управлява чрез докосване от пръст, химикалка или друг твърд предмет. 
Интерактивните бели дъски са достъпни и като дисплей на плосък панел - интерактивни 
повърхности, които се побират над плазмени или LCD дисплеи. SMART дъските използват 
технологията Digital Vision Touch (DViT).

DViT технологията е единствената, който предлага изброените качества:
– Кристално ясно изображени;
– Без изискване за собствени инструменти;
– Приложимост на широка гама от размери и видове повърхностни;
– Бързина и точност [7].

 

Поради нарастване на компютъризацията в наши дни се налага да се осигури по-
добра среда на обучение в сравнение с познатите досега методи. Такава именно е замяната 
на черните дъски в класните стаи (аудитории) с т.нар. интерактивни дъски, изискващи 
само бял сензорен екран, включен в компютър, който да е свързан с мултимедиен проектор.

Тази съвременна алтернатива на традиционното обучение предоставя възможност 
на обучаеми и преподаватели да пишат, рисуват, чертаят в реално време, да запаметяват 
извършените промени и да ги изпращат до всички участници в обучението. Може да се 
въвеждат бележки в реално време по материали от учебното съдържание в лесно достъпен 
компютърен формат [2, 3].

Фигура 1



289

Предимства на интерактивните дъски
Спомага за разширяване използването на електронните средства за обучение. 
Предоставя възможност на преподавателя да увеличи качествените и 

количествените резултати при усвояване на учебния материал чрез:
- обогатен илюстративен материал към урока; 
- таблица, текстов файл, географска карта;
- аудио и видео приложения към урока.
Дава възможност обучаемите да усвояват информацията по-бързо. 
Позволява на обучаемите да участват в групови дискусии.
Позволява на обучаемите извършване на съвместна работа за решаване на общ 

проблем, 
поставен от учителя.
Осигурява възможности за проверка на знанията на учениците.

Недостатъци на интерактивните дъски
Изображението или представяният на дъската материал може да бъде закрит от 

човек, който се намира в близост до нея.
Интерактивната дъска трябва да бъде защитена от повреда и др.
При всеки трансфер на ново място трябва да бъде калибрирана. 
Ако интерактивната дъска позволява отдалечен достъп, някои потребители мо гат да 

изпратят нежелано съобщение на екрана или на снимка.
Основните предимства на интерактивните дъски според специалистите, подобен род 

иновативно обучение увеличава посещаемостта в класовете и ангажира самите обучаеми 
в по-активното усвояване на преподавания материал. Освен това интерактивните дъски 
са и доста универсални, в смисъл, че приложението им не се ограничава само до работа в 
училищата – те могат да се използват навсякъде, където се провеждат срещи, презентации 
и обучения. Цените им са съизмерими с тези на прожекционната техника, но затова пък 
инвестицията е дългосрочна, а необходимата поддръжка – минимална [2].

Повърхността на интерактивните дъски е чувствителен на допир екран, върху който 
чрез докосване може да се манипулира с обекти така, както това се извършва с помощта 
на компютърна мишка върху дисплея на компютъра. Върху дъската например може да 
се отварят папки, да се преместват обекти от едно на друго място и да се рисуват линии, 
символи, овали, „подчертавки” и др. 

Използването на интерактивни бели дъски е широко разпространено в редица 
европейски държави и неизменна част от съвременните методи за бизнес презентации и 
преподаване в училищата от западната част от континента. За нашата страна обаче този 
тип техника е сравнително ново явление, чиито достойнства започват да придобиват 
популярност едва напоследък [1].

Етапи при подготовка на урок с интерактивна дъска
1. Определяне на тема, цел и вид на занятието;
2. Съставяне на временна структура на урока, в съответствие с главната цел, 

определя не на задачите и необходимите стъпки за тяхното постигане;
3. Уточняване на етапите за които са необходими инструментите на интерактивна 
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дъска;
4. Подбор на най-ефективните средства (разглеждане на целесъобразността на 

използ ването им в сравнение с традиционните средства);
5. Оценяване на продължителността на подбраните материали, отчитане се техния 

ин терактивен характер;
6. Съставяне на времева разбивка на урока;
7. Подреждане на събраните материали в презентация (на съответния софтуер), по 

даден сценарий на урока;
8. Предварителна подготовка на учениците за провеждане на урока с интерактивна 

дъска;
9. Тестване на урока.
Дъската всъщност е само едната от частите на т.нар. интерактивна система за 

презентация, която включва също компютър (може и мобилен) и мултимедиен проектор. 
Най-общо казано интерактивната дъска действа като компютърен екран, като едновременно 
с това запазва основната си роля на нея да се пише. С помощта на мултимедийния проектор 
на нея може да се правят презентации на уроците и учителят да води бележи или да 
маркира отделни теми и пасажи по екрана. Промените и уроците, направени на дъската, 
могат да се дистрибутират по мрежата в училището или университета през свързаното с 
нея учителско РС. Чрез него студентите също могат да участват активно в часовете и да 
представят свои презентации и материали.

Учебният процес основащ се на използване на интерактивни методи за обучение 
организират включването в технологията на познанието всяка студентска група без 
изключение. Съвместната дейност означава, че всеки обучаем внася своя индивидуален 
принос в хода на работа за обмен на знания и идеи. [4].

Изводи и заключения
Налагащите се новости в ИКТ дават все по-голямо отражение и върху 

образователният процес. Високите технологични постижения предоставят иновативни 
способи, като тези на интерактивните методи за обучение, чрез въвеждане на един нов 
похват за демонстриране на учебното съдържание.

Всеки обучаем предпочита да присъства на лекции (уроци), при които има 
приложена някаква новост, т.е. материалът за обучение да бъде преподаван по интересен 
и увлекателен начин. Използването на интерактивните методи намалява психологическата 
бариера, т.е. позволява на обучаемите да преодолеят своите притеснения от техниката и 
да започнат по-добре да използват съвременните технологии. Обучаемите бързо усвояват 
методите за работа, наблюдавайки учителя и своите съученици. Трябва да се отбележи, 
че след многобройни тестове и наблюдения по време на тези уроци дори изоставащите 
обучаеми променят своето поведение, с интерес следят хода на урока и изпълнят задачата, 
поставена от преподавателя. Тук сработват фактори, свързани с повишаване на мотивацията 
на учащите се и нагледността при представяне на учебния материал.

За участниците с висока познавателна мотивация могат да се предвидят и 
допълнителни индивидуални задания, които да се изпълнят на компютъра. Особено 
полезно е да се привличат такива студенти при подготовката и провеждането на отделни 
фрагменти от урока с помощта на интерактивна дъска. Индивидуалният подход може 
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да се приложи не само заради различното ниво на задачите, но и благодарение на 
самообразованието и самостоятелната дейност на обучаемите. 
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ПУБЛИКАЦИОННАЯ  АКТИВНОСТЬ 
КАК  ОЦЕНКА  НАУЧНЫХ  ДОСТИЖЕНИЙ*

Руджеро Гиляревский

„Публикуй или погибнешь!”  А не погибнет ли от этого наука?

Под лозунгом “Publish or Perish!” – „Публикуй или погибнешь!” сегодня 
осуществляется широкомасштабный социальный проект по стимулированию 
публикационной активности в научном сообществе. Под публикационной активностью 
ученых в настоящее время понимается их деятельность по опубликованию своих статей в 
научных журналах и получению на эти статьи библиографических ссылок в публикациях 
других ученых (неправомерно называемое по-русски цитированием1 ).

Государственные органы, осуществляющие в России надзор за сферой образования 
и науки и управляющие этой сферой, декретируют число статей, необходимое для 
присвоения научным работникам ученых степеней. Эти статьи должны быть опубликованы 
в журналах, входящих в списки рецензируемых журналов с определенным импакт-
фактором, отраженных в зарубежных и отечественных базах данных. От университетов 
требуется предоставление сведений о количестве цитирований статей, опубликованных за 
последние 5 лет в рецензируемых научных журналах мира, индексируемых в базах данных 
Web of Science, Scopus, РИНЦ, в зарубежных тематических базах данных (например, Social 
Science Research Network), признанных научным сообществом, а также о количестве 
научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией 
[1].

Работники прежних институтов Российской академии наук получают 
индивидуальные рейтинги и стимулирующие выплаты денежных средств дополнительно 
к зарплате в зависимости от так называемых показателей результативности научной 
деятельности, вычисляемых по числу и объему публикаций в таких журналах. Средние 
показатели цитируемости публикаций научных работников,  преподавателей и профессоров 
учитываются при их аттестации и аккредитации научных учреждений и высших учебных 
заведений.

Показатели публикационной активности скрупулезно учитываются научными 
фондами при распределении грантов на научные исследования. Недавно созданный 
Российский научный фонд, например, требует от руководителя проекта в области 
точных и прикладных наук не менее 11 публикаций за последние пять лет в изданиях, 
индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, а условием предоставления 



293

гранта служит обязательство отразить результаты в 15 таких публикациях.
Научное сообщество отреагировало на эти административно-финансовые меры 

активизацией публикационной деятельности. Если прежде ученый ожидал получения 
окончательных результатов исследования или разработки для публикации статьи, 
то теперь стали публиковаться промежуточные результаты. Публикация даже таких 
результатов стала занимать все меньше места в научных журналах, которые заполняются 
материалами дискуссий, обсуждением концепций, терминологии, а также обзорами ранее 
опубликованных статей.

Не остались бездеятельными и редакции журналов. Они, естественно, стремятся 
повысить рейтинг своего издания и, раз он стал зависеть от числа получаемых его статьями 
ссылок, стараются это число увеличить. При этом иногда прибегают и к не вполне 
корректным способам. В частности, издательство “Аналитика Родис”, выпускающее 
14 журналов по широкому спектру наук, разослало членам редакционных советов и 
редколлегий этих журналов, а также авторам электронное сообщение, содержащее 
следующий текст:

„Обращаем Ваше внимание, что в связи с изменениями критериев оценки качества 
научных журналов особую актуальность приобретает цитирование, в связи с чем  мы 
предоставляем скидки авторам, цитирующим статьи из наших журналов: 1-2 ссылки – 
скидка 10%, 3-4 ссылки – скидка 20%, 5 ссылок и более – скидка 30%. За цитирование 
статей из наших журналов в журналах, входящих в списки Web of Science, Scopus, Web of 
Knowledge, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef, 
предоставляется скидка на публикацию 50 %. <…> Рекомендуется цитировать статьи иных 
авторов (не собственного авторства!), изданные за предыдущие два года: таким образом, в 
2014 году следует цитировать статьи за 2012-2013 гг., а также, при необходимости, статьи 
других лет” (a-editor@yandex.ru 26 11 2013 15:12).

Но и сами авторы, являющиеся членами узких научных сообществ, так называемых 
„незри мых коллективов”, понимая значимость пресловутого цитирования, из множества 
работ, послу живших источниками их творчества, ссылаются в первую очередь на работы 
своих знакомых. Образуются кластеры библиографических ссылок, отражающих не 
столько истинную общность тематики исследований, сколько личные отношения между 
их участниками. Инструменты оценки качества научной работы, значимости научных 
публикаций, созданные в ходе многовековой эволюции интеллектуального творчества, 
попав в руки чиновников, стали все больше давать искаженную оценку состояния науки. 
А ведь научный журнал до сих пор служит важным средством научной коммуникации, без 
которой никакая наука невозможна.

Когда же это случилось, когда возник этот призыв писать и публиковать журнальные 
статьи во что бы то ни стало? Этим вопросом заинтересовался один из наиболее 
выдающихся представите лей нашей профессии Юджин Гарфилд, которому в следующем 
году исполнится 90 лет. Еще в 1996 г. его спросил об этом профессор Рокфеллеровского 
университета Джошуа Ледерберг, и он признался, что хотя употребляет это выражение 
последние 30 лет, никогда не видел ссылок на его источник [2, с. 11]. Тщательные розыски 
привели к Маршалу Маклюэну [3, с. 226], который в 1951 г. писал поэту Эзре Паунду 
(презрительно называвшему университеты забегаловками): „Забегаловки стоят на коленях 
перед этими сортирами [администраторами фондов], считая их Санта-Клаусами. Они будут 
исследовать все что угодно, что утвердит Санта-Клаус. Они будут думать его мыслями 
до тех пор, пока он будет оплачивать их счета, чтобы обналичить их до общественного 
одобрения этой, извините, профессорской крысой. Публиковать или погибнуть – девиз 
этих забегаловок”2.
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Дальнейшие разыскания привели Ю. Гарфилда к книге социолога Л. Вильсона 
„Социологическое исследование профессии” [4], впервые изданной в 1942 г. В главе о 
престиже исследовательской функции автор писал: „Прагматизм, господствующий в 
академической среде, предписывает необходимость написать что-то и отдать это в печать. 
Ситуационные императивы диктуют кредо публиковать или погибнуть для сообщества”3. 
Л. Вильсон в студенческие годы был учеником Роберта Мертона (1910-2003), патриарха 
социологии науки, который вспоминал, что  в предвоенные годы это кредо было широко 
распространено в научной среде. Википедия сообщает, что это выражение встретилось в 
книге, опубликованной в 1932 г. [5] и в „Бюллетене Ассоциации американских колледжей” 
за 1938 г. в следующем контексте: „Мы слишком часто позволяем заменять исследование 
его описанием. Гуманист говорит: читай или одичаешь, а ученый повторяет это выражение, 
добавляя: публикуй или погибнешь”4 [6, с. 465].

Все эти люди хорошо понимали губительность для науки преднамеренной 
активизации публикационной активности, хотя в то время речь шла об оценке научной 
деятельности только ученых и только по числу опубликованных ими работ. Первыми 
функциональными императивами Р. Мертона были: как можно быстрее передавать свои 
научные результаты коллегам, но не торопиться с публикациями; быть восприимчивым 
к новым идеям, но не поддаваться интеллектуальной моде; стремиться добывать знание, 
которое получит высокую оценку коллег, но работать, не обращая внимания на оценку 
результатов своих исследований.

Но дело не только в обсуждаемом кредо и выражающем его слогане. По большому 
счету речь идет о роли научного журнала в системе научной коммуникации и развитии 
науки, о научной этике и ее соответствии господствующим нравам в научном сообществе 
и о разумном использовании инструментов оценки научного труда, являющегося важным 
видом интеллектуальной деятельности. Для того, чтобы судить об этом, надо хотя бы 
немного углубиться в историю вопроса.

Происхождение научного журнала

Журнал как вид издания появился в XVII в.: точной датой этого события считается 
5 января 1665 г., когда был опубликован первый номер французского ежене дельника Le 
Journal des Sçavans (Журнал ученых), который дал название этому виду периодических 
изданий. В том же году вышел и первый номер английского журнала Philosophical 
Transactions (Научные труды). Через полвека (в 1714 г.) в Германии вышел и первый 
реферативный журнал Aufrichtige und unpartheyiche Gedancken über die Journale, Extracte 
und Monats-Schriften, worinnen dieselben erxtrahiret, wann es nützlich supplieret und wo es 
nöthig emendieret werden (Искренние и внепартийные мысли о журналах, экстрактах и 
ежемесячниках, которые извлекаются и по необходимости дополняются и исправляются) 
[7, с. 26].

Научный журнал возник из переписки учёных. В конце XVI и первой половине  
XVII вв. ученых было так немного, что своими результатами они обменивались при 
встречах или в письмах. „В первой половине XVII в. дом аббата Мерсенна (в Париже) 
был центром мировой науки и математики. Не довольствуясь организацией еженедельных 
дискуссий с участием крупнейших учёных, аббат своим неровным почерком вёл 
обширнейшую переписку с учёными всей Европы, сообщая всем и каждому обо всём, что 
было нового и интересного” [8, с. 77]. 

Основным назначением этих изданий, предопределившим характер научных 
журналов на 150 лет вперед, стало оповещение о результатах исследований по всем 
отраслям науки, литературы и искусства, однако с особым вниманием к естественным 
наукам и технике. Для раскрытия содержания книг в то время широко пользовались 
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прямыми заимствованиями и цитатами из текста. Вначале научная хроника играла в 
журнале второстепенную роль, постепенно все больше места в нем стали занимать 
сообщения об экспериментах в области естественных наук и вновь открытых явлениях 
природы. Оригинальные статьи в течение всего XVIII в. публиковались в журналах редко. 
Обычно они принадлежали крупным ученым и имели традиционно-условную форму 
писем одного ученого к другому: так было принято сообщать о научных открытиях в 
предшествующие эпохи. 

Начиная с XIX в. журналы становятся основным источником научных сведений. 
В них содержалась новейшая информация, освещались последние достижения науки и 
техники. В прошлом столетии установилась исключительно важная практика упоминания 
в каждой журнальной статье всех научных работ, которые использовались при ее 
написании. Статьи в научных журналах являются в настоящее время основным источником 
научной информации, они прочно занимают первое место среди всех других документов. 
Обследование библиографических запросов нескольких тысяч ученых и инженеров 
неоднократно показывало, что до 70 % всех используемых ими источников составляют 
журнальные статьи. 

Однако рост числа журналов, рассеяние и быстрое старение опубликованных в 
них статей привели к тому, что уже с 1930-х гг. журнал как источник информации стал 
подвергаться критике ученых. Они выдвинули множество проектов замены научных 
журналов другими средствами распространения знаний. В основе этих проектов лежало 
предложение вместо издания журналов депонировать разрозненные статьи в специальных 
отраслевых центрах и отражать их в реферативных журналах. 

Один из первых проектов такого рода был выдвинут отечествен ными учеными, 
делегатами Международного геологического конгресса в 1933 г. В этом же году англичанин 
У. Дэвис сделал аналогичное предложение, которое легло в основу известного „плана 
Бернала”, опубликованного в 1939 г. в книге Дж. Бернала „Социальная функция науки” [9]. 
Этот план был предметом обсуждения в 1948 г. на Конференции по научной информации, 
созванной английским Королевским обществом, а в 1958 г. – на Международной 
конференции по научной информации в Вашингтоне. Дж. Бернал предложил отказаться 
и от самой статьи как формы сообщения о результатах научных исследований, поскольку 
она не обеспечивает их быстрого и адекватного отражения. Рациональные моменты этих 
его идей были воплощены при создании системы депонирования неопубликованных 
научно-техни ческих документов. Однако полностью план Бернала вряд ли когда-либо будет 
реализован, так как он не учитывает многих закономерностей научных публикаций.

Научные публикации, в частности, журнальные статьи, являются важной 
составляющей системы научных коммуникаций, которая, в свою очередь, служит основой 
науки как социального явления. Без понимания внутренних закономерностей этой системы 
трудно реализовать в ней какие-либо проекты, поскольку результаты могут оказаться прямо 
противоположными целям проекта. Прежде всего, следует иметь в виду, что сам характер 
научной деятельности может рассматриваться в рамках двух противоположных концепций. 

Одна из них была сформулирована в 1929 г. испанским философом Х. Ортегой-
и-Гассетом. Он писал: „…экспериментальная наука развивалась в значительной мере 
благодаря усилиям людей на редкость посредственных, и даже менее чем посредственных. 
Иными словами, современная наука, этот исток и символ нашей нынешней цивилизации, 
находит место для интеллектуально заурядных людей и предоставляет им возможность 
трудиться в ней. Таким образом, большинство ученых способствуют общему прогрессу 
науки, оставаясь замкнутыми в узких клетках своих лабораторий, подобно пчеле в ячейке 
улья либо белке в колесе” [10, с. 390]. 

Эта концепция эгалитаризма в науке была поддержана такими учеными прошлого 
века, как Н. Винер и Дж. Бернал. До последнего времени почти все пишущие о науке 
явно или не явно придерживались этого мнения. На нем основано „обществен ное знание” 
Дж. Займана [11], „личностное знание” М. Полани [12], „коммуника тивное существо 



296

науки” У. Гарвея [13]. 
Однако все чаще справедливость этого общего мнения подвергается сомнению. 

Оно было поколеблено впе чатляющими исследованиями Р. Мертона, показавшего, что 
в науке действует принцип, провозглашенный еще в Евангелии от Матфея: „Кто имеет, 
тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет” [14, 
с. 256]. Об этом же говорится в работах Д. Прайса, раскрывшего социальный механизм 
цитирования научных публикаций, и С. и Дж. Коулов, обнаруживших тесную связь 
между интенсивностью цити рования и реальным вкладом ученого в науку. В ходе этих 
и других примыкающих к ним социологических иссле дований, проводившихся главным 
образом на материале цитирования работ физиков, было доказано, что большинство 
публикуемых научных результатов почти никогда не используется наиболее видными уче-
ными, делающими самые значительные открытия. Следующие из этого выводы хорошо 
сформулировал Дж. Коул: „Из всех социальных инсти тутов наука оказывается в числе 
наиболее стратифицированных. На блюдается существенный разрыв между небольшой 
„элитной” группи ровкой и основной массой ученых. В то же время, несмотря на эту 
стратификацию, в науке постоянно поддерживается система ценнос тей, зиждущаяся на 
принципах эгалитаризма и неуклонном подчерки вании коллективистского духа” [15, с. 422-
423]. 

Элитарная концепция, в соответствии с которой развитие науки происходит 
благодаря выдающимся открытиям крупных ученых, была подготовлена Т. Куном, его 
книгой „Структура научных революций”. По его мнению, научные революции сводят 
на нет достижения нормальной науки. Он писал: „Именно наведением порядка занято 
большинство ученых в ходе их научной деятельности. Последняя и составляет то, что 
я называю нормальной наукой... Ученые в русле нормальной науки не ставят себе цели 
создания новых тео рий, обычно к тому же они нетерпимы и к созданию таких теорий 
другими. Напротив, исследование в нормальной науке направлено на разработку тех 
явлений и теорий, существование которых парадигма заведомо предполагает” [16, с. 11, 
43-44]. 

 Эта концепция предопределена и многими работами Д. де Солла Прайса, в 
частности книгой „Большая наука – малая наука” [17], где была выдвинута гипотеза, по 
которой половина всех научных открытий принадлежит ученым, число которых составляет 
квадратный корень от общего их числа. В другой работе Д. де Солла Прайс высказал 
подобную мысль следующим образом: „…если, например, в мире выходит 30 тыс. 
журналов или в какой-либо стране имеется 1 млн научных работников, то лишь небольшое 
ядро в 175 журналов и 1 тыс. ученых ответственно за половину всей литературы по 
количеству и, вероятно, за 70-80 % по важности содержания” [18, с. 246-247].

Инструментом для доказательства этой концепции послужили работы Ю. Гарфилда, 
использовавшего библиографические ссылки в качестве инструмента информационного 
поиска.

Библиографические ссылки как инструмент информационного поиска

Принцип цитирования был использован Институтом научной инфор мации 
США, основанным в 1958 г. Ю. Гар филдом, для создания прин ципиально нового вида 
информационного обслуживания. При поиске информации Ю. Гар филд взял в качестве 
индексов библиографические ссылки в документах. В выпускаемых им указателях 
цитированной литерату ры, называемых также „индексами цитирования”, эти ссылки 
распо лагаются по алфавиту фамилий авторов цитированных работ с указанием сведений 
о документах, в которых эти работы упоминаются. Произве дения, использованные при 
написании статьи, составляют как бы координатную сетку для ее поиска. Если статья 
написана по совсем новой проблеме, не нашедшей рубрики в классификации наук, с еще 
не устоявшейся и малоизвестной терминологией, то найти ее в потоке мировой литературы 
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другими методами очень трудно. Указатель цитированной литературы можно представить 
как многоуровневую систему библиографических описаний документов, находящихся в 
обратной связи друг с другом.

Понимание потенциальных возможностей комплексирования докуме нтов по 
признаку общих ссылок и стремление максимально использо вать накопленный массив в 
машиночитаемой форме повели к поискам новых путей применения метода цитирования. 
Еще в 1963 г. М. Кесслер в Массачусетском технологическом институте (США) предложил 
считать связанными по смыслу документы, авторы которых ссылаются на одни и те же 
работы, а числом совпадающих ссылок измерять сте пень такой связанности. Этот метод, 
который М. Кесслер назвал библиогра фическим сочетанием документов, долгое время не 
имел широкого практического применения, но в 1968 г. Ю. Гарфилд испо льзовал его для 
создания ретроспективной поисковой системы на компакт-дисках. 

По-другому подошли к этой проблеме сотрудник Института науч ной информации 
США Г. Смолл и тогдашняя аспирантка Ю. А. Шрейдера (ВИНИТИ)  И. В. Маршакова. 
Они одновременно и независимо друг от друга в 1972 г. предложили считать связанными 
по смыслу и тематике работы, на которые совместно ссылаются авторы нескольких 
документов. Этот метод, чаще всего называемый социтированием, имеет другую 
коммуникационную основу. В каждой исследовательской обла сти имеется некоторый 
набор важных работ, отражающих познавате льную основу этой области. Такие работы 
цитируются многими ис следователями и поэтому принадлежат к числу высокоцитируемых. 
Больше того, они часто цитируются вместе, образуя, таким образом, социтирование. 
Другими словами, социтированием принято называть одновременное упоминание любых 
двух или большего числа публика ций в каких-либо последующих. Частое социтирование 
указывает на концептуальную близость этих публикаций, поскольку они испо льзуются как 
единый комплекс. Между этими работами как бы возникают невидимые связи, которые 
после наглядного их выражения об разуют смысловые сгустки (кластеры). Совокупность 
таких класте ров ключевых работ, отражающих исследовательские области, представляет 
собой как бы карту определенной научной области, а совокупность карт – атлас науки на 
данный момент. 

При регулярном выпуске подобных атласов (выходили атласы по биологии, 
биохимии, геологии, математике, вычислительной техни ке) появляется возможность 
регулярно следить за динамикой разви тия научных дисциплин, школ, направлений, 
коллективов, а, следо вательно, и целенаправленно воздействовать на это развитие, т. е. 
управлять им. Методы библиографического сочетания и кластериза ции социтирования 
моделируют содержательные отношения между до кументами, используя практику и 
этику цитирования, сложившуюся при публикации научных работ. Но все это возможно, 
если ученые публикуют результаты исследований по мере их появления и ссылаются на 
работы, которые они действительно использовали. Если же ученых вынуждать ежегодно 
публиковать что бы то ни было и во что бы то ни стало, то этот инструмент слежения за 
развитием науки превращается в средство обмана одних чиновников другими.

Что же реально происходит сегодня с научными журналами? Поскольку нет 
реальной возможности проводить исследования на всей совокупности журналов, 
содержащих научную информацию, изучению обычно подвергаются небольшие массивы 
„элитных” журналов или „ядерные” зоны журналов в узких областях науки.

Что происходит с „элитными” журналами?

Элитными, разумеется, условно названы журналы, тщательно отобранные по их 
импакт-фактору для отражения в информационной системе, созданной Ю. Гарфилдом в 
1975 г. и названной им Отчеты о цитировании журналов (Journal Citation Reports – JCR ). 
Это наиболее авторитетные в научном сообществе журналы по всем разделам естественных 
и общественных наук (по классификации наук, принятой в  США). 
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В ВИНИТИ РАН было проведено масштабное исследование с целью понять, 
насколько устойчивы основные наукометрические показатели для таких журналов 
в области естественных наук за 16 лет с 1995 по 2010 гг. [19]. Выяснилось, что эти 
показатели остаются динамически устойчивыми, а их использование для оценки состояния 
и тенденций в развитии науки является обоснованным. Авторы [19] утверждают, что из 
первоначального состава журналов выбыли лишь единицы. Полученные в исследовании 
данные позволяют оценить фактическое увеличение числа элитных журналов по 
естественным наукам за анализируемый период, числа статей в них и их суммарного и 
среднего импакт-фактора (табл. 1).

Таблица 1
Увеличение числа журналов и статей по естественным наукам

в Journal Citation Reports  (1995–2010 гг.)

Анализ приведенных в табл. 1 данных показывает, что среднее число статей в 
годовом комплекте элитного журнала за полтора десятилетия почти не изменилось, а объем 
цитирования существенно вырос. Это подтверждает наличие негативных последствий 
стимулирования необоснованного цитирования даже в элитных журналах, поскольку в 
предшествующие годы  среднее число ссылок на статью было относительно  стабильным. 

Другое исследование элитных журналов было проведено тремя профессорами 
двух канадских и эстонского университетов. Публикация результатов этого исследования 
так и называлась „Приходят ли элитные журналы в упадок?”. Ученые исследовали 27,8 
млн. статей из тринадцати журналов за 1970-2010 гг. и 784 млн ссылок на статьи этих 
журналов по базам данных Web of Science. В данном случае элитными названы давно 
издаваемые журналы, имевшие самый высокий импакт-фактор в 1911 г. и включавшие 1% 
самых цитируемых ежегодно статей  (Nature, Science, Proceedings of the National Academy 
of Science, Cell, Lancet, New England Journal of Medicine, Journal of the American Medical 
Association). Другие исследуемые журналы, названные развивающимися, имели самый 
высокий рост в своей доле высокоцитируемых статей за последние сорок лет (PLoS One, 
Journal of Clinical Oncology, Nano Letters, Advanced Materials, Nature Materials, Chemical 
Reviews). Авторы [20] отмечают, что за последние 20-25 лет ситуация с престижностью 
журналов, определяемой цитированием статей этих журналов, быстро меняется. Это, 
по их мнению, связано с распространением в Интернете отдельных статей вне связи 
с журналами, в которых они опубликованы. Поэтому традиционно элитные журналы 
(включая Science и Nature) начинают уступать в объеме цитирования развивающимся 
журналам. При этом, для того чтобы попасть в число наиболее цитируемых 5% или 1% 
журналов, нужно получать вдвое больше ссылок, чем 40 лет назад. Таким образом, и в этом 
исследовании подтверждается необоснованно быстрый рост цитирования журнальных 
статей.

Параметры 1995 2010 Увеличение

Число журналов 4623 8073 1,75

Число статей 607049 1080209 1,78

Среднее число статей в журнале 131,3 133,8 1,02

Суммарный импакт-фактор 5873,2 16216,0 2,76

Средний импакт-фактор журнала 1,27 2,01 1,58
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Еще одно исследование, свидетельствующее о неблагополучии в сфере научных 
журналов под влиянием активизации публикационной активности, было посвящено 
практике цитирования публикаций российских авторов в англоязычных журналах 
[21]. В статье (одним из авторов которой была сотрудница Научно-исследовательского 
университета – Высшей школы экономики О. Кирчик), основанной на базе данных 
Web of Science, показано, что лучше всего цитируются статьи российских авторов, 
опубликованные в англоязычных западных журналах. Это очевидное для любого 
отечественного ученого обстоятельство можно продемонстрировать данными, 
характеризующими не только положение дел, но и особенности использованной в этом 
исследовании базы данных Web of Science ( табл. 2 и 3).

Таблица 2
Российские  и зарубежные журналы и российские статьи по категориям журналов (1993-2010 гг.)

Категории журналов Журналы Статьи

Число % Число %
Российские журн., издаваемые 
на английском яз. 7 0,1 870 0,2

Российские журн., издаваемые 
на русском яз.

86 1,2 80 626 16,2

Российские журн., переведенные 
на англ. язык

129 1,8 191 838 38,5

Зарубежные журналы 6 923 96,9 224 887 45,1

Всего 7145 100,0 498221 100,0

В том числе российские журналы 222 3,1 273334 54,9

Нельзя не заметить, что в базе данных Web of Science из 7145 журналов, 
содержащих статьи российских авторов, лишь 222 российских журнала, что составляет 
3,1% , причем 1,9% процентов из них на английском языке и лишь 1,2% – на русском. При 
этом 54,9% статей российских авторов опубликовано в российских журналах и 45,1% – в 
зарубежных. Это явно не соответствует реальному распределению и журналов и статей. 
В России ежегодно издается около 3 тыс. журналов, причем треть из них входит в список 
рецензируемых научных журналов, в которых отражаются результаты диссертационных 
исследований. Поэтому вряд ли стоит ожидать правдоподобной картины использования 
работ российских авторов зарубежными учеными, опираясь на материалы только этой 
базы данных, поскольку она отражает в основном взгляды американских ученых, 
ориентирующихся только на своих соотечественников.

Тем не менее, распределение ссылок, приведенное в табл. 3, соответствует 
выраженному выше мнению об отношении американских ученых к российским. Меньше 
всего американские ученые ссылаются на российских ученых в журналах на русском языке, 
больше всего – в своих журналах, мы тоже ссылаемся на российские работы почти в 4 раза 
больше в своих журналах, чем в зарубежных,  в переводных почти в 2 раза больше, чем в 
издаваемых сразу по-английски. Однако в зарубежных (преимущественно американских) 
журналах американские авторы больше ссылаются на наши работы, чем мы сами, (видимо, за 
счет большой доли полученных нашими авторами ссылок в работах авторов других стран).
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Таблица 3
Библиографические ссылки, полученные статьями российских авторов,

 по категориям журналов и странам цитирующих авторов (1993-2010 гг.), %

Особый интерес представляют результаты этого исследования относительно нашей 
собственной цитирующей практики в статьях, содержащих ссылки на работы зарубежных 
авторов. Когда говорят об интернационализации нашей науки (чтобы не употреблять 
негативный термин глобализация), чаще всего имеют в виду проникновение сведений о 
наших достижениях в зарубежную научную печать. На мой взгляд, не меньшее, если не 
большее, значение имеет то, как мы сами осведомлены о достижениях зарубежной науки. 
Об этом можно приблизительно судить (имея в виду изложенные выше ограничения 
исходной базы данных Web of Science)  по табл. 4.

 
 Таблица 4

Библиографические ссылки, сделанные авторами российских статей, 
по категориям журналов и странам цитируемых авторов (1993-2010 гг.), %

Страна, из которой
получена ссылка

Росс.журн., 
изд. 

на англ.яз.

Росс. журн.,
изд. на рус.

яз.

Росс. журн.,
пер. на 
англ.яз.

Зарубежные 
журналы

Россия 21,2 63,8 40,2 15,2
США 14,0 4,5 10,0 17,0
Германия 6,5 2,9 6,3 9,2
Франция 3.2 1,3 3,5 5,5
Великобритания 3,2 1,4 2,7 4,8
Китай 5,2 0,8 3,4 4,5
Япония 4,2 0,9 2,7 4,6
Италия 2,4 0,8 2,4 3,9
Канада 1,2 0,7 1,6 2,6

Испания 2,1 0,6 1,6 2,5

Страна, на статью 
которой сделана 

ссылка

Росс. журн., 
изд. на англ. 

яз.

Росс. журн., 
изд. на рус. яз.

Росс. журн., 
пер. на англ. 

яз.

Зарубежные 
журналы

США 27,4 29,3 26,0 28,0

Россия 7,9 7.4 14,0 9,5

Германия 7,4 4,2 5,9 7,8

Великобритания 5,4 5,9 5,1 5,9

Франция 5,5 4,6 5,2 5,8

Япония 8,8 5,5 5,5 5,1

СССР 2,2 13,2 7,0 3,6

Италия 2,1 2,8 2,7 3,2

Канада 1,9 3,3 2,7 3,1

Швейцария 1,5 1,5 1,7 2,4
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Прежде всего, бросается в глаза относительная одинаковость доли ссылок во всех 
категориях журналов (кроме российских журналов, издаваемых сразу на английском языке, 
возможно, из-за их небольшого числа)  как в ссылках на работы российских, так и на 
работы американских авторов. Затем то, что доля ссылок на американские работы больше 
чем в три раза превышает долю ссылок на свои собственные (с тем же исключением). Все 
это свидетельствует о том, что совокупность журналов, отобранных в базу данных Web of 
Science, не дает объективных данных ни о полученных российскими авторами ссылках, ни 
о цитирующей практике российских ученых. 

Цитирование как средство оценки научной продуктивности ученых и учреждений

Подводя итоги, следует отметить, что так называемое цитирование, или точнее, 
изучение распределения библиографических ссылок на статьи в научных журналах может 
служить для интерпретации данных при суждениях о научной продуктивности ученых 
и учреждений. Однако при интерпретации этих данных необходимо учитывать многие 
факторы, влияющие на соответствующие суждения.

Прежде всего, нужно решительно отвергнуть отождествление публикационной 
активности с научной продуктивностью или эффективностью. Эти две последние категории 
оценки интеллектуальной деятельности могут давать лишь эксперты после изучения 
содержания научных работ. 

Научные исследования, результаты которых публикуются в журнальных статьях, 
принято делить на фундаментальные и прикладные. Результаты фундаментальных 
исследований меняют наше представление о  явлениях и процессах, происходящих 
в природе, обществе и мышлении. Результаты прикладных исследований позволяют 
реализовать эти новые представления (направления, тенденции, закономерности развития 
в различных отраслях науки) в полезные методы, технологии, аппараты, машины (в 
продукты или товары, говоря модным языком инноваций). Отрасли науки разнятся 
между собой по преобладанию фундаментальных и прикладных исследований. Понятно, 
что публикационная активность в научных отраслях и дисциплинах с преобладанием 
фундаментальных исследований значительно выше, чем в прикладных.

Еще более значимы различия в практике и этике публикации статей по точным, 
естественным, техническим, общественным и гуманитарным наукам. Математик получает 
существенные результаты один раз в несколько лет, а социолог или филолог может 
опубликовать несколько работ в одном году. Науки отличаются меньшей (общественные 
и гуманитарные) или большей (естественные и технические) кумулятивностью. В первых 
необходимость обозрения накопленного объема публикаций (а, следовательно, и объема 
цитирования) больше, чем во вторых.

Затем, нельзя забывать о том, что современная большая наука (по терминологии 
Д. Прайса) отличается от прежней малой науки лабораторного типа, когда каждый 
ученый был и теоретиком, и экспериментатором, и сам создавал приборы. Теперь, чтобы 
теоретик написал статью, нужен труд экспериментаторов, инженеров, программистов, 
информационных работников, которые по научному статусу должны соответствовать 
его уровню. А ведь их труд далеко не всегда (и далеко не всех) отражается в соавторстве 
или написании параллельных статей. При формальной оценке продуктивности и/или 
эффективности научного труда лишь по числу опубликованных работ и/или полученных на 
них ссылок допускается серьезная ошибка, тормозящая развитие науки.

При оценке научных достижений или эффективности научного труда, как и 
в аттестационных требованиях к квалификации научных работников, учитывается 
по преимуществу научно-иссле довательский труд теоретического характера, в 
результате которого и возникают научные публикации. Но теория обобщает результаты 
экспериментальных исследований и наблюдений, которые требуют аппаратного, 



302

программного, методического обеспечения. Оно создается научными работниками не 
меньшей квалификации. 

Все профили научного труда нуждаются в информационном обеспечении, 
которое предполагает мониторинг научных, технологических и технических достижений, 
постоянную переупаковку знаний и многое другое, что входит в понятие научно-
информационной деятельности, без которой никакая другая и особенно исследовательская 
деятельность в науке невозможна. Особое значение в наше время возрастающих потоков 
информации приобретают облегчение доступа к необходимой информации, навигация 
по базам данных и документальным собраниям, классифицирование этих данных, 
перевод текстов на тот естественный язык, на котором думают научные работники, 
соответствующие терминологические исследования, аналитико-синтетическая переработка 
новой информации. Эти виды научных работ нуждаются в таком же моральном и 
материальном стимулировании, как и научные исследования.

Совершенствование оценки результативности научной работы должно идти по пути 
разработки показателей, учитывающих всю систему научной деятельности, а не только ее 
исследовательской составляющей, которая в наше время является завершающим этапом, 
опирающимся на все предыдущие.

Примечания

* Перв. публ. в: Научно-техническая информация. Сер. 1. Организация и методика 
информационной работы, 2014, N 8, с. 1-9 : табл.

1 Английское слово citation означает упоминание, ссылку и не соответствует русскому слову 
цитирование, означающему дословное повторение чужого текста. Однако в данном случае в качестве 
термина привилась прямая калька с английского языка, поскольку речь идет о библиографических 
ссылках. Для цитирования в русском значении употребляется английское слово quotation.

2 „The beaneries are on their knees to these gents [foundation administrators]. They regard them as 
Santa Claus. They will do ‚research on anything‘ that Santa Claus approves. They will think his thoughts as 
long as he will pay the bill for getting them before the public signed by the profesorry-rat. ‚Publish or Perish‘ 
is the beanery motto”.

3 „The prevailing pragmatism forced upon the academic group is that one must write something and 
get it into print. Situational imperatives dictate a ‚publish or perish‘ credo within the ranks”.

4 „We have to often let records of experience take the place of experience. Read or barbarise, says a 
humanist, and a scientist seconds a motion by adding publish or perish”.
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THE GOSPELS OF TSAR IVAN ALEXANDER: 
A marvel in the British library 

Bulgarian collections

Milan Grba

[Gospel of St Mark image here please Add.MS.39627 f.88r. © The British Library Board]
[Caption]: Headpiece of the Gospel of St Mark. In the red roundel a portrait of St Mark 

shown copying the Gospel surrounded by the young Christ (above), John the Baptist (left) 
and Isaiah (right). The design of all headpieces in the Gospels follows a circular pattern on a 
decorative fl oriated background. 

The Gospels of Tsar Ivan Alexander (British Library pressmark Additional. MS. 39627) – 
Четвероевангелието на Цар Иван Александър, also known in Bulgaria as the ‘London Gospel’ 
(Лондонското Евангелие на Цар Иван Александър) – is a manuscript of great importance 
and generally referred to as a masterpiece of Bulgarian, Slavonic and Byzantine medieval art. In 
Bulgaria the Gospels are celebrated as a national treasure and often seen as an important cultural 
link between Britain and Bulgaria. 

During the rule of Tsar Ivan Alexander (1331-71), the Bulgarian medieval state was 
already past its height, but this period was marked by cultural revival before the country was 
fi nally subdued by the Ottoman Turks in 1396. The Gospels were made for the Tsar in 1355/56 at 
Tŭrnovo, the centre of the Second Bulgarian Empire (1185-1396). 

After the Ottoman conquest of Bulgaria, the manuscript was taken to safety fi rst to 
Moldavia and afterwards to the monastery of St Paul on Mount Athos in Greece. Here the 
manuscript was presented to the Hon. Robert Curzon, fourteenth Baron Zouche of Harringworth 
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(1810-1873), a traveller and collector of manuscripts. The manuscript was bequeathed to the 
British Museum Library (now the British Library) in 1917. 

[St Mark presenting his Gospel image here please Add.MS.39627 f.134v. © The British 
Library Board]

[Caption]: At the beginning or the end of each Gospel in this codex is an image of 
the Evangelist presenting his manuscript to Tsar Ivan Alexander. Here is an image of St Mark 
presenting his Gospel to Tsar Ivan Alexander. Depicted above is a scene from the Ascension of 
Christ. 

The Gospels were displayed and celebrated as an outstanding artistic treasure in at least 
nine major national and international exhibitions in fi ve cities (Sofi a in 1977 and 1996; London in 
1977/78, 1994, 2007 and 2008/09; Liverpool 1989; Athens 2002 and New York 2004). They were 
exhibited in the British Library’s Sir John Ritblat Treasures Gallery several times, not long ago in 
2007 to celebrate the entry of Bulgaria into the EU and in 2012/13 to promote the publication of a 
full digital version of the Gospels of Tsar Ivan Alexander. 

[Gospel of St Luke image here please Add.MS.39627 f.137r. © The British Library 
Board]

[Caption]: Headpiece of the Gospel of Luke. In the vertical arrangement a roundel portrait 
of St Luke is in the centre. A bearded Christ (above) and Zachariah (below) are depicted in two 
smaller roundels. The Gospels of Tsar Ivan Alexander are written in Bulgarian Church Slavonic 
and were the work of a single scribe. The fi rst pages of each Gospel display his calligraphic skills 
in ornamented initials, titles in gold and formal uncial letters in black. 

Most recently the Gospels of Tsar Ivan Alexander were celebrated once again at the 
British Library ‘Balkan Day’ seminar on 13 June 2014. The manuscript was discussed in 
the context of a shared European cultural heritage as the cornerstone of literary and cultural 
developments in the Balkans.

The Gospels of Tsar Ivan Alexander were a subject of scholarly interest since they were 
deposited on permanent loan to the British Museum Library in 1876.  Since then a number of 
studies and catalogue entries have been written about the manuscript. In the 2000s Bulgarian 
scholars from the Bulgarian Academy of Sciences, the University of Sofi a and The St. Cyril and 
Methodius National Library in Sofi a thoroughly researched the Gospels of Tsar Ivan Alexander 
with the aim of providing a detailed codicological description of the codex. 

The British Library holds over 70 Slavonic and East European Cyrillic medieval and 
early modern manuscripts (Russian, Bulgarian, Romanian, Ukrainian, Serbian, Macedonian, 
and Bosnian); some of them are of very fi ne workmanship. The Gospels of Tsar Ivan Alexander 
constitute the fi rst digitised manuscript in this collection. 

For more images and description of the Gospels of Tsar Ivan Alexander see the British 
Library Digitised Manuscripts website [http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Add_
MS_39627]   

[Gospel of St John image here please Add.MS.39627 f.213r. © The British Library Board]
[Caption]: Headpiece of the Gospel of St John. A portrait of St John minutely executed in 

red roundel. Three smaller roundels below depict the Holy Trinity.
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О  ПОЭЗИИ  Г.  ИВАНОВА*

Вячеслав Гречнев

Перед отъездом в эмиграцию Г. Иванов простился с близкими ему людьми и 
дорогими сердцу местами. „Летний сад шумит уже по-осеннему. Инженерный замок в 
красном цвете заката. Как пусто! Как тревожно! Прощай, Петербург!..” В этом прощании 
есть печальное предчувствие, но есть и понимание, что иного пути нет, и есть робкая 
надежда, что это бегство от голода, холода и всевозможных насилий новой власти – мера 
вынужденная и временная. Но когда отъезд состоялся, мысли и чувства его обрели совсем 
иную тональность и направленность.

На пароходе, который увозил его из России, он к своему удивлению „никакого 
чувства освобождения, лëгкости, радости” в себе не обнаружил. „Даже наоборот. Конечно, 
теперь я курил папиросы с золотым мундштуком вместо махорки, конечно, я был свободен, 
конечно, я ехал в Берлин, в Париж, где я мог делать, что хочу, где никто не мог меня 
вдруг арестовать, сослать, расстрелять. Всë это было так. Но сознание это было каким-
то бесцветным, отвлечëнным, бесплотным, не имеющим цены. Реальными были: резкий 
ветер, мокрая палуба, хмурые волны да ещë тревожный вопрос: неужели Россия потеряна 
для меня навсегда?” [3, с. 454].

Гораздо позднее, незадолго до смерти, когда надежда на возвращение уже давно 
была утрачена, он снова вспомнит свой отъезд и пожалеет, что простился совсем не так, как 
следовало бы.

Я, что когда-то с Россией простился
(Ночью навстречу полярной заре),
Не оглянулся, не перекрестился
И не заметил, как вдруг очутился
В этой глухой европейской дыре... [1, с. 401]

В эмиграции, в отличие от многих соотечественников, Г. Иванов с женой 
И. Одоевцевой устроились вполне сносно – и даже больше того. По еë словам, несчастья 
и бедность свалились на них гораздо позднее, где-то в конце сороковых годов, а до того: 
„жили мы вполне комфортабельно на ежемесячную пенсию моего отца, сохранившего 
в Риге доходный дом. А когда отец в сентябре 1932 года умер, мы получили большое 
наследство и зажили почти богато – в роскошном районе Парижа, рядом с Булонским 
лесом. И замечательно обставились стильной мебелью. Даже завели лакея. А, кроме того, я 
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накупила золота”1.
Известна точка зрения, которую предельно ясно выразил А. Блок: „Чем холоднее и 

злее эта неудавшаяся личная жизнь (но ведь она никому не удаëтся теперь), тем глубже и 
шире мои идейные планы”. Это высказывание невольно вызывает в памяти так называемых 
„проклятых поэтов”, к которым можно причислить Блока и нередко относили Г. Иванова. 
Приведëнный выше отрывок из воспоминаний И. Одоевцевой как раз и содержал 
полемику с подобным мнением. „В последний период жизни, – пишет она, – с чьей-то 
нелëгкой руки его стали называть „поэт-maudit” и сокрушаться о его горестной судьбе. За 
ним это закрепилось надолго. Однако он отнюдь не был отверженным или неудачником. 
Скорее наоборот, баловнем судьбы, может быть, лишь за исключением последних лет 
своей жизни… Но, как ни странно, он даже с некоторым удовольствием принимал это 
прозвище”2.

Был ли Г. Иванов „баловнем судьбы”? Можно ответить двояко: был, если иметь 
в виду материальное благополучие, не был, если говорить о его душевном настрое и 
духовных устремлениях. Каковы же были они, его мысли, настроения и чувства, уже в 
первый период его эмигрантской жизни, в пору создания сборника „Розы” (1931 г.), во 
многих отношениях и нового, и новаторского?

„Былая петербургская поэзия Иванова, – писал Р. Гуль, – это вещная, предметная 
лирика („дух мелочей прелестных и воздушных”) была поэзией только „своего круга” и за 
него не выходила…

Иванов ушëл из России всë с той же петербургской лирикой. Но уже в „Розах“ в 
привычную акмеистическую музыку вступают ещë смутно различимые… новые мотивы”3.

Ко времени публикации этого сборника Иванов уже более восьми лет живëт в 
эмиграции. Надежда на возвращение в Россию у него, как и у многих других, ещë жива, 
но с каждым днëм всё больше тускнеет, а боль от разлуки и утрат всё усиливается, всё 
невыносимей становится мысль о высочайшей несправедливости судьбы, которая обрекла 
его на вечное скитание, более чем печальную долю изгнанника.

В этой связи внимания заслуживают те особые условия жизни, в которой 
эмигранты, с одной стороны, противостоят коренному населению, а с другой – с каждым 
годом всё хуже уживаются между собой. Об этом хорошо написал один из первых русских 
эмигрантов А. Герцен: „Выходя из родины с затаëнной злобой, с постоянной мыслию 
завтра снова в неё ехать, люди не идут вперëд, а постоянно возвращаются к старому; 
надежда мешает осëдлости и длинному труду; раздражение и пустые, но озлобленные 
споры не позволяют выйти из известного числа вопросов, мыслей, воспоминаний, из 
которых образуется обязательное, тяготящее предание…

Все эмиграции, отрезанные от живой среды, к которой принадлежали, закрывают 
глаза, чтоб не видеть горьких истин, и вживаются больше в фантастический, замкнутый 
круг, состоящий из косных воспоминаний и несбыточных надежд. Если прибавим к тому 
отчуждение от не эмигрантов, что-то озлобленное, подозревающее, исключительное, 
ревнивое, то новый, упрямый Израиль будет совершенно понятен”4.

Примерно так было и во времена  Г.  Иванова, о чëм свидетельствовали многие и в 
частности – младший современник и хороший его знакомый К. Померанцев. Интересно 
его размышление о двойном одиночестве, на которое был обречëн писатель-эмигрант. 
„Творчество – преодолëнное одиночество. Творить – находить свет в беспрерывной ночи 
одиночества. А не преодолеть, не найти света – значит уйти в небытие.

В эмиграции к одиночеству творчества прибавляется ещë одиночество изгнания, 
так что получается двойное одиночество, двойная стена, окружающая поэта-эми гранта, 
отделяющая его от внешнего мира… Такова его бесчеловечная судьба”.



309

С особой остротой в эмиграции был поставлен такой старый и вечно новый вопрос, 
как „писатель и читатель”. По словам К. Померанцева, „поэт всю жизнь обязан помнить 
о той пропасти, которая отделяет его от других людей. Не низших и не высших, а просто 
других…

С этого всё и начинается: поэт знает, что живëт окружëнный непониманием, тем не 
менее он будет жить, чтобы писать: писать для них – для непонимающих, для тех, кто, „как 
гробы” противны его душе, кто сладкой музыкой воспринимает его нестерпимую муку. 
Словом, для тех, кому не нужны ни его поэзия, ни он сам”5.

На эту же тему размышлял и Г. Иванов в пору выхода его поэтического сборника 
„Розы” в статье „Без читателя”. Он задаëт вопрос: „К кому обращается эмигрантский 
писатель…в Париже, в 1931 году?” и отвечает: „К эмигрантскому читателю”. „Но кто 
он, этот эмигрантский читатель?.. „Смесь племëн и лиц”, бывшая когда-то пëстрой, 
но пропущенная, как сквозь мясорубку, сквозь общий русский крах – и ставшая давно 
бесформенной массой. Эта читательская масса окрашена в один цвет – безразличной 
усталости, а усталость не только внешне рифмуется с отсталостью. В литературе она ищет 
развлечения и условности” [3, с. 535].

Итак, „баловень судьбы” оказался, как и многие другие его собратья по перу, в 
обстоятельствах поистине исключительных. А именно: без „живой среды”, оставшейся в 
России, без своего читателя, которого обыкновенно все ругали, но который был „самым 
чувствительным, благодарным…на свете” [3, с. 536]. Как верно отмечал Г. Адамович: 
„В первый раз – по крайней мере на русской памяти – человек оказался полностью 
предоставленным самому себе, вне тех разносторонних связей, которые, с одной 
стороны, обеспечивают уверенность в завтрашнем дне, а с другой – отвлекают от мыслей 
и недоумений коренных, „проклятых””… Впервые вопрос „зачем?” сделался нашей 
повседневной реальностью без того, чтобы могло что-нибудь его заслонить… Зачем писать 
стихи так-то и о том-то, когда надо бы в них „просиять и погаснуть”, найти единственно 
важные слова, окончательные… ибо, в самом деле, как же было это не чувствовать, когда 
остался человек лицом к лицу с судьбой, без посредников: теперь или никогда!”6.

В этой ситуации, „лицом к лицу”, весьма обостряется проблема времени во всех его 
категориях: в настоящем – с его эмигрантскими буднями в положении странника, всему, 
всем и всегда чужого, в будущем, на которое нельзя было рассчитывать без какой-либо 
надежды, а её-то не было и быть не могло, и, наконец, в прошлом, которое осталось в 
России и с Россией, а она с каждым днем всë больше исчезала за горизонтом видимости, но 
с неменьшей силой продолжала волновать чувства, обострять мысль и тревожить память.

И понятно, что с годами самой реальной реальностью становится прошлое: от него 
некуда было уйти, оно не поддавалось забвению. Это состояние было сродни тяжелой 
болезни, поразившей многих эмигрантов и получившей имя – ностальгия. „Одно родное 
существо, – писал С. Л. Франк, – есть… у нас всех: это – родина. Чем более мы несчастны, 
чем более пусты наши души, тем острее, болезненнее мы любим её и тоскуем по ней… Мы 
любим … нашу родную, древнюю, исконную мать; она сама теперь несчастна, обесчещена, 
больна тяжким недугом, лишена всякого величия…

Мы знаем, что мы сами больны одной и той же болезнью с нашей родиной, как 
бы ни были различны симптомы этой болезни, и что мы исцелимся только вместе – если 
исцелимся! Мы направим её на новый, верный путь не ранее, чем найдëм его для себя 
самих”7.

Немало было и других эмигрантов, которые раньше или позднее С. Франка и 
Г. Иванова разуверились в том, что когда-нибудь смогут вернуться на родину, разве что 
во сне. Об этом нередко говорили и писали они, и, в частности, В. Набоков. Невольно 
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вспоминается здесь “горсточка” земли родной, которую он хотел бы сохранить и после 
смерти: и как напоминание о верности ей, и как своеобразный пропуск в лучший мир.

Когда я по лестнице алмазной
поднимусь из жизни на райский порог,
за плечом, к дубинке легко привязан,
будет заплатанный узелок…

„Апостол, скажу я, пропусти мя!..”
Перед ним развяжу я узел свой:
два-три заката, женское имя
и тëмная горсточка земли родной…9

Но „тяжкий недуг”, о котором писал С. Франк, не только поразил и Г. Иванова, но 
и сделал из него поэта, и не просто одного из многих, а – поэта „со своим собственным 
голосом, со своим видением мира, не похожим ни на кого из предшественников”9. В своей 
„поэме в прозе” „Распад атома” он писал: „Ох, наше прошлое и наше будущее, и наша 
теперешняя покаянная тоска. „А как живо было дитятко…” Ох, эта пропасть ностальгии, 
по которой гуляет только ветер, донося оттуда страшный интернационал и отсюда туда – 
жалобное, астральное, точно отпевающее Россию, „Боже, Царя верни”” [2, с. 8]…

Воспоминания о России, о Петербурге, можно сказать, ни на минуту не оставляют 
его, они по-своему, в зависимости от жанра его произведений, присутствуют в стихах, 
прозе и мемуарах. Он непрестанно станет задумываться над тем, какова природа 
памяти и воспоминаний, степень их достоверности, а также – течение времени в них и 
последовательность его.

“Есть воспоминания, как сны, – пишет он, – …есть сны – как воспоминания. И 
когда думаешь о бывшем „так недавно и так бесконечно давно”, иногда не знаешь – где 
воспоминания, где сны…

…В стеклянном тумане, над широкой рекой – висят мосты, над гранитной 
набережной стоят дворцы, и две тонких золотых иглы слабо блестят… Вот царский смотр 
на Марсовом поле… и вот красный флаг над Зимним дворцом. Молодой Блок читает 
стихи…и хоронят „испепеленного” Блока…

Воспоминания? Сны?
Какие-то лица, встречи, разговоры – на мгновение встают в памяти без связи, 

без счëта. То совсем смутно, то с фотографической чëткостью…И опять – стеклянная 
мгла, сквозь мглу – Нева и дворцы; проходят люди, падает снег. И куранты играют „Коль 
славен…”

Нет, куранты играют „Интернационал”” [3, с. 118].
Есть точка зрения, согласно которой искусство нам дано, чтобы не умереть от 

истины, и в развитие её: произведение искусства порождается отказом ума объяснять 
конкретное. Нечто общее, что сближает искусство с воспоминаниями, несомненно, есть, и 
прежде всего – присущий им элемент вымысла. Место и роль его в том и другом случаях, 
разумеется, сугубо специфические, и говорить здесь можно лишь о наличии вымысла 
как такового. И, конечно, меньше всего ожидаешь встретить его в воспоминаниях, хотя и 
понимаешь, что далеко не всё помнится из жизни былой, да и время вносит свои поправки, 
в силу чего многие факты и события обретают иной смысл и оценку. Очень верно кто-то 
заметил: „Прошлое – чужая страна, там всё по-другому”.

„Воспоминание, – по словам Н. Бердяева, – не есть сохранение или восстановление 
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нашего прошлого, но всегда новое, всегда преображëнное прошлое. Воспоминание имеет 
творческий характер. Парадокс времени в том, что, в сущности, прошлого в прошлом 
никогда не было, в прошлом существовало лишь настоящее, иное настоящее, прошлое же 
существует лишь в настоящем…

Проблема отношения настоящего и прошлого имеет двоякое выражение. Как 
сделать бывшее, греховное, злое, мучительное бывшее не бывшим и как сделать дорогое 
нам, прекрасное, доброе бывшее, что умерло и перестало существовать, продолжающим 
существовать… Родное, дорогое нам, ценное настоящее должно было бы быть вечным, для 
него не должно было бы наступать то будущее, которое делало бы его прошлым”10.

Названный выше сборник стихов  Г. Иванова „Розы” (и, разумеется, всё написанное 
им в последующие годы) пронизан подобными воспоминаниями о прошлом, о жизни в 
России, о её радостях и печалях, о том, что довелось увидеть и пережить, и о том многом, 
нередко, исключительно важном и ценном, что уяснилось гораздо позднее, и о том, что 
было, но бесследно исчезло.

Известно, что человек, покинувший свой дом родной, вновь и вновь в своих мыслях 
и чувствах пытается вернуться в те такие близкие и уже далекие времена, чтобы хоть на 
короткий миг снова оказаться среди своих бывших современников, приобщиться к той 
жизни, которая здесь когда-то шумела, чтобы оттуда посмотреть в будущее, ещë недавно 
такое неясное, а теперь ставшее не только вполне обозримым, но и, как в данном случае, 
ненавистным настоящим.

С годами всё больше крепнет мысль, что никогда не вернуться ему в это прошлое 
– настоящее, ибо нет прежней России, а, следовательно, нет и своего дома. По словам Г. 
Иванова, „большевики разрушили систематически всё, на что опиралась русская жизнь: 
церковь, семью, национальное чувство, человеческое достоинство, честь, самый разум” [3, 
с. 580]. Понятно, что если рушится тот мир, в котором ты жил, то и ты, пусть и не всегда 
в прямом смысле, умираешь с ним: „Должно быть, сквозь свинцовый мрак, На мир, что 
навсегда потерян, Глаза умерших смотрят так” [1, с. 277].

Взгляд умерших – взгляд особый. Можно предположить, что в нëм преобладает 
чëрно-белый цвет, неизбывная печаль и вековечная безнадëжность. И поэтому, конечно, 
в этих стихах и обычно радующая человека „полоска рассвета”, и земля, дающая ему 
жизнь и затем укрывающая его после смерти, видятся „злой и грустной” [1, с. 274]. Иначе 
говоря, обычные слова теряют свой привычный смысл, и это не удивительно, ибо связано 
с принципиально новым видением и пониманием важнейших, сущностных проблем 
человеческой жизни.

Насилие и смерть принесла человеку новая власть, и потому абсолютно всё: и 
кровь, и мосты над Невой приобретают чëрную окраску. Оставляет человека и его ангел-
хранитель. И самое, пожалуй, главное: существенно меняется течение времени. Как 
известно, для „умершего”, а в данном случае – для потерявшего свою родину человека, 
время останавливается, он теперь, если угодно, внутри вечности, и ему отныне не дано, да 
и не интересно знать, какое тысячелетье на дворе.

 
Чëрная кровь из открытых жил –
И ангел, как птица, крылья сложил…
 
Это было на слабом, весеннем льду
В девятьсот двадцатом году…
….
Над широкой Невой догорал закат.
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Цепенели дворцы, чернели мосты –
 
Это было тысячу лет назад,
Так давно, что забыла ты [1, с. 265].

Следует признать, что это своеобразное летосчисление способно обесценить 
не только хорошо известные, но и самые дорогие слова. „Рассыпаются слова И не 
значат ничего”: будь то „история и человечество”, „изгнание или отечество”, „надежда, 
отчаянье, вера, неверие”. И никак не понять – что это: „беспамятство или мучение”, „где 
всё, навсегда потеряло значение” [1, с. 262]. И подобным превращениям нет конца: ещë 
вчера знакомое, родное лицо, сегодня – „уже чужое”; ещë недавно представлялось, что 
твоë прошлое навсегда с тобой, а теперь оказалось: „Это только сон во сне, Звезды над 
пустынным садом, Розы на твоëм окне” [1, с. 267]; разительно поменялось и представление 
о доме родном: теперь с ним связана не земная жизнь, а – предстоящая, вечная: „Ближе к 
снегу, к белой пене, Ближе к звездам, ближе к дому” [1, с. 270]. Да, „рассыпались” слова 
и уходило из жизни человека что-то очень важное. „Страсть”? Нет и страсти. „Власть”? 
„Нет и власти Даже над самим собой”. Нет и счастья – оно „выпало из рук, Камнем в море 
утонуло” [1, с. 282].

Да, отношение к жизни, как в бытовом, так и бытийном проявлении, определяет 
и отношение к слову. И наоборот. Взаимосвязь здесь очевидна, ибо, как заметил Ницше, 
„вечные вопросы ходят по улице”. Человек на чужбине, в том же Париже, близок к 
пониманию, что его одиночество и неприкаянность („По улицам рассеянно мы бродим, 
На женщин смотрим и в кафе сидим”) обусловлены в основном тем, что он не находит 
„настоящих слов”, а „приблизительные” больше не желает употреблять. Об этом же 
размышляет и его герой в „Распаде атома”: „Я хочу забыть, отдохнуть, сесть в поезд, уехать 
в Россию, пить пиво и есть раков тëплым вечером на качающемся поплавке над Невой. Я 
хочу преодолеть отвратительное чувство оцепенения: у людей нет лиц, у слов нет звука, 
ни в чëм нет смысла. Я хочу разбить его, всë равно как. Я хочу просто перевести дыхание, 
глотнуть воздуху. Но никакого воздуха нет”. И ещë: „Душе страшно. Ей кажется, что одно 
за другим отсыхает всё, что её животворило. Ей кажется, что отсыхает она сама. Она не 
может молчать и разучилась говорить” [2, с. 15, 18]. „Настоящие слова”, как и воздух для 
жизни, остались в России, в Петербурге, куда дорога навсегда заказана.

И что же делать? В Петербург вернуться?
Влюбиться? Или Опера взорвать?
Иль просто – лечь в холодную кровать,
Закрыть глаза и больше не проснуться… [1, с. 280].

Отношение к России у Г. Иванова не было однозначным и простым. Он, как и 
упоминавшийся выше С. Л. Франк, склонен был полагать, что часть вины за то, что 
произошло на их родине, была и на нëм, на них, покинувших её. „Все мы герои и все мы 
изменники, Всем, одинаково, верим словам. Что ж, дорогие мои современники, Весело 
вам?” [1, с. 303]. Горькие воспоминания о невосполнимых утратах лежали тяжëлым грузом 
на душе, порождали ощущение зависимости, чувство весьма обременительной несвободы. 
Отсюда столь понятное стремление напрочь забыть особенно тревожившие факты и 
события из этого прошлого. Но было и не менее сильное желание понять и определить 
причину причин поистине катастрофических последствий деятельности как старой, так 
и новой власти, и подвластного ей рядового участника всех этих событий, связанных с 
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войнами и революциями.
В известном стихотворении Г. Иванова „Свободен путь над Фермопилами” есть 

такие строчки: „А мы – Леонтьева и Тютчева Сумбурные ученики – Мы никогда не знали 
лучшего, Чем праздной жизни пустяки. Мы тешимся самообманами”… А за морями-
океанами Видна блаженная страна:

Стоят рождественские ëлочки,
Скрывая снежную тюрьму.
И голубые комсомолочки,
Визжа, купаются в Крыму.
Они ныряют над могилами,
С одной – стихи, с другой – жених… [1, с. 387].

„Сумбурные ученики”, надо понимать, ученики, которые в своë время не очень 
последовательно и глубоко прочли и поняли своих учителей. Интересна в этом плане 
статья Г. Иванова о К. Леонтьеве „Страх перед жизнью” (1932 г.). Он напоминает в ней 
о том, что и при жизни, и какое-то время после смерти мало понимали, но много ругали 
этого писателя и философа, а в ХХ в. вдруг обнаружилось, что „совпадение политических 
теорий Леонтьева с „практикой” современности прямо поразительно”11. Иными словами, 
„политические теории”, которые ещë недавно принято было называть „реакционными” и, 
отнюдь, не провидческими, в годы послевоенные и пореволюционные, дали и материал, и 
повод к совсем иному осмыслению. Едва ли ни в первую очередь это было связано с тем, 
что непосредственный участник этих событий простой человек, и в России, и в других 
странах, проявлял себя, подчас, с самых нелучших сторон, и потому глубоко разочаровал, 
нередко, и своих поклонников.

В „Окаянных днях” И. Бунина есть такая запись: „Шëл и думал, вернее, чувствовал: 
если бы теперь и удалось вырваться куда-нибудь, в Италию, например, во Францию, 
везде было бы противно, – опротивел человек! Жизнь заставила так остро и внимательно 
разглядеть его, его душу, его мерзкое тело. Что наши прежние глаза, – как мало они 
видели, даже мои!”12. И здесь же где-то заметит: „Да, но во что можно верить теперь, когда 
раскрылась такая несказанно страшная правда о человеке?”13.

Что же сильнее всего поразило многих, и особенно интеллигенцию, которая ещë 
недавно верила, что неплохо знает свой народ? Это и более чем странное сочетание какой-
то рабской готовности подчиниться, и угодить любому начальству, и плохо скрываемая 
ненависть ко всякой власти. Это и какое-то удивительное равнодушие ко всем и всему, в 
том числе и к самому себе, и, поистине, ужасающая жестокость к человеку, к людям, даже к 
самым близким, а то и родным.

Имея в виду советскую действительность, Г. Иванов пишет: всë, что К. Леонть ев 
говорит в своих трудах, “нам уже знакомо заранее, и не из его статей, а непосредственно 
из окружающего нас хаоса и насилия… Всё знакомо – и „духовные начала”, расцветающие 
„посредством принуждения”, и конституции, которые „опасней пугачëвщины”, – и на совет 
„сорваться с рельс” и „стать во главе… умственной и социальной жизни человечества”, с 
сердечным удовлетворением мы можем сказать: Есть. Уже сорвались. Уже стали”. А перед 
тем Г. Иванов заметит: „подоплëка у фашизма, гитлеризма, большевизма, что ни говори, 
одна”14.

Да, Россия перестала быть единой, теперь она навсегда для него разделилась – 
на прежнюю, дорогую и незабвенную, и – новую, советскую, глубоко ненавистную. И 
люди, помогавшие возводить эту новую, никак не могли, по его мнению, быть хорошими, 
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добрыми и справедливыми: достаточно было только взглянуть на их любимых вождей, 
которым они так верили и подчинялись, напрочь позабыв и Бога, и своих прежних кумиров.

Какие отвратительные рожи,
Кривые рты, нескладные тела:
Вот Молотов. Вот Берия, похожий
На вурдалака, ждущего кола…
В безмолвии у сталинского праха
Они дрожат. Они дрожат от страха,
Угрюмо пряча некрещëный лоб, –
И перед ними высится, как плаха,
Проклятого „вождя” – проклятый гроб [1, с. 531].

Нетрудно увидеть, что Россия, а ныне – чужая и во всех отношениях далëкая 
советская держава, существует не сама по себе, но продолжает активно вмешивается в 
жизнь покинувших еë, в их мысли, чувства, верования и надежды. И это вме шательство 
разрушительно по своему характеру: оно посягает на основы основ и дух патриотизма, 
а также и на самое дорогое, что осталось у них – воспоминания о прошлом, которое ещë 
сравнительно недавно было их, теперешних скитальцев, прошлым и настоящим.

Россия счастье. Россия свет.
А, может быть, России больше нет.
И над Невой закат не догорал,
И Пушкин на снегу не умирал,
И нет ни Петербурга, ни Кремля –
Одни снега, снега, поля, поля…
Россия тишина. Россия прах.
А, может быть, Россия – только страх.
Верëвка, пуля, ледяная тьма
И музыка, сводящая с ума.
Верëвка, пуля, каторжный рассвет
Над тем, чему названья нет [1, с. 299].

Это беспамятство, в историческом и повседневном проявлении, как нельзя лучше, 
обыгрывается и в приведëнном выше стихотворении Г. Иванова „Свободен путь над 
Фермопилами”, где „голубые комсомолочки, Визжа купаются в Крыму”. Им невдомëк, 
что за “рождественскими ëлочками” скрывается “снежная тюрьма”, они или позабыли 
или и вовсе не знали, что здесь, в Крыму, где они, „визжа купаются”, совсем недавно и 
самым предательским образом были расстреляны и утоплены в Чëрном море тысячи тысяч 
русских людей. Отсюда и эта строчка: „Они ныряют над могилами, С одной – стихи, с 
другой – жених”.

Вспомнит Г. Иванов о трагических событиях в Крыму и совсем незадолго до 
смерти.

И сорок лет спустя мы спорим,
Кто виноват и почему.
Так в страшный час над Чëрным морем
Россия рухнула во тьму…
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И начался героев-нищих
Голгофский путь и торжество,
Непримиримость всё простивших,
Не позабывших ничего [1, с. 547].

В этой связи нельзя не вспомнить вызвавшее немало критических откликов 
начало стихотворения Г. Иванова: „Хорошо, что нет Царя. Хорошо, что нет России. 
Хорошо, что Бога нет”. Невольно возникают вопросы: почему, в каком смысле и для 
кого „хорошо”? На последний из них ответить нетрудно: разумеется, для тех, кто 
совершал эти злодеяния и богохульства (во всяком случае, им так казалось). Но в каком 
смысле и почему поэт, которому явно ненавистны были все эти идеи и деяния, даëт 
оценку „хорошо”? Можно допустить, что здесь имеет место сарказм, который призван 
подчеркнуть иногда применяемый в споре приëм: это когда с противной стороной во 
всëм вроде бы соглашаются, но только затем, чтобы, используя эффект неожиданности и 
неотразимые факты, доказать полную несостоятельность позиции сопротивника. Об этом 
невольно думаешь, ибо последующие строчки стихотворения посвящены развенчанию 
этого „хорошо”. Мы видим, как неприкаянно одинок, безутешен и беззащитен человек, у 
которого отняли не только его родину, обжитый им мир, но и Бога: ведь он остался наедине 
с безграничной Вселенной, Вечностью и Ничто.

Только жëлтая заря,
Только звëзды ледяные.
Только миллионы лет…

Однако последующие строчки более чем убедительно опровергают высказанное 
предположение:

Хорошо – что никого,
Хорошо – что ничего,
Так черно и так мертво.
Что мертвее быть не может
И чернее не бывать,
Что никто нам не поможет
И не надо помогать [1, с. 276].

Известно, что Г. Иванова одним из первых в его поколении писателей назвали 
„русским экзистенциалистом”. Речь шла о том, что он, как и некоторые другие литераторы 
и старше, и младше его, были „исторгнуты в классическую экзистенциальную ситуацию 
заброшенности… в чужой, „абсурдный” мир, посторонность, одиночество. История 
очертила вокруг них некий трансцендентно-непереходимый рубеж, за которым лежало то, 
что стало им абсолютно и навеки недоступно, – былая Россия, их потерянный рай”...15

Что же остаëтся, когда ничего не остаëтся, когда всë отнято? Можно ли найти что-
то хорошее, когда всë плохо, или – ещë точнее: в плохом хорошее? В этой ситуации со 
всей воистину запредельной беспощадностью возникает вопрос о свободе. По словам А. 
Камю, „чтобы знать, свободен ли человек, достаточно знать, есть ли у него господин”16. 
Понятно, что слово „господин” следует понимать в самом широком смысле, в том как 
раз, в каком понимает его Г. Иванов, – это и родина, любовь к которой делает человека 
несвободным, это и царь с его властью и подданными, это и Бог, всë определяющий в 
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человеческой жизни, и начало её и конец. Иными словами, только человек, потерявший 
всë, во всëм разуверившийся, человек, „пробуждëнное сознание” которого позволяет ему 
совершить „бегство от сновидений поседневности”, „абсурдный” человек, как называли его 
экзистенциалисты, способен претендовать на абсолютную свободу.

„Идея „Я есмь”, мой способ действовать так, словно всё исполнено смысла... 
– всё это… опровергается абсурдностью смерти… Смерть становится единственной 
реальностью, это конец всем играм. У меня нет свободы продлить бытие, я раб… Какая 
свобода в полном смысле слова может быть без вечности?”…

И в то же время это и становится основанием для другой, скажем так – подлинной 
свободы: “ведь человек абсурда лицом к лицу со смертью…чувствует себя освобождëнным 
от всего…По отношению ко всем общим правилам он совершенно свободен…

Вселенная абсурдного человека – это вселенная льда и пламени, столь же 
прозрачная, сколь и ограниченная, где нет ничего возможного, но всё дано. В конце его 
ждëт крушение и небытие. Он может решиться жить в такой вселенной. Из этой решимости 
он черпает силы, отсюда его отказ от надежды и упорство в жизни без утешения”17.

Именно в „такой вселенной”, без всякой „надежды” и „утешения”, но – 
„совершенно свободным” и „решается жить” лирический герой Г. Иванова. Да, „мертвее 
быть не может”, да, „никто нам не поможет”, но выбор (назовëм это так, хотя альтернативы-
то здесь нет) был сделан, а потому: „И не надо помогать”.

Над вопросом, какая она, не только свобода в свете вечности, но и жизнь, в еë 
самых разных проявлениях, в еë прошлом, настоящем и будущем, Г. Иванов задумывался 
постоянно, и особенно в таких своих книгах, как „Отплытие на остров Цитеру” (1937 г.), 
„Стихи. 1943–1958”, „Izbrannye stikhotvorenia” („Посмертный дневник”) (1975 г.).

Известно, что к 1937 г. претерпела изменение не только графика написания названия 
книги „Отплытие на остров Цитеру”, но и в значительной степени символика названия 
и общий замысел книги. „Отплытье на о. Цитеру” (1912 г.), по признанию автора, было 
связано с названием картины Ф. Ватто и (критики прибавляли в этом случае) с культом 
Афродиты, который был распространëн на острове Цитера (Кифера). В новой книге, как 
и в других последующих, можно было уловить, пусть и весьма отдалëнную, перекличку 
с поэзией Ф. Сологуба. Весьма показателен в этом смысле его лирический цикл „Звезда 
Маир”, где речь идëт о Земле Ойле, озарëнной этой Звездой. На этой Земле Ойле „далëкой 
и прекрасной Вся любовь и вся душа моя… Там, в сияньи ясного Маира, Всё цветëт, всё 
радостно поëт… В колыханьи светлого эфира, Мир иной таинственно живёт”18.

В этой сказочной Земле Ф. Сологуб находил „утешение” (по слову Блока), ибо 
жизнь на ней обретала вечность. Однажды в минуту откровенности, по словам  Г. Иванова, 
Ф. Сологуб признался А. Блоку, что писать „о самом главном” он не может. Блок 
переспросил: „о самом главном”? „Да. О страхе перед жизнью”. С этим неожиданным 
признанием связана и другая его „обмолвка”: „Искусство – одна из форм лжи. Тем только 
оно и прекрасно. Правдивое искусство – либо пустая обывательщина, либо кошмар. 
Кошмаров же людям не надо. Кошмаров им и так довольно” [3, с. 139, 140].

Страх перед жизнью, по словам Сологуба, „бабищей дебелой и румяной, но 
безобразной”, и, конечно, перед смертью („я её не хочу и боюсь”) постоянно ощущается 
в его стихах на всех этапах творческого пути. Именно от этого „кошмара” и пытается он 
найти „меж звëзд” дорогу к своей Земле-Стране:

Мой прах истлеет понемногу,
Истлеет он в сырой земле,
А я меж звëзд найду дорогу
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К иной стране, к моей Ойле.
Я всё земное позабуду,
И там я буду не чужой, –
Доверюсь я иному чуду,
Как обычайности земной…19

Г. Иванов не соглашается с этой его „обмолвкой”: „В лучшем из созданного 
Сологубом, его стихах, никакой „лжи” нет. Напротив, стихи его – одни из самых 
„правдивых” в русской поэзии”. И вместе с тем, не может не признать, что „страх” этот 
перед жизнью – смертью, Сологубом никогда не был преодолëн. Это и даëт основание 
Г. Иванову поразмыслить над тем, что отличает „великого” поэта и высказать весьма 
принципиальное для себя отношение к бытийным проблемам.

„Совсем недавно, – пишет Г. Иванов, – Сологуб был назван „великим поэтом”. Это 
преувеличение, разумеется.

В искусстве „великое” начинается как раз с какой-то „победы” над тем „страхом 
перед жизнью”, которым заранее и навсегда был побеждëн Сологуб. Но, конечно, он был 
поэтом в истинном и высоком смысле этого слова…” [3, с. 144, 145].

Невольно возникает вопрос, а был ли этот страх перед жизнью – смертью у самого 
Г. Иванова? Да, несомненно был. Но следует добавить: в последних и лучших своих книгах 
(выше они были названы) ему удалось, если и не окончательно преодолеть этот страх, то в 
значительной степени потеснить его (но в большей степени, пожалуй, это коснулось страха 
перед смертью).

Разумеется, не случайно был упомянут здесь цикл Сологуба „Звезда Маир” 
и его „Земля Ойле”. Как и лирический герой Сологуба, герой Г. Иванова в его книге 
„Отплытие на остров Цитеру” также  устремляется – „отплывает” на свой „Ост ров”, и тоже 
в какие-то межзвëздные края. В качестве своеобразного эпиграфа можно рассматривать 
стихотворение, открывающее эту книгу, где несомненно центральными можно считать 
следующие строчки: „О, далëк твой путь за звëздами на север, Снежный ветер, белый веер 
твой” [1, с. 297]. В следующем стихотворении это движение от земной жизни к „звëздной 
вечности” продолжается: проносятся мимо и навсегда исчезают все самые значительные 
и сокровенные события и мгновения жизни. Создаëтся впечатление, что герой прощается, 
говорит последнее прости всему, что радовало и огорчало его в том навсегда ушедшем 
времени. От всего, что было, остаëтся только музыка, и она вызывает печаль, что и 
понятно: ведь музыка почти всегда пробуждает прежде всего воспоминания, напоминает 
о том, что всё самое дорогое, заветное и неповторимое навсегда исчезло: начало жизни, 
любовь, надежда на счастье…

Это месяц плывёт по эфиру,
Это лодка скользит по волнам,
Это жизнь приближается к миру,
Это смерть улыбается нам.
Обрывается лодка с причала
И уносит, уносит её…
Да, – и то что зовëтся любовью,
Да, – и то что надеждой звалось,
Да, – и то что дымящейся кровью
На сияющий снег пролилось…
Приближается звёздная вечность,
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Рассыпается пылью гранит,
Бесконечность, одна бесконечность
В леденеющем мире звенит.
Это музыка миру прощает
То, что жизнь никогда не простит.
Это музыка путь освещает,
Где погибшее счастье летит [1, с. 298].

Этот мотив „отплытия” в ту „Страну”, на тот „Остров”, с которого никто никогда не 
возвращается, постоянно возникает в его стихах, с годами всë отчëтливее звучит в них тема 
смерти, абсолютно всё и вся поглощающей и обесценивающей, лишающей всякого смысла 
все мысли и чувства, слова, дела и события.

Потеряв даже в прошлое веру,
Став ни это, мой друг, и не то, –
Уплываем теперь на Цитеру
В синеватом сияньи Ватто…
Грусть любуется лунным пейзажем,
Смерть, как парус, шумит за кормой…
…Никому ни о чëм не расскажем,
Никогда не вернëмся домой [1, 336].

Иными словами, жизнь не способна выдержать испытание смертью: ведь 
даже „гранит” „рассыпается пылью” в приближении „звëздной вечности”. Понимая 
неотразимость подобных доводов, Г. Иванов, тем не менее, стремится порой оспорить 
их, утверждает, что всевластное и неумолимое Ничто если и бывает бессильно, так разве 
только перед любовью настоящей, которая, как и талант, большая редкость на земле. Только 
так любившие при жизни, никогда не расстаются и после смерти: “С верным другом, с 
неразлучным другом, С мëртвым другом – мëртвый друг”.

Им спокойно вместе, им блаженно рядом…
Тише, тише. Не дыши.
Это только звëзды над пустынным садом,
Только синий свет твоей души [1, с. 305].

Принято считать, что умерший человек как бы продолжает оставаться среди живых, 
пока жив хоть один человек, продолжающий любить его. Г. Иванову близка эта мысль, но 
разделяет он и другую, а именно, что истинная любовь, душевная и духовная связь, никогда 
не прерывавшаяся при жизни, не обрывается и после смерти.

Распылëнный мильоном мельчайших частиц
В ледяном, безвоздушном, бездушном эфире,
Где ни солнца, ни звëзд, ни деревьев, ни птиц,
Я вернусь – отраженьем – в потерянном мире.

И опять, в романтическом Летнем Саду,
В голубой белизне петербургского мая,
По пустынным аллеям неслышно пройду,
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Драгоценные плечи твои обнимая [1, с. 439].

Разумеется, не только любовь подаëтся и рассматривается Г. Ивановым в контексте 
вечности. С течением времени, проходившем в эмиграции, в условиях, как отмечалось 
выше, во многих отношениях экстремальных, буквально всё, или почти всё, начинает 
изображаться под этим знаком. Но если любовь, условно говоря, эту проверку выдержала, 
то про многое другое сказать этого нельзя.

Итак, неприкаянность и безысходное одиночество русских изгнанников как нельзя 
лучше способствовали более чем обострëнному восприятию вечности. И это весьма 
ощутимо сказывалось на содержании и направленности их мыслей и чувств. К примеру 
сказать, лирический герой  Г. Иванова нередко производит впечатление человека, вся жизнь 
которого сводится к ожиданию своего смертного часа: „Всё неизменно, и всё изменилось…
Точно меня отпустили на волю И отказали в последней надежде” [1, 320]. А иногда это 
самочувствие человека, подводящего итоги своего земного пути. „Я верю… Не в музыку, 
что жизнь мою сожгла, А в пепел, что остался от сожжения” [1, с. 321]. Известно ему и, 
пожалуй, самое горькое, что жизнь обошлась с ним более чем жестоко: не только никогда 
и ничего не простила, но и, как понимает он теперь, и не могла простить. Многое даëт для 
понимания состояния его души „морозное окно”, с „колыханьем чëрных веток” вокруг 
него. Именно в это окно он смотрит на мир, отсюда и неизбывная печаль, не оставляющая 
его ни на минуту.

Но тому, кто тихо плачет,
Молча стоя у окна,
Ничего уже не значит,
Что задача решена [1, с. 309].

В поле зрения поэта попадает и самый процесс умирания человека: и то, как 
его душа, покидает бренное тело, и то, как она приобщается к вечности. „Над бурями 
тëмного века В беззвëздное небо летит” [1, с. 315]. „Капля за каплей – кровь и вода – В 
синюю вечность твою навсегда” [1, с. 301]. Но даже и в этом случае мелькает иногда „Тень 
надежды безнадëжной” – „А могло бы быть иначе” – „Мог поймать. Не повезло”. Но и эта 
надежда, как и все другие, живëт лишь мгновение, неумолимое Ничто продолжает своë 
шествие: на смену радостям приходят страдания, а затем и неминуемая смерть. И ещë: 
приходит понимание, граничащее с полной безнадëжностью, – что даже и воскресение 
из мëртвых ничего не могло бы изменить, – возвратиться-то было бы некуда, ведь родной 
дом оказался теперь в совсем чужой России, где его могли ждать только тюрьма и смерть. 
Наверное поэтому в одной из российских избëнок „Жалобно плачет ребëнок, Тот, что 
сегодня воскрес”.

Мëртвый проснëтся в могиле,
Чëрная давит доска.
Что это? Что это? – Или
И воскресенье тоска?
И воскресенье унынье?
Скучное дело – домой.
…Тянет Волынью, полынью,
Тянет сумой и тюрьмой [1, с. 325].
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Нетрудно заметить здесь творческую перекличку с А. Блоком, и в частности, с 
его стихотворением „Девушка пела в церковном хоре”. В нëм многое близко мыслям и 
настроениям наших изгнанников, хотя бы эти строчки: „О всех усталых в чужом краю, 
О всех кораблях ушедших в море, О всех забывших радость свою”, и „тень надежды 
безнадëжной”: „Что на чужбине усталые люди Светлую жизнь” обретут, а также и 
– „ребëнок”, плач которого ставит под сомнение все и всякие упования на лучшее: 
„Причастный тайнам, – плакал ребëнок О том, что никто не придëт назад”20.

Понятно, что человеку почти все на свете, и прежде всего – небо и звëзды, 
напоминают о бесконечности, в которую никак не вписывается его конечная жизнь. 
Отсюда, никогда не оставляющая, горькая и мучительная печаль, ад в душе, за который, 
не без сарказма, благодарит Г. Иванов: „Лояльно благодарен Аду За звëздный кров над 
головой” [1, с. 390]. Этот „Ад”, как представляется, возникает потому, что звëздный 
свет и свет человеческой жизни существуют обыкновенно каждый по себе, в полной 
обособленности и одиночестве, – ведь лишь на мгновение приходит человек в этот мир, 
а звëзды как светили во тьме ночной задолго до его появления , так и будут продолжать 
мерцать и после него. Но чудо иногда происходит, хотя и, как можно догадаться, в тех, 
каких-то особых и редчайших случаях, когда звëздные лучи и свет человеческих глаз, 
почему-то вдруг пересекаются, и тогда, образно говоря, происходит приобщение конечного 
к бесконечному, капля дождя сливается с океаном и обретает вечность.

От синих звëзд, которым дела нет
До глаз, на них глядящих с упованием,
От вечных звëзд – ложится синий свет
Над сумрачным земным существованием.
И сердце беспокоится. И в нëм –
О, никому на свете незаметный –
Вдруг чудным загорается огнëм
Навстречу звëздному лучу – ответный.
И надо всем мне в мире дорогим
Он холодно скользит к границе мира,
Чтобы скреститься там с лучом другим,
Как золотая тонкая рапира [1, с. 292].
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РАЗВИТИЕ  НА  ИДЕИТЕ  ЗА  ПРЕДМЕТНОТО  
ИНДЕКСИРАНЕ  И УНИВЕРСАЛНИЯТ  
БИБЛИОГРАФСКИ  КОНТРОЛ  (UBC)

Елена Грошева

Днес предметизацията от традиционен тип се издигна на нов етап в своята 
история. До преди няколко десетилетия тя е разбирана като съществено различаващ се от 
систематизацията процес на семантична обработка. Няколко поколения предметизатори 
утвърждават тази своя специфика и поставят крепостни стени около нея. Какво е тяхното 
учудване,  когато разбират, че след дългогодишните проучвания на специалистите от 
областта на научно-информационните центрове за разработване на програми за достигане 
на адекватност и релевантност при търсене на информация с използване на информационни 
технологии, двувековното съществуване на тази крепостна стена е разрушена. През 60-те 
години се възприема идеята за неразкритите възможности на предметното индексиране, 
изследователите от цял свят се впускат в разкриване на тези възможности и последователно 
се стига до създаване на други информационно-търсещи системи, една от които беше 
внедрената в английската национална библиография в края на 70-те години  програма  
за предаване съдържанието на докментите във вид на последователност от апекти на 
рзглеждания предмет, наречена PRECIS (Preserved Context Index System). 

Този метод на структуриране бе възприет от индийската – Колон класификация, 
чиято същност е създаване на гъвкавост в използването на различни аспекти 
при индексирането на документите, независимо от процесите на класиране или 
предметизиране, чрез обединяването на средствата за класиране и предметизиране – 
традиционните класификационни схеми и съществуващите предметни рубрикатори. В 
основата й се използва класификационната схема на Десетичната класификация (DK) 
на Мелвил Дюи, заедно с нейния предметен показалец за тезаурус на програмираната 
система. Пътят на английската национална библиография се свързва с днешните успехи на 
предметното индексиране, които се дължат отчасти и на методиката на системата PRECIS.  

Съвременните системи са усъвършенстван вариант на предметно търсене чрез 
тезаурус, заложен в програмата речник, който се базира на познаване на механизма на 
отделяне на думите от текста автоматично чрез извеждане на основните понятия, включени 
в компютърната памет предварително. Кодирането на индексите и предметните рубрики 
по основните класификационни схеми ги направи удобни за използване в по-голямата 
част от от европейските страни през 80-те години. Програмата MARC (Mаchine-Readable 
Cataloging), разчитаща информацията, се осъвремени неимоверно, благодарение на 
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допълненията на американската Конгресна библиотека, Канадската национална библиотека, 
скандинавските разработки и се прие универсален програмен модел UNIMARC. Но 
поради  липсата на единна класификационна схема, т.е. единно стандартно издание, а 
така също – различие на нива и връзка, се подготви проект за създаване на правила за 
търсене на информация чрез предметен достъп в рамките на програмата за  универсален 
библиографски контрол – UBC, можем да проследим националните особеностите до този 
момент в прегледа на ИФЛА.

Тези правила са първата стъпка в стандартизиране на процеса на семантичната 
обработка на информацията, закрепена в стандарта от 1985 г. и преведен на български език 
през 2002 г.1 Международното ръководство на ИФЛА от 2011 г. по предметни и справочни 
записи – GSARE (Guidelines for subject authority and reference entries), поставено в услуга на 
идентификацията на документите на международно ниво, изисква активна стандартизация 
на национално и международно ниво, така че преодоляването на националните особености 
е възможно чрез съчетаване на едновременно използване на национален списък с рубрики 
и на международно приет информационно-търсещ език (ИТЕ). Както и последните 
колективни правила на секциите на ИФЛА [6].

Как се стигна до тези успехи на програмното осигурявяне на MARC?
Трябва да се върнем в ерата на традиционното търсене и предметизиране за 

каталози и универсални указатели. 
Познаваме два етапа на развитие на предметизацията като теория и практика на 

отразяване на съдържанието на документите.
Първият етап, когато се разработват правила за поддържане на читателски 

каталози и се създават основите на метода, за чийто баща в историята на методиката 
на предметизацията (не само в Америка, но и в Европа) е признат американският 
библиотековед Charles Ammi Cutter (1879) [1]. Той съумява да предвиди значението на 
адекватното терминообразуване на предметната рубрика като израз на читателския интерес. 
Правилата, които той създава (Cutter, C. A. Rules for dictionary catalog. – Washington, 
1876. – 170 p.) стават основа за изграждане на стандартни списъци и ръководства в 
продължание на едно столетие [2]. От друга страна, всички съвременни библиотековеди, 
дори и американските, убедително твърдят, че те са остарели, но не се предлагат нови 
идеи [3]. Действително, когато Чарлс Кетер (приета у нас форма на името му – Бел. авт.) 
създава своята система за предметизиране, науката има що-годе ясно очертани граници и 
не се забелязва взаимопроникване на едни предмети в други. Научната проблематика се е 
представяла достатъчно задълбочено и точно една две думи от заглавието и то на книгата, а 
днес – от статиите и специалните видове издания, имат най-важно значение. С други думи, 
в предметиня анализ не попадат многоаспектни и тясноспециални въпроси. Това, разбира 
се, не може да бъде обвинение среку правилата, не може да бъде обвиняван и Кетер, който 
не е предвидил, че теорията на предметизацията днес ще бъде изучавана в три области – 
каталогизация, класификация, машинен език, също предметен, които образуват теорията на 
ИТС от предметен вид..

В сравнение с Ч. Кетер, Ш. Р. Ранганатан има възможност да работи с 
много по-гъвкава класификация, която сам създава, а оттук пренася модела й върху 
предметизирането, така че съчетаването на два подхода към един документ, каталог, 
указател или електронен вариант на търсене на библиографска информация се постига 
когато, какъвто и да е проблем се разглежда като част от цяло, в което той се включва. 
Единственото правило, което трябва да води предметизатора в анализа на проблематиката, 
е предметът да се отрази точно с този термин, който най-пълно съответства на неговата 
пълнота. С други думи, методът на Ранганатан съчетава изискванията на предметната 
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характеристика като позволява на едната система – да допълва органично другата  и така 
взаимно да се обогатяват и усъвършенстват, докато се стигне един ден до относително 
широко покриване на предметното поле на човешкото знание в структурата от гнезда-
фасети, които да отразяват цялото многообразие на заобикалящия ни свят, отразен в 
документални източници – независимо от тяхната форма и предназначение. Докато е 
възможно да се структурира и разделя човешкото знание, може да се говори за приложение 
на универсалните категории за пространство, време, енергия, материя, индивидуалност, 
а оттам и непрекъснатото действие на универсалната формула на тяхното проявление 
във видимия или невидим свят на идеите и продуктите, създадени от творческата 
мисъл на хората. Ако днес се анализира състоянието на движението към универсалното 
знание, ще се констатира, че всяка частица, която е обективизирана в документ е троха в 
общата мелница на предметното индексиране, независимо от вида мелница – допотопна 
каменна или супермодерна оптическо-дискова. Връзката между всички форми на 
съхраняване на информацията и необходимостта тя да служи на хората е еволюционен 
закон на прерастване на формата в съдържание на изследване на следващото поколение 
изследователи. И ако този закон се приложи в сферата на предметизирането – представено 
от предметния анализ и построявяването на предметен вход в електронните комуникации 
на документална информация, то ще се забележи влиянието на средставата за индексиране 
върху цялостния процес на анализ от вземане на предметизационно решение, формулиране 
на това решение в подходящи термини от готов рубрикатор, до включването на нови и 
нови термини в тези средства. С други думи, процесът на извличане на информация от 
документите изисква  съвършен терминологичен инструментариум, който да съответства 
на нивото на научните познания, както при тяхното представяне, така и за текущото им 
осъвременяване. А това е изключително професионална задача, която може да осъществи 
единствено добре подготвен специалист в  дадена област. На тези и други не по-маловажни 
изисквания непрекъснато обръщат внимание основателите на предметния анализ, които са 
в съзвучие със съвременния необозримо сложен, преплитащ се и влияещ си научен свят, 
в който единствено добрата специализация може да доведе до точната характеристика 
на проблематиката. Специалистите предметизатори трябва да се обучават в широтата на 
приложение на метода, в неговата гъвкавост, но той сам по себе си не може да въздейства 
на предметизационното решение. Това единствено е тяхното умение. И когато казваме, 
че единството на форма и съдържание се проявяват от поколение в поколение, трябва 
да уточним, че в предметизирането това е за сметка на формата. А именно – започвайки 
като съдържателна характеристика за включване в система за търсене на информация, 
т.е. електронния каталог – предметизирането измества главните въпроси в теорията си 
по посока не на формата, която еволюира (шкаф, книга, текст от монография, статия, 
или файлов запис) към съдържанието на процеса по посока на средствата. Произлизайки 
от празно поле и създаден от интелектуалните завоевания на учените, предметният 
каталог се формира като отражения на тези завоевания. Днес каталожната система рухна 
под неизброимите възможности на програмното моделиране и компютърни мощности. 
Техниката трябва да се догонва, а теорията не е подготвила това догонване. Ето защо 
методът на Ранганатан е онова спасение, което ни се предлага, за да обединим всички онези 
извоювали популярност средства за индексиране с по-малко известните, но също така 
значими за международното знание, които да използваме по една универсална формула. 
Останалите различия с времето и с компютърните улеснения, ще се преодолеят значително 
по-лесно. Прилагайки този метод в индексирането, ще се установи и ред в структурата 
на търсещия образ на документа  (ТОД). А стандартизирането на програмите ще улесни 
комуникациите.
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В теорията на предметизацията теоретик и практик с огромен принос от страните 
в Източна Европа е Вера П. Кругликова. Личност с голяма ерудиция и гъвкаво виждане, 
принудена от политически съображения да създаде правила за съвършено различен от 
нейните представи каталог, тя успява да вплете основите на предметния анализ в своя 
труд за предметизиране на литературата [5] по наложени от политиката на тоталитаризма 
принципи на „научност”, „партийност”, „идейност”. Въпреки това, който и теоретик да се 
залови да изследва нейните трудове, ще открие онова революционно за времето си виждане 
на същността на предметния анализ и за приложението му във всяка една, свързана с 
кодиране на знанието, дейност. В. П. Кругликова успява да даде на своите ученици метода 
на изследване на проблемното поле – задълбочени познания в тясна професионална област 
и категориен подход в неговото структуриране [5]. Когато се обсъжда нейната методика на 
предметизиране, се атакува системообразуващия принцип на групиране на литературата в 
комплекси, който е нов вариант на проникване на двата подхода в документалния анализ. 
Именно, заради въвеждането на системообразуване в лексиката на предметното поле, тя 
се счита за третия класик в предметното индексиране. Това се потвърди, когато средствата 
за индексиране започнаха да се обединяват на входа на ЕИМ. Този подход постави 
пред изседователите на машинното търсене задачата да създадат тезауруси на базата на 
предметните комплекси, чието разработване е идея на В. П. Кругликова. И автоматичното 
създаване на предметни рубрикатори потвърди правилността на типологията на видовете 
дейности във всеки отрасъл, която тя защитава при създаването на ръчния предметен 
каталог. По- късно този подход е усвоен от създателите на методиката на типовото деление 
в „Библиотечно-библиографическая классификация” (ББК). В. П. Кругликова се ражда 
твърде рано, за да може да въздейства на предметното индексиране  с онази сила, с която 
талантливият творец може да създава мостове към нови подстъпи, но в същото време 
доказва, че независимо от стагнацията или политическа нетърпимост, може под формата 
на смирение да се предаде смисъла на правилна идея. В сферата на идеите най-ценен е 
методът, с който се анализира проблемното поле, а средствата се адаптират, съобразно 
физическия носител или времето, за което са сътворени.

Може да се каже, че двадесети век пренесе на плещите си класификационните 
системи и създаде множество образци на класификация на науките, чиято цел бе да 
обслужват библиотеки и документационни центрове. Благодарение на тях по-късно 
предметизаторите си изработиха методика на търсене по предмет от частно към общо, 
ориентирайки се към системата на отраслите. На предметизацията се гледаше като на 
предметообогатяваща система към систематичните каталози и това взаимопроникване 
раздвижи твърдите и бързоосторяващи класификационни схеми. Това постижение 
на методиката на отразяване на съдържанието, наречено от нас – направление на 
допълващите системи за търсене на информация, намери място в глобални системи от 
рода на каталожната, защото се изисква добро познаване на методиката на предметизиране. 
Дългогодишните опити да се създаде друга методика на търсене на информация – ключови 
думи от текста, предметни рубрики от готови предметни рубрикатори или свободна лексика 
от заглавието на публикациите  струваше усилията на стотици специалисти да проникнат 
в информационните системи без някакъв ред на систематизиране на информацията. Но 
измамната леснота на предметизиране, т.е на свободата да се избира най-адекватен термин 
от самия документ доведе до непознаване съдържанието на базите данни. Водещият 
класификационен индекс от схемата на Дюи не е достатъчен за детайлизирано търсене. 
Естествено,  че първите проучвания се свързват с класификационните схеми. Какво по-
голямо преимущество от това да се използва систематизирано човешкото богатство. Но 
всяко проучване – читателски интерес – не е константа във времето и сам по себе си влияе 
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на моделиране на знанието, ето защо допълнителните схеми – рубрикатори изпъкват като 
детайлизиращи систематиката на Класификацията на Дюи. Какво е революционното 
на английската национална библиография? Защо получи признание този метод на 
структуриране на предметния показалец? Специалистите твърдят, че вместо да се използва 
класификационната схема за търсене на информация, много по-лесно е да се използва 
нейния предметен показалец за влизане в базата данни, като при търсенето се осъществява 
обратното степенуване от общо – частно, което е характерно за йерархичните системи. По 
подобие на класификацията на двоеточието – Колон класификацията, се търси предмета, 
отразяващ най-точно спецификата на изследване, а това в схемата на Дюи не се получава 
по друг начин, ако не се съчетае предмет – аспект, а не отрасъл – предмет. Разликата е в 
обратно на систематичния ред – аспект,  време, място и конкретен предмет. Вече може да 
се каже, че този начин не е нов, защото се потвърждава от повечето класификации след 
Втората световна война, но в началото на века структурирането на рубриките в определена 
последователност като установена формула е било новаторство за предметизацията.

Теоретик на предметния анализ е Ш. Р. Ранганатан. На неговите идеи  теорията 
на ИТС дължи своите успехи. Да се оцени приноса на Ранганатан в теорията на 
документалния анализ е все още рано, но когато се цитират неговите заслуги в тази 
област, изследователите са на мнение, че два от неговите закона се използват най-активно 
в предметното индексиране. Законът за многоаспектното отразяване съдържанието на 
документите придобива вид на принцип при структурирането на предметните рубрики и 
вторият закон за еднократната обработка и многократното използване на информацията 
става водещ принцип за машинната обработка. Няма да е преувеличено да кажем, че 
Ранганатан е създателят на теорията на ИТС, базирайки се на разработения от него 
алгоритъм за документален анализ и синтетичен метод на индексиране, съчетавайки 
средствата на предметизиране и систематизиране [4].

Отделно може да се твърди, че изискванията на предмашинната подготовка са 
революционни, тъй като се изисква познаване на алгоритъма на търсене на информация 
от частното към общото, защото в моделирането на пътя на търсенето се изисква 
залагане на асоциативните или родово-видовите връзки. Това за съвременните теории 
на информационно търсене отново е всепризнат факт, но в зората на системите и 
тяхното програмиране за търсене, е постижение на методиката на предметизиране. 
В науката пробивът на водещи методи се нарича методология и следователно нейните 
първооснователи са революционери и дават тласък в развитието на информационните 
системи. Това, че не е ръководно правило за традиционните системи на предметизация, 
не означава че те дълго ще съхранят ръчния труд на предметизиране, на използване 
на техниката само като механично сортиране на информация по заложена система за 
групиране, без да се използва предметния достъп до информацията. 

Докато първият повратен момент в предметизацията е не машината да води 
човека, а той да я подчини на своите потребности, като проучи и заложи в програмата й 
алгоритъма на вземане на предметизационно решение. То, вторият повратен момент в 
предметното индексиране е идеята да се стандартизира процеса на семантичен анализ, 
като се постигне единство с другия метод за семантичен  анализ – систематизирането на 
документите. Връзката между двата метода става изследователска тематика за практиците в 
страните с широко разпространена класификационна система – Русия, Франция, Германия, 
Скандинавските страни. Този опит, събран от прилагането  на синтетични връзки в малки 
и големи отраслови масиви, дава окуражаващи резултати и поощрява създаването на 
международни изследователски програми. Такава програма е „Ранганатан”, тъй като идеята 
за синтетични таблици на знанието е негова заслуга.
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Проблемите придобиват практически характер. Появява се необходимост от 
подробно проучване и описание на системите в отделните страни и техните преимущества. 
Това откроява принципите на предметизиране в малки отраслови системи и навежда на 
мисълта те да се пренесат и в универсални бази данни и да се помисли за изграждане 
на система от нов тип, която да бъде подчинена на принципа на липсващите термини от 
заглавието на документите, като същевевременно се обогатява  и предметния рубрикатор. 
Най-старият метод в предметизацията се подчинява на създаването на синтетичен ИТЕ, но 
синонимията създава информационен шум. Преодоляването на синонимията се постига с 
възприемането на идеята на Ранганатан за стандартизиране на средствата за индексиране, 
включително и на алгоритъма за семантичен анализ.

След като са изчерпани възможните методи за съчетано индексиране – 
класификационни индекси и предметни рубрики, заедно с ключови думи или думи от 
заглавието и неконтролирани средства за отраслови бази данни – и не се създава идеален 
ИТЕ за голям масив от данни, се приема проблемът да се разреши със съчетаване на 
стандартизирани средства за индексиране като единен ИТЕ. 

 Прави впечатление, че дълго съвременните национални библиографии залитат в 
търсене на свои пътища за издаване на кумулативните си указатели, вместо да се поучат 
и да използват вече доказани достижения за практическо реализиране на предметен 
показалец от класификационна схема. Обясненията, че тези предметни показалци са за 
кратък период от време и малък масив документи, не ги извинява да използват сортиращи 
програми, вместо да се внедри алгоритъм за извеждане на рубрики от готови рубрикатори, 
т.е. рубрикатори, разработени като тезауруси. Очакванията, че подобни рубрикатори трябва 
да дойдат наготово от съвременните издания на класификационните схеми е илюзия, която 
няма да се реши скоро. Затова предполагам, че ще се създадат малки базови програми за 
достъп до национални бази данни, които са подготвени от националните библиографски 
центрове като система от връзки между показалци от избраната класификационна схема и 
техните изработени в  практиката на предметизиране списъци с предметни рубрики. Как 
виждаме на практика това реализиране?

1. Необходимо е тези Азбучно-пр едметни показалци (АПП) да бъдат сравнени с 
предметните списъци до степен на конкретни рубрики.

2. Да се създадат връзки между синонимите, които са отчетени статистически.
3. Да се индексират тези рубрики с индексите от избраното издание на национален 

класификационен ИТЕ и да се създаде  свободен списък като се отчита нивото на 
използване в рамките на общодостъпните средноголеми библиотеки.

4. Да се подготви ръководство за избор на подходящи рубрики за всеки вид 
документ – книга, дисертация, статия, което най-общо да се стандартизира под формата на 
общи положения, които ще станат методика за предметизиране. Тук трябва да отбележим 
организиращото значение на тези правила за търсене на съвместимост и за нуждите на  
действаща библиотечно-информационна мрежа

5. От използване на единен ИТЕ зависи създаването на програмен продукт с вграден 
тезаурус за търсене на информация. 

Затова предлагаме да се използва като ключ към схемата по-дробен показалец на 
средното издание на УДК, което, ако се преведе, ще подготви базата  за терминологичен 
вход в класификацията и ще обедини термини от различни отрасли в гнезда. За разлика от 
системата на английската национална библиография, няма да има съпоставимост между 
търсене и релевантна информация, защото ще се обединяват няколко проблема по една 
рубрика, например, ако ни е необходима конкретна литература, а в рубрикатора липсва  
детайлизация, ще се появи литература от различни отрасли на знанието и практическото 
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приложение. В такъв случай би могло да се наруши правилото за адекватно търсене. Но 
ако се използва по-широко  и по-дробно детайлизиран предметен показалец от дробна 
класификационна схема, какъвто е рубрикаторът на пълното издание на УДК, ще се насочи 
търсенето към съответния отрасъл. Ще илюстрираме казаното с пример от съществуващия 
български предметен показалец към УДК (1991). Ако е необходима литература  за ядрени 
ресурси, но вградения в компютърната база речник позволява изход само от една дума, ще 
се формулира запитване „ядрен, -а,-и”, а съществителното „ресурси, енергия, производство 
техника”, няма да се покажат, рубрикаторът ще е разработен като тезаурус с няколко – три 
до пет термина за едно понятие. Възможно е да има и детайлизирани понятия , например в 
случая до степен на приложение – „ядреното оръжие”:

– борба за забрана 327.37
– военна техника 623.454.8
– защита от ядреното оръжие 6223.454.86
Но подобни рубрики са едва 25% от целия списък – (вж: Показалеца на УДК, 1992), 

а останалите понятия ще бъдат скрити в паметта на компютъра. Именно това има за цел 
богатият предметен показалец на дробната класификационна схема – да създаде гнезда 
от термини, нищо че те препращат  към отделни отрасли, все пак ще има възможност за 
ориентиране на ползвателя, респективно и на предметизатора. Това само ще доведе до 
детайлизиране на информационното търсене.

Изследователите на комуникативността на предметните езици защитават тезата, 
че се постига релевантност на търсенето, благодарение на използването на схемата. В 
какво именно се изразява това? В обогатяването на предметния показалец от схемата с 
нови понятия, извън рубриките й. Например за нашата практика това е възможността да се 
използва Списъка с предметни рубрики на Народната библиотека. Как би се отразило това 
на търсенето?

В работата по текущата предметизация на книгите за кумулативния показалец на 
националната библиография, е възможно текущо да се индексира „Списъка” (Предметен 
рубрикатор) с цифровите индекси на УДК – средно издание и да се изгради единна база. 
По този начин двете системи непрекъснато ще се обединяват, а включените рубрики ще 
попълват липсващи нива на схемата и ще детайлизират търсенето.

Много преди появата на този метод за допълване на слабите места на схемите, 
за адекватност на информационното търсене, се прилага идеята за отразяване на 
съдържанието на базата на думи от заглавието и на подчертани смислови единици от 
текста, които са смислово натоварени – ключови думи, тогава използваните за тази цел 
перфокарти доказаха преимуществата и недостатъците на механизма на структуриране на 
термините на принципа на пермутацията. За библиографските бази данни с малък обем 
този метод беше признат за удачно решение на релевантността на информацията. Изнасяха 
се термин, аспект, приложение и възможността да се открие подходяща литература 
по водеща рубрика. Този принцип и досега се използва от предметните показалци на 
реферативните журнали. Ако отрасловото търсене е облекчено в рамките на рубрикаторите, 
то универсалните бази се сблъскват с обема и многоаспектността на информацията. Наложи 
се преразглеждане на старата методика на структуриране на термините в определена 
последователност на аспектите и нейното формализиране  във вид на верига от следващи 
се един от друг аспекти, т.е. т.нар. формула на предметизиране, позната ни от методиката 
на систематизиране. Тези и други, свързани главно с програмиране на информационното 
търсене съображения,  доведоха до решение да се използват системите за предметно 
търсене в развитите страни. А е известно, че тези системи се базират на Класификацията на 
Дюи (Конгресната библиотека, Британската библиотека и в англоезичните страни). Много 
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от европейските страни имат традиции за работа в автоматизиран режим с изданията на 
УДК, други – с новата схема на Русия: „Библиотечно-библиографическая классификация” 
(ББК). 

Затова на международно ниво се предложи да се проучат възможностите за избор 
на една от тези схеми като организиращ търсенето език. Трудностите по избора са свързани 
с политически и културни съображения, които се отразяват на обективната оценка, както 
и на желанието за доминиране на пазара с програмни продукти. Въпреки това се стига 
до решение да се използва регионално в рамките на формата UNIMARC и недостатъчно 
разпространената за универсалните библиотеки на западните страни УДК, като се 
разработи нейния 4-ти отдел за комуникативните науки. Създаден е специален Консорциум 
с издателски права. Консорциумът предлага автоматизирани програмни продукти за 
съставяне на азбучно-предметни показалци към изданията. Другата възможност за 
автоматизиране е тезаурус на базата на УДК, какъвто, например, се използва в Румъния. 
Преводът на румънския тезаурус е направен от издателството на УДК. 

Тези възможности за разпространение на схемата се съпровожда с безплатни 
консултации  от представители на издателството. Освен това, програмният продукт 
UNIMARC е уникален с това, че позволява вграждане на тезаурус от няколко 
информационно-търсещи езици. Точно това преимущество привлече националните 
библиографски центрове  от редица източно-европейски страни,  с известна практика  на 
използване на УДК, да се ориентират към системен информационно-търсещ език на базата 
на тази схема. Особено заради богатият азбучно-предметен показалец към пълното издание 
на схемата, което не е за подминаване от страни с неразработени свои предметни тезауруси.

Независимо от всички опити да бъде дескридитирана тази схема в полза на 
класификацията на Конгресната библиотека, нейната простота  на деление и възможностите 
от прилагане на принципите на допълващите характеристики и адаптиране към местни 
условия, извоюваха международен авторитет на гъвкавата УДК. Днешното издание на 
УДК си съперничи по степен на дробност и детайлност с редица отраслови рубрикатори. 
Тази тенденция се запазва, защото систематизацията на научното знание е непрекъснато 
отразяващ се от Консорциума процес. 

Изследванията показват степен на релевантност и в останалите – хуманитарни 
науки, дробни деления, което се дължи на широкото работно участие на специалисти 
от Европа и Скандинавските страни. С това искаме да подчертаем  изключителните 
възможности, които  предоставя УДК за всяка малка страна. От друга страна, не е 
маловажен фактът, че има възможност за средно  големи библиотеки и национални 
библиографии, които работят преимуществено със съкратени издания. Точно тази 
възможност е визирана в изискването за стандартизиране на средствата за индексиране 
в рамките на националните библиографски служби, които са предмет на разискване от 
редовните срещи на IFLA в комисиите по класификация и индексиране. 

Естеството на проблематиката ни заставя да се спрем на проведените заседания и 
тематиката на обсъжданите доклади . Първият тласък на развитието на изследваията  на 
предметното индексиране трябва да се приеме финансирането в рамките на IFLA на темата 
„Използване на класификции в автоматизирани системи”. Изследванията са провокирани 
от прочетените доклади за автоматизираните системи в Англия за системата PRECIS, за 
проекта на тази система в Германия 1984 г., за класификационните практики в третия свят, 
за класификационната система в САЩ, за бъдещето на интерактивния каталог свързано с 
използването на класификация в системата OCLC (Online Computer Library Center). 

Най-значително събитие в този план е приемането на задължението тази Комисия 
дя подготви възможността за предметен достъп до информацията от националните 
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библиографски бази данни, което се фиксира в петгодишен план 1986-1991, т.е. след 
приключване на задачата със стандартизиране на библиографските описания ISBD. 
Започна се със стандартизация на понятията в областта на документите. Първи прояви 
в тази посока станаха двата национални стандарта – английският, станал праобраз 
на ISO 5963-1985, а именно BS 6529-1984. Recommendаtion for examining documents, 
determining their subjects and selecting indexing terms и руски – ГОСТ-7.59-90.СИБИД. 
Индексирование документов. Общие требования к систематизации и предметизации. (На 
български стандартът излиза като превод на ISO – БДС ISO 5963-002. Документация. 
Индексиране на документите. Общи изисквания за систематизация и предметизация). 
Така именно е включена за възприемане идеята за близостта на анализа до използване в 
правилата на индексиране, която се оказа неимоверно труднопреодолима психологическа 
бариера. Разчиташе се на навика  да се предметизира по ключова дума или по заглавие, 
без да се стига до цялостен структурен анализ на системните връзки на понятието в 
конкретното изследване. Предпочитаха се готовите образци от практиката. А това доведе 
до обобщаване на информацията  в големи групи, които приличаха на систематизация, 
само че в словесен израз и акцентирайки на готовия термин. Проучването на тематиката се 
сведе до определяне на словесното съдържание, без ангажиращо изискване за конкретен 
израз на връзките, които изискват професионално познаване на проблематиката. Този 
проблем в универсалните библиотеки съществува почти  навсякъде. Няма покритие 
между професионални знания и спектъра на проблематиката в документите, разчита  се 
предварителната подготовка на текста за отпечатване – резюмета, анотации, подчертани 
думи. Точно това съществуващо текстово обобщение се предлага да бъде използвано в 
анализа на проблематиката, като се акцентира на структурирането на изведените понятия 
в систематичен цифров или словесен израз (рубрика), но в по-строга последователност на 
предмет – проблем  (аспект) и останалите характеристики  като приложение, използване, 
резултати, предназначение и т.н., които са пропускат масово от повечето универсални 
бази данни. С други думи, налага се практиката на документационните центрове за 
информационен анализ по отношение на структурата на анализа и в методиката на 
универсалните библиотеки и бази данни. Какво дава това на предметните системи за 
търсене на информация?

1. Засичат се връзките между понятията още на ниво анализ.
2. Отразяват се със сходни термини от двете средства за индексиране – схема и 

рубрикатор.
3. Съставя се формално-логична еднотипна структура и се подрежда рубрика на 

предметния информационно-търсещ език на нивото на търсещия образ на документа 
(ТОД),  съобразно схемата, която се използва, а това вече означава и единен предметен вход  
към информацията.

Нашата страна е в напълно изгодно положение, защото има традиции в 
използването на УДК в малките и средни библиотеки, както и всяка мрежа,  реализираща 
програмния продукт UBCIM (Universal Bibliographic Control and International MARC) за 
достъп  до националните бази  данни, ако се познава алгоритъма на търсене и индексиране, 
в чиято основа е заложен гъвкавия механизъм на връзки, отразяващи конкретния предмет, 
систематичен индекс и допълнителни свободни (ключови) думи от текста на документа 
може да осъществи международните изисквания. Но, за да стане това, на първо време 
е необходима национална методика за информационен анализ, която относително 
да унифицира процеса на отразяване на съдържанието на документите в процеса на 
систематизиране и предметизиране. Целият програмен продукт на UNESCO изисква 
доработване на тази част, която свързва режима на търсене с изградения речник по предмет 
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и индекс. 
Можем да обобщим идеите, довели до днешната ситуация на разработване на 

национални авторитетни файлове с предметен достъп:
Невъзможността да се избира международно единна класификационна схема за 

целите на програмата на UBC на  IFLA, обърна поглед към същността на дълбочинното 
предметно индексиране за електронните бази данни в текущата национална библиография 
като водещ принцип на търсене;

• революционното възприемане на предметни рубрики като  информационно-
търсещ език от нов порядък, наравно с класификационните схеми – програмните 
технологии използваха натрупания опит от допълващите  класификационните схеми  АПП  
към тях, залагайки ги като ИТЕ, но съобразно философията за категориите по подобие на 
английската система PRECIS;

• официалният национален авторитетен файл на международната програма 
на ИФЛА за универсален библиорафски контрол изисква предметен достъп до 
автоматизираните бази данни;

• възможността да се предостави на отделни страни превод на УДК с АПП на техен 
език от Консорциума на издателите, ако изберат за национален предметен рубрикатор тяхно 
издание;

• нашата национална библиография се намира в началния етап на уреждане на 
адакватен предметен информационно-търсещ език за вход в автоматизираната база с данни, 
т.нар. авторитетен файл. След превод и усвояване на правилата за индексиране, подборът 
на предметен индекс може да се осъществява за нуждите на централната предметизация 
от определен брой методически добре обучени специалисти предметизатори, чиято задача 
ще е високите стандарти за индексиране да се развият в методически правила за създаване 
на предметни образи на документите. Независимостта на избора на термини от средното 
издание на УДК за постигане на по-голяма детайлност е възможно, ако се преведе за 
допълване на тезауруса АПП на пълното издание на УДК. Това ще осигури обмен на 
файлове и с научни библиотеки в страната.

Пътищата са ясни, само доброто желание и разбиране могат да направят гъвкаво 
приложението на метода в автоматизиран режим. Заслужава си да се помисли по 
изложените предложения в по-широк кръг специалисти.
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ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ  ЛИЧНОСТИ, 
СВЪРЗАНИ  СЪС  СРЕДНОВЕКОВНА  СОФИЯ 

(СЕРДИКА,  СРЕДЕЦ,  ТРИАДИЦА)
(ІV-ХІІ в.)

Ани Данчева-Василева

 Съвременната българска столица има хилядолетна история през Средновековната 
християнска епоха. Прието е този близо единадесетвековен период за града да бъде 
очертаван в хронологическия обхват – началото на ІV – края на ХІV в. След края на тази 
епоха над Балканския полуостров, над България и над Средец (София) е установeна властта 
на Османската империя. Средновековна София, или Сердика, преминава през по-дълги 
или по-кратки времеви периоди, в които доминират характерни особености в нейното 
обществено, политическо, икономическо и духовно развитие: ранновизантийска Сердика 
(ІV-VІІІ в.); Сердика – Средец в пределите на българската държава (ІХ-ХІ в.); Сердика 
(Триадица) – град във Византия по време на Комниновата епоха (ХІ-80-те години на ХІІ 
в.); българският Средец (края на ХІІ – края на ХІV в.). През тези столетия историята на 
София била неразривно свързана с всички процеси и явления, всички съдбовни сътресения 
и перипетии, които са изживявали градовете и поселенията на Балканския полуостров и 
най-вече големите и важни градски центрове и крепости, разположени по диагоналния път 
през него, свързващ Западна и Централна Европа с Мала Азия. Емблематични личности 
от епохата са посещавали града, а някои от тях са оставили свидетелства в писмените 
извори и материални следи в неговия урбанистичен облик. Ще бъдат представени, макар и 
накратко, най-важните политически личности, свързани с града през периода ІV-ХІІ в.

Най-ярката фигура, свързана с началните стъпки към конституирането на 
християнството като държавна религия в Римската империя, феноменалната личност, 
поставила основите на бъдещата Византийска империя, последният римски император 
и едновременно първият византийски василевс, е Константин І Велики (306-337). В 
продължение на 14 години,  от 316 до 330 г., той многократно пребивавал в Сердика със 
своето семейство, преди да се установи в Константинопол и бил особено привързан към 
нея, изразявайки се: „Сердика е моят Рим”. Тук император Константин І Велики издал 
43 императорски конституции, поместени в Теодосиевия кодекс. В Сердика пребивавали 
бъдещият император Констанций ІІ (337-361) и Крисп – синове на Константин І. Неговите 
силни предпочитания към Сердика се изразили в монументално по обеми и интензивно по 
темпове строителство в т. нар. Константинов квартал, разкрит в резултат на дългогодишни 
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археологически проучвания в съвременната централна част на София1. 
Друга забележителна личност от ранновизантийската епоха, свързана със Сердика, 

е император Юлиан (361-363), известен с прозвището Отстъпник заради езическата си 
вяра, с отнемането на привилегиите на Църквата и строителството на храмове, посветени 
на античните божества. Високообразован книжовник и философ-неоплатоник, Юлиан 
бил страстен поклонник на античната философия и религия, но не преследвал с репресии 
християните. Той възнамерявал да предаде по-различен облик на езическите култове, което 
да промени облика на традиционния паганизъм. Провъзгласен в Галия за август в 360 
г., Юлиан потеглил с тамошните легиони към Константинопол и по пътя преминал през 
Сердика. След утвърждаването му като император, включително и с волята на император 
Констанций ІІ, в Сердика била издигната статуя на Юлиан с посветителски надпис2.

Двамата братя, императорите Валентиниан І (364-375) и Валент (364-378) през 
364 г. по време на обхождане на западните територии на Империята, т.е. Балканския 
полуостров, посетили Сердика. Те отседнали в града и издали едикт за незабавно 
възстановяване на крепостите в Крайбрежна Дакия. Валентиниан водел аскетичен живот; 
бил християнин, но проявявал толерантност към езичниците и бил уважаван от всички. 
Бил убеден, че строгостта е съюзник на справедливостта. Валент ІІ нямал военна или 
хуманитарна образованост, но държал много на военната и гражданска дисциплина. 
Загинал при Адрианопол при голямата война на империята с готите през 378 г.3

През 40-те години на V в. жителите на Сердика трябвало да преживеят погрома 
на своя богат и красив град от хуните, начело с вожда им Атила (434-453). Този номадски 
вожд, назоваван „бич Божий”, през 447 г. се  устремил от Панония на югоизток през 
Балканския полуостров към Термопилите. Наред с други градове по пътя на хуните, 
Сердика пострадала жестоко4.

По време на император Леон І (457-474) назрели вътрешни политически борби във 
Византийската империя. През 469 г. в подкрепа на императора се изявил Зинон, исавриец 
по произход, главнокомандващ императорската гвардия, т. нар. ескувити. При един от 
сблъсъците с противниците си Зинон сериозно бил застрашен, но намерил убежище зад 
здравите стени на Сердика, която също подкрепяла император Леон І. Този бранител на 
законността бил бъдещият император Зинон (474-475; 476-491)5.

В средата на VІ в. на Балканския полуостров зачестили  славянските нашествия. 
През 550 г. в Сердика, по време на едно от най-големите нахлувания, пребивавал Герман, 
племенник на император Юстиниан І Велики (527-565), главнокомандващият войската 
от илирийци и тракийци. Респектирани от присъствието на Герман, славяните се 
оттеглили в Далмация. Поради големите опустошения, нанесени от славяните, Юстиниан І 
възстановил стените на много градове, включително и на Сердика. При всички случаи той 
лично е посетил голямата и важна крепост Сердика. Юстиниан І – един от най-великите 
източноримски владетели, успял да постигне големи териториални успехи в Северна 
Африка, Испания и Италия и така да възстанови Imperia Romana. Той има огромни заслуги 
за новата кодификация на римското право, за административните реформи, за стриктното 
спазване на православния Символ на вярата, за трайното историческо наследство – неговата 
огромна строителна дейност6.

През 809 г. в живота на Сердика настъпил коренен прелом. Българският владетел 
кан Крум (796-814) след внезапна офанзива по посока към Струмската област завладял 
града. От 809 г. до 1018 г. в продължение на две столетия Сердика била в пределите на 
българската държава и вероятно тогава се утвърдило появилото се по-рано славянско име 
на града – Средец. Последвала историческата победа на кан Крум през юли 811 г. при 
Върбишкия проход над византийската войска и смъртта на император Никифор І Геник 
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(802-811). Било поставено началото на големия териториален и политически възход на 
България. В Тракия и Македония били присъединени множество градове и крепости към 
България. Освен че постигнал голямо разширение на българската държава, кан Крум е и 
първият засвидетелстван български владетел законотворец, стремящ се да установи строги 
нравствени норми и така да консолидира българското общество7.

След падането на Преслав през 971 г. под ударите на Византия, Средец и 
Средецката област не били завладени и имали важно значение за устояване на българската 
независимост. В югозападните български земи – географската област Македония – след 
971 г. животът на България продължил за 46 години. През 986 г., за да нанесе удар на 
българската държава, византийският император Василий ІІ Българоубиец (976-1025) в 
продължение на 20 дни обсаждал безуспешно силната крепост Средец. В последвалото 
стълкновение с българската войска, предвождана от Самуил при прохода Траянови врата, 
войската на императора била разгромена. Бъдещият български цар Самуил (993-1014) се 
погрижил през 986 г. да осигури надеждна защита на Средец – той да бъде здраво укрепен 
и бранителите му да устоят натиска на византийците. Цар Самуил бил един от най-
преданите на българската кауза владетели и в непрестанни походи из западните територии 
на Полуострова полагал усилия да обедини всички земи с българско население8. 

След низ от героични дела за запазване на независимостта на България, тя била 
окончателно покорена през 1018 г. от император Василий ІІ. През 1040 г. потомъкът на цар 
Самуил Петър Делян оглавил мощно въстание срещу Византия. Градът Сердика (Триадица) 
и близката крепост Бояна били освободени и българите в тях оказали силен отпор срещу 
опитите на войската на император Михаил ІV Пафлагон (1034-1041) да ги превземе. След 
дълга и героична съпротива и двете крепости паднали. За победата на императора, голяма 
заслуга имал отрядът от норвежки наемници, предвождан от принц Харалд Хардрад9. 

От втората половина на ХІ в. унгарските крале многократно навлизали с войските си 
по диагоналния път и достигали Сердика (Триадица): през 1059 г. –  Андрей І (1045-1061); 
през 1127 г. –  Стефан ІІ (1116-1132); през 1163 г. –  Стефан ІV (1163); през 1183 г. – Бела 
ІІІ (1172-1196). Последният крал превзел града и отнесъл в Унгария, в Естергом, мощите 
на Св. Иван Рилски, които върнал  обратно в Сердика през 1187 г. В Сердика отсядали 
византийските императори: през 1059 г. – Исак І Комнин (1057-1059); през 1153, 1162, 1166, 
1167, 1173 г. – Мануил І Комнин 1143-1180). Император Мануил І Комнин бил образован, 
интелигентен, вещ богослов, отличен дипломат и олицетворявал последната бляскава епоха 
в историята на Византия – да наложи властта си на Изток и на Запад, както по времето на 
Юстиниан І Велики. Императорите от династията на Комнините използвали големия и 
укрепен град като солидна военна база за походите си срещу Унгария и сръбските земи, а 
през 1187 г. Исак ІІ Ангел (1185-1195) пристигнал в Сердика за поредния си поход срещу 
Асеневци, възобновителите на Българското царство през 1185 г.10

По време на първите кръстоносни походи за освобождаване на Божи гроб от 
мюсюлманите, Сердика е една от главните крепости по Via militaris, използвана за 
снабдяване с продоволствия, място за пребиваване, размяна на пратеничества. През 1096 
г. по време на Първия кръстоносен поход (1096-1099) градът бил посетен от водачите на 
Похода на бедните Готие Безимотния и Пиер Отшелника и от предводителя на рицарите 
лотарингския граф Жофроа дьо Буьон и негови спътници от висшето рицарско съсловие. 
Тези личности били широко известни в тогавашното западноевропейско общество. Делата 
им били подробно описани в хрониките за този поход. Организаторите и предводителите на 
Втория кръстоносен поход (1147-1149) германският император Конрад ІІІ Хохенщауфен 
(1138-1152) и френският крал Луи VІІ (1137-1180) също отседнали на лагер при Сердика 
през 1147 г. Конрад ІІІ е родоначалник на прочутата династия на Хохенщауфените, 
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властвала в продължение на 100 години над германските княжества, Италия, Бургундия, 
Ломбардия. И френският крал, и германският император имали претенции над наследството 
на Карл Велики. Един от европейските владетели участник в Третия кръстоносен поход 
(1185-1204) – германският император Фридрих І Хохенщауфен (Барбароса)(1152-1190) и 
император на Свещената Римска империя с голяма войска от германски рицари преминал 
по балканския път, за да достигне Светите земи. През август 1189 г. многобройната му 
войска от тежко въоръжени рицари достигнала Сердика и с присъщата надменност и 
грабителски характер на участниците си извършила поредните грабежи и безчинства над 
местното население. Фридрих І бил най-могъщият европейски владетел на своето време, 
блестящ военачалник и крайно властолюбив монарх. Той успял да покори Италия и бил 
коронован през 1155 г. за император на Свещенната Римска империя11.

В края на ХІІ в. в историята на стратегически важния град Сердика отново настъпил 
поврат. През 1195 г. българският цар Иван І Асен (1185-1196), един от възобновителите на 
българската държава, непобедимият пълководец по бойните полета на Тракия и Македония, 
превзел града и окончателно го присъединил към териториите на Второто българско 
царство. Град Средец просъществувал в пределите на България до края на ХІV в.12

Историята на средновековна София съвсем не се изчерпва с делата на подбраните 
емблематични личности от епохата, които по един или друг начин са свързани с този 
град. Тя е изключително богата и многолика. Краткият обзор показва безспорните роля и 
значение на Сердика като кръстопътен град в Европейския Югоизток – притегателен фокус 
за племена, народи и владетели. 
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СИСТЕМАТА ISBN – 
УНИВЕРСАЛНА  ИНФОРМАЦИОННА  СИСТЕМА 

ЗА  ИЗДАТЕЛИ  И  КНИГИ  В  БЪЛГАРИЯ
 (2000-2015 г.)

Татяна Дерменджиева
                                                                            

С Постановление 38 на Министерския съвет на Р. България от 6 март 1991 г. е 
създадена Националната агенция за ISBN, с което се постави и началото на въвеждането 
на  системата ISBN  в България. Идеята за въвеждането на ISBN в България е с по-далечна 
дата, която трябва да се търси в приемането още през 1983 г. на национален стандарт, 
БДС15716-83. „Номерация международна стандартна на книгите”.

Управлението на национално ниво се поема от Националните агенции за ISBN. 
В България агенцията е със седалище в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и 
Методий”.

Системата ISBN е динамична информационна система. От  2011 г.  работи  на 
нов формат ONIX като „Национален регистър на издаваните книги в България”. Целта 
на този информационен продукт е създаване на публичен информационен регистър т. н. 
български Books in Print. На сайта на Националната библиотека в „ Национален регистър 
на издаваните книги в България „ могат да се намерят адресите на българските издателите, 
членове на  системата ISBN и техните книги под печат.

Националната агенция за ISBN до 2015 е присъдила  издателски кодове на 5297 
издатели от 130 населени места.

Голяма част от издателите са съсредоточени в София, което представлява 60% от 
регистрираните в системата ISBN.  В големите градове, Бургас, Варна и Пловдив са 30%, а 
в по-малките населени места 10%.

Системата е динамична и позволява определянето на издателите според тяхната 
активност т. е. активни издатели  2956 (заявили поне 1 книга през последните две години); 
неактивни 1901 (не заявявали за издавали книги през последните години) и издатели, които 
са прекратили дейността си т.е. спрели да издават – 440 издатели. Вж: Сх. 1.

Системата ISBN е информационна система за всички които издават книги, в 
традиционна книжна форма или на електронен носител. Издатели, които издават по 1 книга 
годишно и такива, които са типични  издателства. Категориите издатели включени в ISBN 
системата в България са следните:

- Издателства, издателски къщи; 
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Издатели в системата ISBN (1991 - 2015)
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- Частни фирми с издателска дейност; 
- Висщи учебни заведения; 
- Частни училища, колежи; 
- Министерства и държавни институции; 
- Библиотеки, читалища, музей; 
- Научни институти, агенции; 
- Фондации; 
- Съюзи, асоциации, сдружения; 
- Религиозни институции; 
- Периодични издания, издатели на книгите; 
- Печатници с издателска дейност;
- Автор-издател.
От 2015 г.издателски код получава и т.нар. автор-издател. Предпоставките за появата 

на тази категория издатели са следнита:
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- Българските издателства издават предимно чуждестранни автори и утвърдени 
български автори; 

- Когато издават непопулярни или прохождащи автори се явяват като печатница, без 
намеса на редактор или реклама за автора или книгата; 

- Процесът на оценка на ръкописа и достигането му до издаване е доста дълъг; 
- Като издатески продукт тези книги са с незадоволително качество; 
- За продажба е необходинм щрих код, който е търговският продукт на ISBN; 
- Като цена книгите са скъпи за автора; 
- Не на последно място е и липсата на доверие между автор и издател. Понякога 

самооценката на автора за литературните качества на книгата не съвпада с оценката на 
издателя.

Предполагам, че не съм посочила всички причини, които карат авторите сами да 
издават книгите си. Това решение има и своите минуси:

- Липсата на издателски редактор води до влошаване на литературното качество на 
книгата, както и до правописни грешки; 

- Обикновено тези книги не са обект на литературната критика; 
- Книгите не се рекламират; 
- Трудности в продажбата.
Ако погледнем реално на плюсовете и минусите на издаването на книгите от т.н. 

автори-издатели ще достигнем до извода, че българският автор ще спечели ако книгите му 
се издават от издатели-професионалисти, каквито у нас има достатъчно.

В този случай на т.н. автори-издатели, си задаваме и въпросът за данъците, които 
плащат автори за издателската дейност, която извършват. 

Началото на XXI век е времето, когато издателската институция и системата ISBN 
в България са  утвърдени, преминали през няколко етапа на спадове и подем. В началото 
на XXI век може да говорим за сравнително стабилна издателска институция с определена 
издателска политика и очертана структура.Тези процеси продължават и в началото на 
втородо десетилетие на XXI век т.е през 2011-2015 г.

В Сх. 2. са  представени издателите, регистрирани в системата ISBN  за периода 
2000-2015 по  години. Трайна е тенденцията  на броя на новите издатели, регистрирани в 
системата ISBN около 200, както и функционирането преди всичко на малки издателства.

2015 е годината на включване в системата ISBN на категорията на т.н. автор-издател 
(68 на брой) и  затова се забелязва известно учеличение на издателите.Тази категория автор-
издател е от най-малките издателите, т.е. заявили от 1-3 книги за издаване през 2015 г. 

Данните на Сх. 3. показват  действителната картина на българското книгоиздаване 
през 2015 г. Сх 4-5. са посочени за сравнение.

Реалната картина на българското книгоиздаване  се откроява, като се направи 
сравнение между броя на издателите, заявили книги през дадената година и броя на 
заявените книги под печат от същите издатели. Националната агенция за ISBN направи 
изследване по споменатите вече параметри през 2007 г., 2009 г.,2012 и 2015 г. (Сх. 35).

Данните показват, че голям дял се пада на издателите, които са заявили само по една 
книга. За 2009 г. – 415 или 34.3 % ; 2012 г. – 436 или 36.4% ; 2015 г. – 454 или 35.1%. Това 
са преди всичко автори-издатели на собственото си творчество-  художествена, мемоарна и 
учебна литература.

Немалка група издатели са тези, които наред с другата си основна дейност издават 
и книги. Това са издатели с 2-4 книги годишно. Условно бихме ги нарекли „случайни”. 
Техният дял никак не е малък т. е., 409 издатели или 33.7% за 2009 г., 349 или 29.2% за 2012 
и 424  или 32.7% за 2015.
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Издатели и книги в системата ISBN за 2015 (по брой на 
заявените книги)
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Като имаме предвид резултатите от изследването (Вж: Сх. 3-5) може да определим 
издателите на няколко групи:  много малки, които издават от 5-10 книги годишно. За 
изследваните периоди те са: 2009 г. - 207 издатели или 17.1% от 1210 –те издателите с 
книги под печат; 2012 г. – 206 издатели или 17.2% от 1196 издатели; 2015 г. – 202 издатели 
или 15.6%. от 1294-те издатели с книги, получили ISBN. На малките издатели се падат 
по 11-20 книги годишно или за 2009 г. 85 издатели или  7% ; 2012 г- 101 или 8.4% ; 2015 
г.- 104 или 8% . Средните по големина издатели за страната са тези, които издават книги 
в рамките на 21-50 книги годишно: За 2009 са 56 издатели или 4.6% от издателите, заявили  
книги ; 2012 – 70 издатели или 5.8% ; 2015 – 70 издатели или 5.4%. За големи издателства 
може да считаме тези, които са заявили книги под печат от 51-90 книги годишно. За 2009 г. 
– 28 издателства или 2.3%; 2012 – 19 издателства или 1.6% ; 2015 – 24 издателства или 1.8%  
. Обикновено това са фирми, които се занимават само с издателска дейност.

 Най-големите издателства, които издават 100-200  книги годишно. Според 
данните от Националната агенция  за ISBN през 2009 г. те са 10 издателства и 
представляват едва 0.8% от издателите заявили книги през 2009 (като само 1 издателство е 
заявило над 200 книги); за 2012 са 15 издателства или 1.2% (няма издателство, заявили над 
200 книги). 2015 е годината в която се увеличава броят на най-големите издателства 16 или 
1.24%, като вече има 1 издателство с над 200 книги и 2  с над 300 книги.

Големият брой издатели, заявили книги в „Национален регистът на издаваните 
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над 200 книги

Сх. 4. Издатели и книги в системата ISBN  за 2012 г.

 Сх. 5.  Издатели и книги в системата ISBN за 2009
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книги в България“ трябва да се анализират броя книгите под печат . Основният извод от 
анализа е : През  2012 г. само 413 или 34.% издатели  със заявените от тях  8951 книги 
или 86.8%, определят издателската политика., за 2015 г. През 2015 г.издателите са 416 или 
32.2% от издателите, заявили книги през тази година с 8951 книги под печат  или 85.5% 
от книгите под печат. На тези издатели, условно определени от нас като, малки, средни, 
големи и най-големи се пада основна част, (около 86%) от книгите под печат. Те определят 
облика на българското книгоиздаване.   

Друг извод е: Броят на издателите с книги от 1 или 2-4  преоблада със своите 
783(65.5%) издателства за 2012 г. и 1367 (13.2%) книги. За 2015 г. издателите с 1, и 2-4 
книги са увеличени с 2% или са 878 (67.8%). Делът на книгите под печат на тези издатели, 
макар и малко с 1% също е увеличен, 1571 книги или 14.5%.  

Големите издателства са съсредоточили своята дейност предимно в София 
и големите градове. Въпреки това може да кажем, че има сравнително равномерно 
разпределение на  издателствата в цялата страна. Вж. Сх. 6-8.

Нови издатели в системата ISBN за 2013 г.

121; 71%

49; 29%

София

Други населени
места

Нови издатели в систематa ISBN за 2014 г.

139; 73%52; 27%

София

Други населени
места

Сх. 6.

Сх. 7.
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Сх. 8.
Нови издатели в системата ISBN за 2015 г.

168; 68%79; 32%

София

Други населени
места

Картината на българското книгоиздаване се допълва от заявените под печат книги в 
„Национален регистър на издаваните книги в България”  от началото на XXI век.

Книги в системата ISBN за 2000 - 2015 г.

7064

7976

7648

7968
8432

8568
9126

9506
9778

9850

9550

9923
10318

11061
11170

10801

Сх. 9.

Сх. 9. представя периода 2000-2015 г. От 2000 г. плавно нарастват книгите под печат. 
2006 е годината в която броят на книги , заявени за издаване надхвърля 9000. През  2010 
г. икономическата кризата се отразява на българското книгоиздаване, като се наблюдава 
малък спад на книгите под печат с 300 книги или 3%. От 2011 г. книгите под печат плавно 
ISBN нарастват и през 2012 надхвърлят 10-те хиляди.

Пълната информация за книгите под печат в системата ISBN по категории: 
българска, учебна и чуждестранна литература за периода 2011 – 2015 г. е представена в Сх. 
от 10 до 14.

2011-2015 г. преобладаваща с около 60% е българската литература, следвана от 
чуждестранната с около 26% и учебната  с около 16%. Това съотношение се запазва от 2000 
г. до сега. Точните данни в брой книги и проценти са представени на Сх. 10-13.

За разлика от традиционната книга, електронните издания са нови за българските 
издатели. E-book се появи в България още преди  6 години, но 2010 г. може да се счита за 
началото на развитието на електронната книга у нас.  През 2012 г.електронните издания на 
(CD, DVD,e-book) са 656,  през 2013 г. – 1353, през 2014 г. –1308 и , 2015 г. – 1244. Вж. Сх. 
14-17.
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Книги в системата ISBN за 2012

6264; 60%

1518; 15%

2536; 25%

Българска 

Учебна

Чуждестранна

Сх. 10.

Книги  в системата ISBN за 2013 г.

2635; 24%

6598; 59%

1828; 17%

Българска

Учебна

Чуждестранна

Сх. 11.

Книги в системата ISBN за 2014 г.

6412; 57%

1890; 17%

2868; 26%

Българска

Учебна

Чуждестранна

Сх. 12.
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Книги  в системата ISBN за 2015 г.

6447; 59%

1477; 14%

2877; 27%

Българска

Учебна

Чуждестранна

Сх. 13.

Книги и електронни издания с ISBN за 2012

9662; 94%

656; 6%

Книги

Електронни
издания

Сх. 14.

Книги и електронни издания с ISBN за 2013

9708 88%

1353 12%

Книги

Електронни
издания  

Сх. 15.

90% от издаваните книги в България са  със ISBN   и са отразени в „Национален 
регистър на издаваните книги в България”, а около 95% от книгите на книжния пазар са 
с ISBN т.е. задължително с шрих код. Анализът на данните от „Национален регистър на 
издаваните книги в България” ни дава възможност да направим някои основни изводи за 
българското книгоиздаване:

- Българското книгоиздаване е преди всичко частно дело. Процесът е все още 
динамичен и не напълно подчинен на основния пазарен принцип за търсене и предлагане; 
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Книги и електронни издания с ISBN за 2014 

9862; 88%

1308; 12%

Книги

Електронни издания

Сх. 16.

Книги и електронни издания с  ISBN за 2015

9557; 88%

1244; 12%

Книги

Електронни издания 

Сх. 17.

- Увеличава се броят на новите издатели и на книгите под печат (Вж: Сх. 2);
- Преобладаващи са издателите от София  около 70% (Вж: Сх. 6-8);
- 56% от издателите в системата ISBN са активни (Вж: Сх. 1);
- Годишно около 34% от съществуващите в системата ISBN издателства издават 

около 86% книгите, т.е. определят облика на българското книгоиздаване (Вж: Сх. 3-5); 
- Преобладават „случайните” и много малки издатели около 64%, които издават по 1 

или до 10 книги годишно; 
- Издателите с над 100 книги годишно са около 2%; 
- Преобладава българската литература с около 60%, следвана от чуждестранната с 

около 25% и учебната около 15% 
(Вж: Сх. 10-13); 
- Увеличава се броят на електронните издания. От 6% през 2012 до 12% през 2015 г.; 
- Издателите се ориентират към издаването на e-book (Вж: Сх. 11-17); 
- Увеличеният брой заглавия е в резултат на увеличаващият се броя на издателите 

(Вж: Сх. 2 и Сх. 9);
- Създаването на „Национален регистър на издаваните книги в България” е 

възможност за  получаване на информация, както за книгите под печат, така и за адресите 
на българските издателите, членове на системата ISBN, за статистически наблюдения, 
малка част от коите  Ви представихме в този доклад.
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СЪДЪРЖАТЕЛНИЯТ  СЪСТАВ  
НА  НАУЧНИТЕ  ПУБЛИКАЦИИ

Леонид Джахая
Христо Мутафов
Чест е в Юбилейния сборник, посветен на високо
ценената от нас Проф. Александра Куманова, 
постигнала във фундаменталния си труд 
„Введение в гуманитарную библиографию”* 
блестяща илюстрация на хуманитарното 
измерение на библиографията, да представим
концепцията си за „единица за семантична информация”
като крачка в модерното развитие на библиографията – 
постъпателното й и тясно свързване със семантиката 
на познавателния процес, неговото вербално/знаково 
представяне и осмисляне.

          
І.  Структура на научния текст
Приемайки, че научният текст (тезис, статия, брошура, монография) образува 

цялостна речева знакова система, следва, че основна негова структурна единица е 
речевото изказване под формата на граматичeско изречение, което възможно най-пълно 
предава съдържащото се в него научно съобщение.  Това е вярно дотолкова, доколкото 
изречението действително е елементарно структурно подразделение на научния текст и 
повечето  формулировки на научни закони, дефиниции на научни понятия или тезиси са 
предават именно във формата на отделно речево изказване. Но изчерпателни формулировки 
на научни закони, дефиниции  и тезиси рядко могат да се изразят с едно елементарно 
изречение („от точка до точка”). Анализът показва, че като структурни подразделения 
на научния текст са се утвърдили 1/ граматическото изречение, 2/ абзацът като развита 
относително завършена мисъл, която ученият съзнателно обособява по съответния начин, 
3/ главата (раздел, параграф) в статии, студии или монографии като смислова единица, 
изразяваща значителна част от основната, водеща идея на конкретното научно изследване 
(научния текст) и 4/ цялата статия, студия  или монография като напълно завършена мисъл 
(идея), представяна в конкретния  научен текст.

По-подробното разглеждане на всяка от тези четири структурни единици на 
научния текст, утвърдени исторически като устойчиви и всеобщи форми за документална  
реализация на съвременното научно мислене ни дава основание за следната тяхна 
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характеристика:
Първо: Под граматическо изречение (речево изказване) би трябвало да се разбира 

не само логическото съждение от стандартeн тип „S e R”, отговарящо на законите на 
логиката и правилата на граматиката на конкретен език.  Изреченията включват в себе си 
и живата практика на националните езици, които разполагат с множество своеобразни  
лексикални  и семантични възможности, излизащи извън рамките на стандартните изрази 
от типа „S e R”.  Всички тези специфични възможности, а също и някои стилистични 
и художествено-естетични критерии, които, съдейки по опита на утвърдени учени, в 
никакъв случай не бива да се пренебрегват, трябва да се приемат при характеристиката на 
граматическото изречение като елементарна структурна единица на научния текст.

Второ: Абзацът предава завършена мисъл по-добре от изречението, защото се 
състои от верига изречения, които са с различна семантична наситеност. Множеството 
изречения, образуващи абзац, носят дескриптивен, експлицитен или спомагателен характер 
и само в единство могат да се приемат за относително завършена мисъл, образуваща абзац 
като качествено определена структурна семантична единица на научния текст.  Оформянето 
на абзаци е нормален и общоприет подход при излагане на резултатите от научните 
изследвания в писмена форма.

Трето: За структуриране на научните статии, студии или монографии в глави, 
раздели или параграфи се използват елементи, осигуряващи връзки, фиксиращи 
последователности и формиращи систематизации и класификации на научния материал. 
Всеки параграф, раздел или глава, притежава относителна завършеност, съдържа в себе си 
мисъл (тезис), заради които се пише и отделя в рамките на по-обширния и цялостен научен 
текст. По този начин структурните подразделения на текста съдържат постановката на 
проблема, съответната аргументация, опровержения и доказателства, критика и полемика. 
Мисълта, съдържаща се в параграфа или главата, безусловно е по-сложна, разклонена и 
обоснована. В това се състои качественото различие на тези структурни подразделения на 
научния текст от граматически правилното изречение и абзаца.

Четвърто: Качественото своеобразия на статиите, студиите и монографиите се 
състои в това, че не могат да бъдат семантично редуцирани към съставните им глави, 
раздели, параграфи, абзаци или отделни изречения.  За научната статия или монографията 
е важна не само граматично-семантичната, но и структурно-функционалната организация 
на обширния научен текст от гледна точка на подреденост, композиционна стройност, 
пропорционалност на обема и симетрията в разположението на научния материал. При 
това, безспорно е, че ако при всеки познавателен акт действително научна придобивка 
е само новата информация, то в статията или монографията такава действително нова 
семантична информация е не повече от 15 %. Ако тази цифра е по-висока, тогава би 
следвало почти всяка фраза (изречение) в статията или монографията да е ново научно 
утвърждение (факт, принцип, доказана теорема и т.нат.), което е практически невъзможно. 
Такава статия или монография и съдържащата се в нея нова информация рискува да остане 
неразбрана, което неведнъж се е случвало в историята на науката. Даже такава  синтетична 
в информационно отношение книга като „Начала” на Евклид не се състои само от списък 
на аксиоми и теореми, а закономерно включва и доказателства. При съобразяване с тези 
доказателства картината се променя – ако е дадена теорема, изразена с едно изречение, и 
съществуват средно три аргумента за нейното доказване, следователно най-малко още три 
изречения, и още, в крайна сметка, три изречения, свързващи тези аргументи в процеса 
на доказателството, то общо се получават седем изречения, от които само едно (а именно 
формулировката на теоремата, която е изводът в това доказателство) носи нова  научна 
информация, а останалите само го придружават. Отношението 1:7 са тези, посочени по-горе 
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около 15%. Тази усреднена величина в действителност може да бъде значително по-ниска, 
в частност, за сметка на незадължителни въведения, цитати, заключения, библиографски 
списъци, изразяване на благодарност към субсидиращи организации и т.нат.

ІІ.   Единица за семантична информация
Разборът на въпроса за съдържателната структура на научния текст е перфектна 

предпоставка за по-задълбоченото теоретично осмисляне на неговата  информационна 
и познавателна същност с оглед приближаване към възможността за определяне на 
приемлива и полезна за изследователската практика единица за семантична информация.

Като се придържаме, първо, към тезаурусния и топологичния подходи към 
семантичната информация, отчитайки, второ, липсата на общоприета „единица 
мярка за семантична информация”, с осмисляне, трето, гносеологичните аспекти на 
диалектическите категории „количество-качество” и „форма-съдържание”, на понятието 
„ценност на семантичната информация”, в съответствие, четвърто, с относителността на 
понятието „елементарен обект” при разглеждането му от позициите на редукционния и 
интегралния подходи, съобразявайки се, пето, със съвременните представи за същността на 
ситуационния анализ на текста, както и, шесто, с информационния подход към изучаването 
на процеса на анализ и синтез на семантичната информация в процеса на научното 
познание, а също и, седмо, с постановките на множество автори, разглеждащи въпроса за 
мерна единица за семантична информация, приемаме, че „научният документ” или 
„структурна част от научния документ, обособена от автора му (със заглавие)” е най-
малката семантична структурна единица, представяща конкретен обект на познанието в 
такава семантична пълнота и изчерпателност, в каквато авторът на документа приема, че 
знанието за изучавания обект запазва своята същност, т.е. своята семантична мяра.  

 За по-подробно и обстоятелствено запознаване с въпроса си позволявам да 
предложа на вниманието на читателя докторската си дисертация и в нея по-конкретно 
разделът „Мерна единица за семантична информация” (Вж: Мутафов, Хр. Г. Новото 
научно знание и възможности за неговата оценка. Докторска дисертация. Т. І. С. 90-95. 
НБКМ: Д 973-975/1993). Определението за „мяра на семантичната информация” 
позволява да се направи съществена крачка напред в усилията за оценъчен анализ в 
науката и е предпоставка за постигане на реални практически резултати, например при 
изясняване на мярата на проблемност на изследователските проблеми, при оценката 
на научноизследователските резултати или в усилията за рационално планиране и 
организиране на научната дейност в различните й нива.
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БЪЛГАРСКОТО  ДУХОВНО  ПРОСТРАНСТВО
И  НЕГОВИТЕ  ИСТОРИЧЕСКИ  ОСНОВАНИЯ

(Към проблема за славянското общуване)

Ваня Добрева

Изборът ми на тема за българското духовно пространство и неговите значещи 
елементи като опит да се интерпретира, макар и частично, въпросът за славянското 
общуване и руско-българските духовни връзки, се мотивира от необходимостта да 
потърсим и набележим онези взаимовръзки и пресичания, които съставляват същината 
на културната памет. И които, независимо от конюнктурно-политическите ситуации, 
свидетелстват за основополагащите начала на общославянската ни същина. В такъв аспект 
принципиално важно е в съвременната епоха да преоткриваме и оценяваме значението  
на исторически явления, очертали контурите на славянската общност чрез фокус върху 
въпросите на родството, езика, културата. Сред тях: създаването на славянската азбука 
от светите братя Кирил и Методий, Покръстването на българите, написаната от Паисий 
Хилендарски „История славянобългарска”, делото на българския просветител и книжовник 
Софроний Врачански. 

Ще посоча, че диахронната връзка между събитията от ІХ век до ХІХ век (тъй 
като за този времеви пояс става дума) вече е опосредствена. Това е зона на създаване и 
доразвиване (преоткриване) на традиции чрез актуализиране на средищните компоненти 
от културната памет. Следствията от дейността на Кирил и Методий имат значение и на 
цивилизационен акт за Европа – огромната маса на славяните се превръща във възловите 
културна общност в Европа, наред с гърците и латините. Фактът, че учениците на Кирил 
и Методий намират поле за развитие в България, че чрез тях се обозначава и развива 
културната роля/мисия на българската държава в Средновековна Европа – започвайки 
от Златния век на Симеон Велики – е изтъквано многократно в науката. Както посочва 
академик Дмитрий Лихачов, старобългарската култура има основополагащо значение 
на културен посредник сред славянските народи – чрез нея те усвояват наследства, опит, 
художествени жанрове и принципи на мислене. 

Следствията от Покръстването на българския народ  от  княз Борис І и избора му да 
приеме християнството от Константинопол през 9 век рефлектира върху конструирането не 
само на българската, но и на общославянската православен културен ареал: славянството 
приема като свое наследство опита на античността, мисленето за човека в образно-телесни 
категории. Старобългарският език се превръща в език на културата - израз на вярата, 
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постигане на Бога и познанието. 
Следствията от създаването на История славянобългарска през 1762 година от 

Паисий Хилендарски и делото на Софроний Врачански – книжовник и писател, висш 
духовник, политик и дипломат – са с определящо национално значение. Те са свързани с 
процеси на съ-отнасяне, съ-измерване на българския етнос с православната, славянската 
(руската) и европейска общност, на синхронното моделиране на българската духовна среда, 
на реконструиране на типологични представи и разбирания. Паисий и Софроний са не само 
началото на Българското възраждане, но и гарантите за приемствеността между минало 
и настояще, между актуалните задачи на съвремието и съзнанието за родство и духовна 
обвързаност.  Става въпрос за осъзнатата от двамата велики български възрожденци 
приемственост с делото на Кирил и Методий и осъщественото от Борис І приемането на 
християнството, т.е. формирането на славяно-православната същина на българите – основа 
на българския свят.  

И така. Кирил и Методий създават устоите на славянската духовна общност, 
която чрез азбука, чрез писане и богослужение на роден език през Средновековието става 
еталон на развита християнска култура, редом с византийската и латинската. В този план 
старобългарската култура се превръща в модел за подражание на всички славянски култури 
(източни и западни). Тя съхранява и развива културната и книжовната дейност на Кирил и 
Методий и техните ученици, синтезирайки в полза на славянството духовните предимства 
на Изтока и Запада. Създават се образцови произведения, които заемат най-високи скали 
на християнската култура. Този процес на рецепция, на превод и препредаване определя 
основополагащото значение на старобългарската култура за европейската цивилизация. 
Нека не забравяме също, че дори и в етапи на загуба на собствена държава категорията 
„културна” памет съдейства за поддържане на народностното самосъзнание, тя  съхранява 
и пренася смисъла на това да си християнин, славянин, българин. Ето защо, изследвайки 
началата на руската култура академик Дмитрий Лихачов обръща специално внимание върху 
българската литература и нейното старобългарско летоброене. Той определя България 
– люлка на славянската цивилизация – като културно чудо на Средновековието,  като 
държава на духа.  

И все пак върху какви устои се крепи Държавата на духа, на  славянско-българската 
духовна общност, легитимирана от Кирил и Методий? Предварително ще изтъкна: 
принципите, върху които се изгражда старобългарската култура, са пряко свързани с 
византийската култура, която преосмисля античните традиции на елинизма в контекста на 
християнството и неговата идеология. Приемайки християнството от Византия по времето 
на Борис І, старобългарската култура от ІХ-Х век усвоява натрупания духовен опит до 
този период, оценяван като най-висш израз на европейска цивилизация. А това, в логиката 
на тогавашния концептуален модел, означава, че традициите и наследствата на Византия 
стават фундамент, върху който посредством славянския език се реализира новото им 
значение на собствена културна памет за българите.

Преди всичко българската средновековна култура през призмата на новата 
идеология на християнството възприема античните виждания за космоса като подреденост 
на света, но така също и достиженията на богословите, акцентуващи върху високото 
предназначение на човека, създаден по божий образ и подобие, но загубил безсмъртието 
си върху бленувания Ханаан, непостигнат заради непослушанието, заради първородния 
грях. Още в първите съчинения на християнските апологети се настоява за осмисляне на 
способа, чрез който човекът може да възвърне загубения рай – а това е Логосът, Синът 
Божий, едно от лицата в Светата Троица.

 Освен това, известно е, че средновековната култура се гради върху тайната, върху 
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недоизказаността, върху търсенето на смисъла зад видимостта на нещата. Тук всеки 
знак, всеки намек и жест носят и друго значение – много често по-ценно от директно 
изказаното. Ето защо, първостепенно значение придобива символът с неговата вертикална 
структура, отразяваща пътя на Човека към Бога. Азбуката, буквите и тяхните комбинации 
се натоварват с особен сакрален смисъл. Защото чрез буквите се съхранява Словото 
божие в Библията – както Божиите заповеди, но така също и свидетелствата за Христос. 
Оттук писмеността като вид дейност се цени високо. Словото, Азбуката идва от Бога, 
то е „откровението”, което носи надежда за човека. По тази причина литературата на 
Средновековието се концентрира върху разчитането на буквата, върху съчетанието от 
букви, върху думата и нейното интерпретиране. 

Догмата, свързана с писмените знаци, с особена строгост се спазва в Западната 
църква. Държи се неотклонно на триезичието, на което са създадени свещените книги на 
Библията. Друга е ситуацията в Източната църква, която още от самото си учредяване е 
многоезична и тук горепосочената догма не играе съществена роля. Но обща е насоката 
към преклонение пред буквата като въплъщение на Логоса. Така например, с течение на 
времето,  алфата и омегата, освен че са първа и последна буква от гръцката азбука,започват 
да обозначават Бог в безкрайността, да означават началото и края на земния живот, 
безсмъртието и могъществото на Създателя, т.е. изпълняват нов вид задачи, които 
семантизират тяхната природа. 

В подобен аспект задачата на Кирил и Методий – да се създаде азбука през 
Средновековието, е изключително трудна. От една страна, не само защото графичната 
система следва да отрази фонетичните особености на славянството (в този момент все 
още отделните славянски езици са твърде близки), но да отрази и културния опит на 
гръцката и латинска средновековна книжовност, чрез което да получи религиозна санкция 
и легитимация. Създадената от Кирил и Методий азбука реализира в комплекс тези задачи. 
В глаголицата се вградени три свещени фигури: кръстът – символ на Христовата жертва; 
окръжността – символ на безначалието и безконечното битие на Бога, триъгълника – знак 
на Светата Троица. По такъв начин новосъздадената азбука постига същността на Бога и се 
превръща в пълноценен, наред с гръцката и латинска култура, фактор за приобщаване на 
средновековния човек към християнството.  

Създаването на славянската азбука, формирането на славянската духовна общност и 
нейното стабилизиране и развитие в България е цивилизационен акт, който прокарва нови 
пътища в историята на Европа. Във връзка с това, България още през ІХ век прави своя 
избор, базиран върху народностно самосъзнание, езика и културната самобитност. Актът 
на Покръстването на българите – приемането на православието, се превръща в модел, по 
който верският въпрос (православието) се вплита в органиката на народностното мислене 
и представи.  Така българската култура застава в началото на славянската култура, развива 
се като хомогенна част от православната  общност. Благодарение на този цивилизационен 
избор – принос в европейската цивилизация и култура, нашата страна през  Х век (Златният 
век) успява да изравни културните достижения на старобългарската литература и изкуство 
с византийската. 

Кои са основанията за подобно твърдение?
На първо място, християнската култура, така както я откриваме през ІХ в. във 

Византия, е резултат на вековно развитие – през ІV век се легитимира църквата, а през 
325 г. е приет Символ на вярата. До ІХ век Източното християнство формира своя 
идеологически характер, основаващ се върху по-пряката комуникация между Човек и Бог – 
осмислят се въпросите за греха и изкуплението, за страданието и правото на избор. Именно 
в Източната църква получават развитие характерни явления – еклектиката като съхраняване 



353

на античното знание в новата му форма на християнска идеология, екзегетиката като 
подход на разгадаване на тайните, алегорията като начин за показ на духовните същности 
и др. Но също така, в Източната църква се дава превес на иконата (образ-идея), чрез която 
и на обикновения човек се предоставят възможности да разгадае тайните. Още през VІ век 
са в обръщение т.нар. Ареопагитики, които признават възможността на смъртните хора да 
познаят божественото начало. А това ще рече, че Кирил и Методий, върху старобългарска/
славянска основа, осъществяват пренос на богатството от идеи, резултат от еволюционното 
развитие на Източната църква.

На второ място. Иманентна част от идеологическата еволюция на източното 
християнство е континуитетът с гръцката античност. А това означава, че на всеки 
етап на идентификация се актуализират съобразно съвременния контекст античните 
представи за човека и неговата съдба, за света и неговото устройство. Факт е, че през Х 
век тези представи – художествени и познавателно-научни – се усвояват от българското 
общество. Културното постижение на Йоан Екзарх, въвеждайки в старобългарски контекст 
„Шестоднев”, е категорично свидетелство за огромния културен подем в българското 
общество.

На трето място. Една от традициите, които основополагат Кирил и Методий, са 
свързани с преводите на разбираем за паството език и тяхната актуализация. В момента, в 
който те осъществяват своите преводи, славянският език (старобългарският) е разбираем за 
всички славяни, независимо под каква църковна юрисдикция са. Така Кирил и Методий се 
оказват в началото на процес, при който в превода се търси не буквалността на значението, 
а неговия смисъл (съгласно принципа „според както подобава”). 

Традицията, поставена през ІХ век, се оказва твърде перспективна – в балкански 
контекст тя  се налага като фактор на функциониране на културната памет и през далеч 
по-късната епохата на Възраждането. Тогава тези смислово-генериращи наследства на 
славянската духовна общност се възраждат в нови форми, в нови синтетични културни 
конфигурации през ХVІІІ век и ХІХ век, през епохата на Националното ни възраждане. 
А тук  е първостепенна ролята на новите апостоли – будители: Паисий Хилендарски и 
Софроний Врачански.

Неслучайно свети Паисий Хилендарски нарича своята творба „История 
славянобългарска”, тъй като за него славянството е коренът на самосъзнанието на 
българина, обяснението за неговия произход.  Така в уводната си част: „Историческо 
събрание за българския народ” , проследявайки в духа на летописните традиции историята 
на човечеството Паисий също приема, че европейските народи са наследници на третия 
син на Ной – Яфет (Афет по Пайсий). Хилендарският монах обаче допълва: „Афет имал 
един син, наричали го Мосхос. На неговото племе и род се паднал и от него се отделил 
нашият славянски език и се наричал Мосхосов род и език. Тоя род и език отишъл на север, 
гдето сега е Московската земя, и по онзи свой прадед Мосхос нарекли Москва реката, 
гдето най-напред се заселили, а по нея и селището.После постепенно го превърнали в град, 
там поставили царския престол и поради това всички се нарекли московци – и до днес”. 
Именно в Московската земя, според Паисий, се намира страната Скандавия, чиито жители 
се наричат скандавлани или славяни. Част от тях се преселват, но постепенно се завръщат 
в Московската земя и се заселват край река Волга (Болга по Паисий) и оттам получават и 
името си – болгари”.

Вижда се, че според Паисий българите, преди идването си на Балканския 
полуостров, са част от единната славянска общност, чието  минало (античност) преминава 
в Московската земя. В случая Пайсий се присъединява към онази европейска тенденция, 
която се открива и в славянското възраждане – да се търси античност (древност) чрез която 
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да се обясняват мотивациите за бъдещите стратегии. И тук е една от разликите. Мавро 
Орбини в труда си „Царство на славяните” – основен източник за творбата на Паисий - 
определя древната родина на славяните като Илирия. Паисий обаче предпочита да обозначи 
като прародина на славяните Московската земя. Културният топос „Московска земя” 
свързва далеч във времето славяно-православната общност, изгражда я като духовен ареал.  
Акцентувайки върху приноса на владетелите към свободна и просперираща България през 
Средновековието, Паисий отделя специално място на духовните скрижали, създадени от 
Кирил и Методий, на апостолската им роля за разпространение на Божието слово сред 
славянските народи. 

Делото на Кирил и Методий се оценява и от гледна точка на техния принос като 
създатели на славянската духовна общност, част от която е българската. В този аспект 
българският духовен ареал се осмисля като конструкт, висше развитие на славянската 
духовност през периода на самостоятелната държава. Като иманентна част от този 
духовен ареал се възприема и руската култура, а оттук, макар и не директно изразена, 
се поставя задачата за възраждане на духовните генетични връзки чрез съзнанието за 
общото минало в Московската земя. В такъв аспект „История славянобългарска” възражда 
Кирилометодиевата традиция в новите условия на българското възраждане:  постигане 
на знание за самия себе си, за същността на свободата преминава през възраждане на 
съзнанието за общност на езика и произхода. Българският народ, според отец Паисий 
по исторически причини се е превърнал в духовно първаначало на другите славянски 
православни народи – сърби и руснаци (московци). В миналите епохи на „слава” това 
първоначало, тази духовна същност се е изявила чрез военните подвизи и православната 
книжнина. Настоящето, робската действителност за Паисий изискват процесите на 
националната идентификация на българите да започнат именно чрез очертаване на 
българското духовно пространство – съзнанието за единството, а не за изкуствено 
разделение и конфликти, с православните славянски народи.

В подобна линия на интерпретиране на българския духовен ареал се движи и 
следовникът на Паисий – свети Софроний епископ Врачански. В книжовното наследство 
на Софроний се доразвива набелязаната от Паисий посока в моделиране на националния 
ни духовен ареал: българската същност да се постига чрез фокусиране върху  славянско-
православната общност.  

Софроний е първият, който много активно ратува за развитие на българо-руските 
отношения, настоява за общия ни произход и културна принадлежност. Знанията му 
за руската история и култура са отразени в неговото книжовно наследство – особено в 
преводите, поместени в т.нар. Втори видински сборник от 1803 година. Съществена е 
ролята на Софроний във формулирането и разпространението на идеята, че Русия ще 
помогне на освободителното движение на българите. Великият възрожденец застава начело 
на установяването на активни връзки между българите и руските военни. В поредицата от 
епистоларни произведения: „Възвание към българския народ”, „Послание до българския 
народ”, Молбата до ген. Кутузов от 1811 година, той настоява на това, че духовните връзки 
между българи и руснаци са нерушими, че единствената опора, изходът от робската участ 
на българите, е самосъзнанието за единение с братята руснаци.   

От гледна точка на културния модел, Софроний актуализира наследствата на 
старобългарската култура. Книжовните му приноси и дейност реконстуират действени 
за българското самоосъзнаване фигури, обособени още в старобългарската литература: 
на апостола – свещеник и учител,  на мъченика – отстояващ вярата и народностното си 
достойнство, на отшелника – търсещ тайните на мирозданието, пренебрегнал повиците на 
плътта. Но така също Софроний дава нов живот и на дошли от миналата епоха състояния, в 
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това число игрови ситуции, свързани с борбата за оцеляване, с приспособяването и страха, 
но и с хитростта, тук се намесва и хуморът, скрит в битовите детайли. А това вече са знаци 
на модерна епоха! 

Като продължител на идеологико-творческата линия, начертана от Паисий, 
Софроний Врачански доразвива, както изтъкнах, поставените цели на духа. Той 
премоделира българския културен ареал чрез обособяването на контактни зони – на 
съ-поставка, на съ-преживяване, но и на своего рода раз-граничение от миналото. Най-
вече - от наложената съвременна ситуация. Софроний, който е родоначалник на процеси, 
които се разгръщат през ХІХ век, разкрива един от блестящите примери на таланта си в 
своята автобиография „Житие и старадания грешнаго Софрония”. С това произведение 
възрожденският книжовник поставя начало на модерната българска литература и набелязва 
основните й характеристики:  в центъра на творбата стоят ежедневието и неговите 
потребности, ударението пада върху съвременната ситуация и нейното разиграване, върху 
художествената комуникация, която протича между изравнени в социалния си статут 
национално обособени персонажи. Неслучайно А.Н.Робинсон определя Житието на 
Софроний като моделно за развитието на южнославянските литератури – част от модерната 
европейска култура.

И накрая. Модерната епоха на Българското възраждане променя разбиранията за 
насоките на времето, човека и словесната комуникация. Тя видимо демократизира нравите 
и насочва към „хоризонтално” обозначаване на човешките отношения, в наши условия – 
отношенията на българина с българина. Следователно, съчиненията на Софроний са израз 
на съвременно за епохата мислене, резултат са от егалитарното естество на нашата култура, 
те отразяват правдиво хода на националното самосъзнаване. Такива процеси, характерни 
за цялата възрожденска епоха, при Софроний се отличават със специфични особености, 
отразени в книжовното му дело и реализирани най-общо в три области: християнство/ 
религия на владетеля-чужденец; славянство – етническа принадлежност на върховните 
йерарси в Цариградската патриаршия; българин-българин, общност в мисленето, в 
историческия път, в езика, в бита и ценностите. 

В заключение: моделирането на българския духовен ареал преминава през 
концептуализирането на съществени идеологически звена – сред тях създаването 
на славянската азбука и развитието на старобългарската култура, самосъзнанието за 
европейската същина и традиции на славянството, културната памет, включваща процесите 
на националната идентификация чрез реконструиране на смислите за общо славянско и 
православно минало, чрез акцент за ненарушимост на духовните връзки между българския 
и руския народ. Независимо от времето и временните конюнктурни съображения. 

ІІІ 28
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О  РЕГИОНАЛЬНОМ  АСПЕКТЕ  ИЗУЧЕНИЯ
ОБЩЕНАУЧНЫХ  МИРОВЫХ  ПРОБЛЕМ

Борис Дубровский

Высокий уровень современной цивилизации, динамично развивающийся 
технический прогресс, и, в первую очередь, прогрессивные информационные технологии 
обязывают мировое сообщество совокупно подойти к решению общемировых проблем. 

Одной из таких проблем является всестороннее изучение исторического прошлого 
мировой цивилизации.

Челябинская область, географически расположенная на стыке двух частей света – 
Европы и Азии, представляет собой уникальное историко-культурное явление. Ряд учёных 
считает, и доказывает это в своих работах, что именно на данной территории зарождались 
истоки арийской цивилизации. Именно здесь в бронзовом веке были созданы протогорода, 
составившие целую „Страну городов” – 26 поселений. Утверждается даже, что начало 
технологической цивилизации зародилось именно на Урале – с создания колеса, с первых 
металлургических печей.

Наиболее известный из названных протогородов носит наименование „Аркаим”. 
Сегодня данное древнее поселение имеет статус историко-культурного заповедника 

федерального значения. Здесь бывали руководители нашей страны – президент В. В. 
Путин, председатель правительства Д. А. Медведев, многие государственные деятели. Но, 
главное, что интерес к Аркаиму не ослабевает (вот уже почти 30 лет после его открытия в 
1987 году) со стороны мирового научного сообщества.

Причём, научный интерес проявляется и к своеобразной природе аркаимской 
территории, где обнаружены, в частности, редкие насекомые. Интерес заметен и к некой 
энергетической ауре места обитания древних людей. Здесь, по утверждениям учёных-
геологов, проходят уникальные переломы земной коры. И, безусловно, пристально 
изучается собственно исторический пласт бытования человека эпохи бронзы. Изучаются 
верования, культы ушедших цивилизаций, в чём-то, возможно, сохранившие свои частицы 
и до наших дней. И, наверное, нет на мировой карте страны, которая не направила бы своих 
учёных для изучения того или иного аспекта Аркаима.

В этой связи особая роль отводится органам исполнительной власти и местного 
самоуправления.

Считаю своей задачей (как руководителя субъекта Российской Федерации) 
предоставить для каждого представителя мирового научного сообщества наиболее 
комфортные условия для работы, для его научной деятельности.
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Безусловно, изучение зарубежными учёными “колыбели цивилизации” именно в 
нашей стране несёт определённые имиджевые дивиденды для России. Но здесь не менее 
важен и региональный аспект, который заключается в развитии туризма.

Учёные, их статьи (даже – критические), вызывают интерес в обществе тех стран, 
где публикуются данные работы. Люди хотят увидеть всё описанное, что называется, 
живьём, хотят всё пощупать своими руками. И мы, государственные чиновники, 
призванные увеличивать бюджет своей области, приветствуем эти желания.

Сегодня одна из важнейших задач Челябинской области – развитие туризма. 
Откровенно можем признать, что этот вид бизнеса в силу разных историко-политических 
причин пока развит слабо, и нам многому надо учиться у наших зарубежных партнёров, 
в частности – Болгарии. Возможно, здесь следует очень предметно подумать о 
международной туристической кооперации со странами Европы. Такое взаимодействие 
способно обогатить всех участников проекта и научными знаниями, и культурными 
находками, и финансовыми прибылями.

Когда-то один их любимейших россиянами поэтов Александр Блок призывал: 
„Идите все, идите на Урал!”. И я присоединяюсь к этому призыву, приглашаю всех отведать 
русского гостеприимства и… хорошо поработать: каждому в своём аспекте. 

ІІІ 29
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ПРИЛОЖЕНИЕТО  НА  ИГРИ  В 
ОБУЧЕНИЕТО  ПО ИНФОРМАЦИОННА  ГРАМОТНОСТ – 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО  
ЗА  СЪВРЕМЕННАТА  БИБЛИОТЕКА

Марина Енчева

Приложението на игри и симулации в образованието крие в себе си голям 
потенциал, най-вече поради ефекта, който оказва върху резултатите от обучението. Игрите, 
използвани в университетска среда провокират активно включване от страна на студентите 
чрез изследване, експериментиране, съревнование и сътрудничество. Те подпомагат 
обучението им, като акцентират върху визуализацията и насърчаването на тяхната 
креативност. Сериозните игри са пряко насочени и към променящите се компетенции, 
необходими за информационната епоха: саморегулация, информационни умения, 
сътрудничество в мрежа, стратегии за решаване на проблеми и критическо мислене. Важно 
е също и, че „те са широко възприети от новите поколения обучаеми, т. нар. цифрово 
поколение, което е израснало, потопено в новите комуникационни технологии” [8]. 

През 2014 г. Ф. Нах прави преглед на литературата, свързана с гемификацията 
в образователен и учебен контекст, като идентифицира 15 изследвания, разглеждащи 
включването на игрови елементи в обучението [7]. Игровите елементи, използвани за 
гемификацията на обучението, които са обект на тези изследвания са: точки; нива; табла с 
резултати; покани за участие в игрите; значки; ленти, отразяващи прогреса на участниците; 
незабавна обратна връзка; взаимодействие между участниците; награди; повторение; 
персонализиране; постижения; разказване на истории; етапи; сюжет; визуални елементи; 
цели; мотивация на участниците. Елементите, свързани с резултатите на обучаемите, които 
са анализирани в изследванията включват: ангажираност; участие; мотивация; удоволствие; 
продуктивен познавателен опит; изпълнение; удовлетворение от постигнатото; признание; 
интерес към курса и др. Джеймс Пол Ги откроява следните основни характеристики 
на игрите, улесняващи обучението: те са интерактивни и играчите трябва да изпълнят 
някакво действие, за да получат обратна връзка; игрите насърчават поемането на рискове, 
например участниците могат да повторят задачата няколко пъти и дори първите опити да 
са неуспешни, те се учат от допуснатите грешки и оптимизират представянето си; играчите 
формулират хипотези и придобиват компетенции в началните етапи на играта, които да 
бъдат използвани и надграждани в следващите й фази и др. [4]. Могат да бъдат посочени 
и други атрибути на игрите, подпомагащи обучението: те предлагат множество начини за 
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учене, осигуряват възможност за активно обучение и насърчават експериментирането и 
откритията.

Съвременната библиотека осигурява интересна платформа за гемификация. 
Гемификацията в библиотеките може да изпълнява не само образователна, но и бизнес 
роля. Ясно е, че образователната функция на библиотеката се крие в нейните дейности, 
свързани с предоставяне на инструкции и подпомагане на преподаването. Библиотеките 
обаче могат да изпълняват и функции, по-характерни за бизнес организациите, каквито 
са например рекламирането на библиотечните услуги и програми с цел увеличаване на 
посещаемостта и повишаване на осведомеността по отношение на различните учебни 
ресурси, предлагани от библиотеките [5]. Научните публикации, свързани с приложението 
на игри в библиотеките в повечето случаи се фокусират върху тяхното използване 
в обучението по информационна грамотност и при запознаване на потребителите с 
предлаганите библиотечни ресурси и услуги. Интересът към обучението, базирано на игри 
в университетските библиотеки е голям. Това е видно и от увеличаващия се брой статии, 
книги и презентации по темата. Настоящото изследване разглежда използването на игри в 
обучителните практики по информационна грамотност на университетски библиотеки.

Някои библиотеки експериментират с директното използване на комерсиални 
видео игри, за да преподават информационна грамотност на своите потребители. В 
проучването си от 2008 г. П. Уелчли обвързва Стандартите за информационна грамотност 
на Асоциацията на университетските и научни библиотеки в САЩ (Association of College 
and Research Libraries – ACRL) с отделни елементи на три различни по жанр популярни 
видео игри: Final Fantasy (приключенска игра), Halo (стрелец в перспектива от първо 
лице) и Madden (футболна игра) [11]. Приключенската игра представлява видео игра, при 
която участникът изпълнява ролята на главен герой в интерактивна история, задвижвана 
от изследване и решаване на пъзели, а не от физически предизвикателства. Характерно 
за втория вид видео игра е, че тя е центрирана около оръжията и използването им в 
различни съревнования в перспектива от първо лице. Друг изследовател на разглежданата 
проблематика – Л. ван Лийр, изучава популярната ролева видео игра World of Warcraft, 
при която много голям брой играчи взаимодействат във виртуален игрови свят и стига 
до извода, че играта отговаря на Стандартите за информационна грамотност на ACRL за 
намиране, оценка и използване на информацията [10]. Подобно е и заключението на Н. 
Шилер, който прави детайлен анализ на популярната видео игра Portal [9].

Налице е и друга тенденция при университетските библиотеки – да 
експериментират, модифицирайки съществуващи комерсиални видео игри, така че да ги 
насочат към познавателен опит, който по-директно да способства за придобиването на 
компетенции, свързани с информационната грамотност. Библиотекари от Университета 
в Калгари, Канада например успешно конвертират широко разпространената видео игра 
Half-Life 2 в игра, развиваща информационната грамотност, нар. Benevolent Blue. Подобно 
модифициране позволява участникът да се възползва от елементите на игра, която вече му е 
добре позната като разказ, действия на играчите и игрово пространство [2].

Повечето университетски библиотеки, които използват видео игри за обучението 
по информационна грамотност създават свои собствени дигитални игри, предназначени 
за студентите. В някои случаи библиотекарите си партнират със студенти и преподаватели 
от департаментите по компютърни и медийни науки при разработването на игрите, 
а в други ги проектират напълно самостоятелно. Пример за дигитална игра, целяща 
да въведе студентите в библиотечните изследвания, е разработката на Държавния 
университет на Колорадо, САЩ, наречена The Data Game. Тази онлайн игра се състои от 
четири самоучителя, представени в стила на популярна телевизионна игра и куиз шоу. 
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Библиотеката Флетчър на Държавния университет на Аризона, САЩ създава дигиталната 
приключенска игра Quarantined!, при която участниците усвояват компетенции, свързани 
с информационната грамотност, докато се опитват да попречат на разпространението на 
вирусна епидемия в колежа. С играта се експериментира и по време на библиотечните 
сесии на студентите. Един от най-амбициозните проекти за разработването на дигитална 
игра, развиваща  информационната грамотност на студентите, е инициативата на екип от 
Факултета по информационни науки към Университета на Мичиган, САЩ. Той работи па 
създаването на уеббазираната настолна игра Defense of Hidgeon: The Plague Years, целяща 
да научи студентите как се прави изследване. При тази игра се преминава през различни 
етапи: намиране на обща информация и обзор по темата; използване на библиотечни 
каталози, бази данни, индекси на цитиранията и други инструменти за научни изследвания. 
Участниците се разделят на отбори и при изпълнението на определена изследователска 
задача се придвижват по борда на играта чрез дигитален зар [6]. 

Библиотеката на Университета Хъдърсфийлд във Великобритания възприема 
холистичен подход при гемификацията на библиотечния опит. Вместо да гемифицира 
библиотечната програма или библиотечните инструкции, тя създава социална онлайн игра 
– Lemontree. Основната цел на играта е повишаване на ангажираността на участниците 
по отношение на използването на библиотечни ресурси с помощта на игровия елемент на 
съревнованието. Студентите се отличават с точки и значки за всяка библиотечна дейност, 
която извършват – посещение на библиотеката, връщане на книга, регистриране с цел 
използване на библиотечните електронни ресурси. Участниците в играта могат да покажат 
значките, които са спечелили в социални мрежи като Фейсбук и Туитър.

Друга библиотека, приложила интересен подход при гемификацията на 
библиотечните инструкции е Библиотеката на Държавния университет на Северна 
Каролина. Вместо провеждането на традиционна библиотечна инструкция, състояща се 
от демонстриране на библиотечния уебсайт и разясняване на студентите в лекционните 
зали как да използват библиотеката и нейните ресурси, екипът на проекта създава мобилна 
игра от типа на scavenger hunt (събиране на голямо количество разнообразни обекти, 
разположени на обширна площ). Играта позволява на участниците да отидат сами в 
библиотеката и им предоставя възможност да комуникират с работещите там, да изследват 
библиотечното пространство и да разкриват съдържанието на библиотечните фондове [1]. 
При тази гемифицирана библиотечна инструкция студентите са разделени на отбори, като 
всеки отбор получава списък с петнадесет въпроса и iPod Touch. Участниците разполагат 
с двадесет и пет минути, за да изпратят отговор на въпросите чрез iPod, докато обхождат и 
изучават библиотеката. Отговорите се проверяват от библиотекарите в реално време и на 
всеки отбор се присъждат точки според броя на верните отговори.

Библиотеката на Държавния университет Гранд Валей в САЩ разработва мобилно 
приложение за гемификация, за да създаде по-голям интерес у библиотечните потребители. 
Приложението, нар. Library Quest (Библиотечно издирване) е пуснато в употреба през 
месец август 2013 г. както за iPhone, така и за Android смартфони. Чрез мобилното 
приложение се задават въпроси на студентите и се проверява техния напредък чрез 
многостепенни задачи. Потребителите на библиотеката трябва да отговорят чрез въвеждане 
на буквено-цифров код или чрез сканиране на QR кодове, налични в библиотечната сграда 
и това да ги мотивира да се запознаят и да използват разнообразните библиотечни услуги. 
Участниците получават точки за всяко издирване, осъществено в приложението [3].

Насърчаването на изследователското поведение и компетенциите, свързани с 
информационната грамотност са присъщи за повечето от разгледаните игри. Както 
всички останали методи, свързани с преподаването на информационна грамотност и с 
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провеждането на библиотечни инструкции, и обучението, базирано на игри трябва да бъде 
обвързано със специфични учебни цели и резултати за отделната обучителна сесия или за 
целия курс. Библиотекарите от университетските библиотеки, прилагащи образователни 
игри за студенти трябва да подбират, адаптират и насочват играта така, че тя да бъде 
приятна за участниците, но и да има определена цел и да води до конкретни резултати 
от обучението. Като допълнителна полза от игрите може да бъде отчетен и фактът, че 
обучаващите библиотекари получават ценна обратна връзка за това доколко студентите 
разбират темите, обсъждани по време на учебната сесия. Обучението, базирано на игри 
има потенциала да промени инструкциите, свързани с информационната грамотност и 
използването на библиотечни услуги, защото повишава ангажираността на студентите и 
тяхната мотивация. Това от своя страна води до подобряване на качеството на обучението и 
постигане в по-голяма степен на целите, заложени от библиотечното ръководство.
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ЧЕТЕНЕТО  И  ЛЕЧЕБНОТО  ЧЕТЕНЕ

Събина Ефтимова

За да се реализира ефективна политика в подкрепа на четенето в България е 
необходима преди всичко успешна координация между отговорните институции на всички 
нива на управление, както и разширяване на възможностите държавата да подкрепя 
дейността на обществените библиотеки, местната власт и читалищата в реализацията на 
различни инициалтиви в подкрепа на четенето [2].

Променените социални условия през последните десетилетия в България, 
значително са повишили нивото на тревожност на населението, което е и следствие, и 
причина за ниското психическо и физическо здраве на хората. Духовните потребности 
остават настрана, постепенно се измества центъра на ценностната ни система и се получава 
културен вакум. Едни от индикаторите за развитие на човечеството са нивото на неговата 
култура и грамотност, потребността му от литература и изкуство. 

Потребността от литература и от процесът на четене1 са предмет на редица 
изследвания на специалиститe2 у нас, които забелязват значителни изменения на 
читателската дейност на българите3. Потребностите от четене и читател ските интереси 
отдавна привличат вниманието на изследователите. Изследователският проблем възник-
ва при масовизирането на културните процеси, когато книгата става достъп на и слиза от 
„небето” на идеите на „грешната” земя [7]. Резултатите от социологически изследвания, 
проведени в България през последните години, показват, че в съвременното динамично 
развиващо се информационно общество българинът все по- рядко намира време за четене. 
Много често книгите са пренебрегнати като източник на информация и са заменени от 
удобството, което предлагат световната мрежа, телевизията, радиото и други медии. Този 
факт оказва влияние както върху психологическото развитие на отделната личност, така и 
върху нейния интелектуален потенциал [5]. Днешният читател е читател в турбуленция. 
Всъщност нито читателят, нито четенето са фиксирани дадености или константи на 
цивилизацията, но следите им започват да се губят тъкмо по време на кризи и разломи, 
както вероятно се е случвало при всяка историческа медийна метаморфоза. Според 
„старите” читатели „новият” винаги е бил изчезващ вид, а той просто е криввал встрани от 
хоризонта им [11]. Съвременният човек живее в една изключително богата информационна 
среда, но не винаги може да използва възможностите, които произтичат от нея. 

Четенето е интелектуално-познавателен процес. Четенето е сложен процес, 
който включва възприятие, идентификация, разбиране, осмисляне на прочетеното. За 
провеждането му е необходима активност от страна на четящия, насочена към разбиране. 



363

От своя страна, процесът на разбиране е тясно обвързан с личностните особености на 
четящия, с неговия интелектуален и психически опит, с развитостт на асоциативното му 
мислене [8]. Психолозите разглеждат работата с книгата, преди всичко като обучение в 
разбирането на нейното съдържание, постижението на задълбоченост и многозначност 
на текста, анализират и последователността на етапите на четене и пресъздават 
цялостната картина на този сложен процес. Важно е да се приеме, че „литературният” 
опит на всеки читател започва едва ли не от момента на раждане и се усъвършенства 
в продължение на целия живот. Социалните навици за усвояване на информацията, 
правилата за отношението към книгата субективно се пречупва в индивида в процеса на 
изграждането му като личност. На тази обществена и индивидуално определяща основа се 
формират читателските мотивации, потребности и интереси, особеностите за разбиране 
на литературата, които определят и избора на книги, и по-сложните процеси на нейното 
осмисляне и оценка [1].

Социологът С. Н. Плотников отчита редица добре развити свойства, които 
притежават четящите хора, за разлика от не четящите. Според него, четящите хора: са 
способни да мислят в проблемните категории, да схващат цялото и да отделят взаимно 
свързаните противоречиви явления; по-адекватно да оценяват ситуацията и по-бързо да 
намират правилните решения; имат голям обем памет и активно творческо въображение; 
по –добре владеят речта: тя е по-изразителна, богата на словесен запас; точно формулират 
изказванията си и пишат свободно; лесно влизат в словесен контакт и са приятни 
събеседници; притежават по-голяма потребност за независимост и вътрешна свобода, по-
критични са, самостоятелни в мисленето и поведението си.

Р. Баркер и Р. Ескарпи използваха социо-културните индикатори за изследване на 
процеса четене – като комуникативен акт и „за самия себе си” или четене в съдържателен 
смисъл. „Мълчаливото четене”, което мобилизира способностите на читателя, е 
творчески акт, съзидателна активност в същия смисъл, в какъвто е и работата на писателя. 
Задоволяването на интересите в процеса на четене не оставя човека „сам по себе си” в 
художествената реалност. В действителност читателят е обгърнат от мрежата на социалните 
контакти, от психическите им модификации – това е постоянно попълваща се система 
от социо-културни връзки и отношения [7]. Според С. Станчева, си заслужава да четем, 
защото опознаваме себе си и нещата около нас, чрез генериране на впечатления и съждения 
под формата на схеми, сценарии и образци. Истинският читател поглъща прочетеното и 
извлича поуки, защото поддържа активно, вместо пасивно поведение на четене.

Читaтeлитe oпpeдeлят cъдбaтa нa библиoтeĸитe, ĸaтo ги изпoлзвaт или нe ги 
изпoлзвaт. Библиoтeĸитe нямa дa игpaят poлятa нa вoдeщи ĸyлтypни, oбщecтвeни и 
нayчни инcтитyции в нaшeтo oбщecтвo, aĸo нe ce пoлзвaт. Eтo зaщo тe тpябвa пocтoяннo 
дa aнгaжиpaт cвoитe читaтeли, зa дa бъдaт cигypни в пoлeзнocттa нa pecypcитe, ycлyгитe 
и мaтepиaлнaтa cpeдa, ĸoятo пpeдлaгaт. Днec e изĸлючитeлнo тpyднo нeпpeĸъcнaтo дa ce 
пoдoбpявa фyнĸциoнaлнocттa, пopaди пpoмeнитe в тexнoлoгичнaтa, инфopмaциoннaтa и 
нayчнaтa cpeдa. Фaĸт e, чe пoтpeбитeлитe cтaвaт вce пo-мaлĸo зaвиcими oт библиoтeĸитe и 
в тoвa ce cъcтoи пpoмянaтa в тexнитe взaимooтнoшeния. B днeшнo вpeмe ce пoлaгaт пoвeчe 
ycилия, зa дa ce зaпaзи интepeca ĸъм тaзи инcтитyция [12]. За това пред библиотеките 
се поставя една основна задача – да развиват и подобряват духовната култура на хората 
– чрез активиране и развитие на читателската дейност. Четенето на книги подобрява 
духовното състояние и по този начин създава положителната нагласа у четящия. Върху 
четенето оказват влияние редица фактори, част от които поощряват четенето, а други 
обратно –  възпрепятстват го. Част от тези фактори зависят от библиотекаря, но други4 не 
[10]. Според Г. Кемпел, от далечни времена е известна силата на художественото слово 
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и благотворното влияние на книгите. Още от древността книгите са се считали като 
средство за помощ на хората в най-различни жизнени ситуации. Четенето способства 
преодоляването на дискомфортните състояния на личността, развива се креативната 
надареност  на читателите, помага им да придобият такива качества като търпение, 
трудолюбие, целеустременост и др. И днес библиотеките са длъжни да помагат за това, 
самият живот е подсказал необходимостта от осъществяване на една нова функция – 
библиотерапевтичната.  Именно библиотеките могат да предоставят на всеки „лекарство за 
душата”. Практиката на работа в библиотеките позволява да се говори за библиотерапията 
(по-рано разбираща се като благотворно въздействие на книгата), като лечение с всички 
библиотечни средства, лечение в библиотеката не само на отделни личности, или 
определени групи, но и на обществото като цяло.

 Четенето е определяно не само като един от най-добрите начини за намаляване 
на стреса от динамичното ежедневие, но е и пряко свързано с познавателния процес и 
„вписването” в собствената система от знания за заобикалящия ни свят [5]. Теоретиците 
и практикуващите библиотерапия често са предполагали, че четенето е ефективен метод 
на терапия, който си заслужава усилието. Книгата от древни времена се приема като 
средство, което може да въздейства на мисленето на хората, формирайки позитивно 
поведение и светоглед и на тази основа да се коригира психоемоционалното състояние на 
човека. Използването на разнообразна литература с цел психокорекция5 в съвременната 
наука се нарича библиотерапия. Художествената литература играе огромна роля в 
духовната рехабилитацията на индивида, като средство за естетическо и емоционално 
въздействие може да промени коренно светогледа на човек. Според Данина, книгата, като 
елемент на обществената реалност – това е способ за информационна комуникация, а 
също така средство за запазване и предаване на произведенията на човешката култура и 
обществен опит. Четенето на книги поражда у читателя не само опознавателните процеси, 
които са пряко свързани с информацията за нейното съдържание, но и с процесите на 
себеопознание6, доколкото свързват човека с неговата родова човешка същност. Обаче има 
различия в процесите на обичайното четене7 и лечебното четене (библиотерапията).

Валидността и полезността на библиотерапията в съвременната библиотека е 
очевидна при разглеждането на библиотерапията като научна дисциплина, изучаваща 
закономерностите на смисловото и емоционално възприемане на писмената реч в 
кризисни състояния. Ниската читателска активност на човека, намиращ се в стресова 
ситуация, обяснява изменената структура на мотивация, където четенето не може (поради 
обективни психологически причини), да се превърне във водеща дейност. Получаването 
на естетическа и емоционална наслада е блокирано [6]. Ето защо библиотеката трябва да 
създаде условия, при които би било възможно да се възстанови читателската дейност. На 
първо място, това е индивидуален подход към личността на читателя и определянето на 
неговия творчески потенциал. В действителност, ефективността на библиотерапията зависи 
от това дали книгата е помогнал на човека да направи крачка в правилната посока. Става 
дума за създаване на положителна самооценка, тенденцията да изследва своите проблеми 
открито и с готовност за промени. Основните и цели се изразяват в достигане на най-
добро разбиране на проблемите, разширяване на възможностите за вербализация на тези 
проблеми и включването им в контекст на социално натрупания опит.

Сред практическите аспекти на библиотерапията е въпросът за сферата на нейното 
приложение. Чуждестранните специалисти не ограничават нейното прилагане само в 
болниците и санаториумите, както това е прието в нашата страна. Те активно я внедряват в 
социалната сфера. Обекти на въздействие от библиотерапевтичните мероприятия се явяват 
различните категории население: деца8 и възрастни хора; пациенти на болници и хора с 
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физически недостатъци; родители, загубили своите деца; лица злоупотребяващи с алкохол 
и наркотици. За всички тези категории в чуждестранната библиотерапия са разработени 
препоръки и методи на въздействие. 

Въпреки актуалността и популярността на библиотерапията в нашата страна, 
прилагането на практика и осъществяването на качествена корекция се усложнява от 
редица проблеми в тази област. Главните проблеми са: липсата на конкретна научно 
обоснована методика и образованието на библиотерапевта. Основната причина за тези 
проблеми е, че повечето библиотерапевти са специалисти в областта на психологията, но 
нямат достатъчно опит в библиотечното дело. В България към началото на 2016 г. има само 
няколко регистрирани прояви в читалища и библиотеки и няколко курса. Няма изградена 
система, която да регламентира тези процеси и да ги прави достъпни и разпознаваеми. 
Липсата на научните статии върху оптимизирането на терапевтичните дейности, води 
до трудността на научния статут, на библиотерапията. Поради това не се установяват 
евентуални съответствия или връзки между библиотерапията и проблемите за социалната 
подкрепа на определени групи.

Бележки
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Бенбасат, Васил Загоров, Силвия Станчева и др.
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политики за стимулиране на четенето. Изследване на буккросинг практики в България и много други.

4. Добринка Стойкова отбелязва, че към тези други фактори спадат: семейната среда, 
училището и изискванията на учителите, социалната среда, читателската мода и др.

5. Библиотерапията като психокорекционна техника може да задейства висше ниво на 
регулация – екзистенциална, предоставяща възможност за лично и автономно развитие.

6. Опознаването се определя в психологията като процес и резултат на действителни 
постижения и придобиване на знания. Самоопознаване се нарича опознаването на самия себе си, 
изучаването на своята вътрешна същност в процеса на обществена дейност.

7. Ако в основата на обичайното четене първично е заложен опознавателния мотив, то има 
достигане на някаква външна реалност по отношение на четящия, то мотива на лечебното четене 
първоначално се явява себе опознаването, а опознаването се налага като следствие на самия процес 
на библиотерапия. Да разберат себе си, своите преживявания, за да си отговорят на въпроса за своето 
място в този свят, позволяват специално подбрани за четене текстове от художествената литература.

8. В развитите страни по света голямо значение в профилактиката и лечението на различни 
заболявания у децата се придава на изкуството, библиотерапията, игровата дейност и лечението с 
различни движения (спорт, хореография, аеробика и др.).
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КНИГОИЗДАВАНЕ  И  ЮБИЛЕИ  В  БЪЛГАРИЯ  
(1878–1908)

Васил Загоров

Юбилейните чествания са неизменен спътник от изграждането на националната 
държава. Те са основен градивен елемент, спояващ ключовите митологеми на 
държавността. В този контекст, съотнесен към юбилейните чествания на проф. Александра 
Куманова, е интересно да бъде направен един прочит на книгоиздателската активност 
по отношения на издания, свързани с конкретни годишнини в първите 30 години от 
съществуването на независимата българска държава. В периода от Освобождението до 
Независимостта (1878–1908) българското национално самосъзнание усилено укрепва 
своята национална идентичност. На площада или в периодичния печат се изнасят и 
публикуват сказки, речи и хвалебствени слова. Нерядко се появяват и хули. Какво е мястото 
на българското книгоиздаване в процеса по изграждането на българския национален 
юбилеен календар? Настоящото изследване е по-скоро първи прочит по темата, който да 
подпомогне едно бъдещо по-задълбочено изследване. 

Етимологията на думата юбилей е спорна от научна гледна точка, за нейния 
произход се търсят следи в латинската, елинската и еврейската езикови традиции. 
Независимо от различните теории, тя е сравнително устойчив концепт в европейското 
общество през XIX век и с нея се охарактеризира честването на значимо историческо 
събитие или личност. По тази линия понятието навлиза и в модернизиращото се българско 
следосвобожденско общество, а процесът по въвеждането му в употреба е отразен в 
книгоиздателската продукция. В настоящия материал са разгледани само издания, които 
се самоопределят като юбилейни. По този начин се цели да се проследи въвеждането, 
честотата и нюансите от практическата употреба на термина.

За първи път определението юбилей се регистрира като по-масово явление в 
българската книгоиздателска практика през 1885 г. при честванията на 1000-годишнината 
от смъртта на Св. Методий (885–1885). От седемте издания, отпечатани през 1885 г. за 
честването на повода, три се самоопределят като юбилейни [1]. Книгите са издадени 
вследствие на различни инициативи в Пловдив, Търново и Русе: „Хилядогодишният 
юбилей на славянските просветители Кирила и Методия в София 885–1885”, „Описание 
на тържественото отпразнувание на хилядогодишнийт юбилей от блажената смърт на св. 
Методий в гр. Габрово” и „Животоописание на словенските просветители св. св. Кирила 
и Методия : В памят на юбилея по случай тисящилетието от смъртта на св. Методия” [2, 
3, 4]. В София Държавната печатница също издава изящна книга по същия повод, но в 
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подзаглавните данни неуместно стои уточнението: „Издадено по случай празднуванието 
тисящелетието от смъртта на Св. Методий 6 Април 1885 г.” [5]. 

Наред с утвърдения през Възраждането новобългарски празничен календар в 
първите години след Освобождението започват да се честват и поводите, свързани с 
исторически личности и събития, които се отнасят до изграждането на българското светско 
образование, религиозните и революционните борби на българите до Руско-турската 
война от 1877 и 1878 г. Поводи за издаването на юбилейни книги, свързани с опитите за 
политическа независимост, са 10-годишнината от Априлското „Средногорското въстание”  
[6]; 25-годишнината от „Първата пушка за Априлското въстание“ [25], „25 год. юбилей от 
преминаването на Хр. Ботев и другарите му на Козлодуйски бряг” [28] и др. Честват се като 
юбилейни ключовите сражения и събития от Освободителната война, а и самата война като 
цяло. Като пример тук могат да бъдат посочени преводът на Димитър Паничков на книгата 
на Всеволод Крестовски, която отбелязва 25-годишнината от преминаването на Дунава от 
руските войски и сериозната книга на Стефан Тошев, отазяваща същия повод, но с поглед 
върху цялостното развитие на военните действия [30; 33].

Паралелно с героичните събития често се издават юбилейни книги, свързани с 
развитието на просветното дело в българското доосвобожденско общество, а също и със 
системата на българското образование след 1878 г. Повод за юбилейно книгоиздаване 
е личността на Васил Априлов и изграденото от него габровско светско училище – 
„Спомен от петдесетгодишния юбилей от смъртта на Василя Ев. Априлов, Юбилеен 
сборник по случай 25-годишнината от първия випуск на габровската Априловска 
гимназия” [17]. Чрез отпечатването на книги се честват годишнини на читалища [15, 48, 
53]. С развитието на модерното образование елитните училища в България от началото 
на ХХ век започват често да издават свои юбилейни сборници, свързани с кръгли 
годишнини. Такива са изданията „Юбилеен сборник на I Софийска държавна девическа 
гимназия” (1904), „25-годишния юбилей на Станимира поп Стефанов Станимиров, 
директор на I софийска държавна мъжка гимназия” (1908), на Петър Козаров – 
„Опитното поле в Образцов чифлик : По случай 25-год. юбилей на Земледелското 
училище” (1908) [44, 45, 62, 64]. Специално внимание е отделено и на съсловната 
организация на българските учители, които по повод 10-годишнината на организацията 
издават Юбилеен сборник на Българския учителски съюз [51].

В сферата на културното развитие на страната могат да се изтъкнат изданията, 
свързани с родни писатели и интелектуалци, като най-отчетливо, посредством 
книгоиздаването, се отбелязват юбилеите на Иван Вазов, Марин Дринов и С. С. Бобчев [11, 
12, 14, 24, 16]. Юбилеят на Вазов през 1895 г. по случай 25-годишнината от книжовната му 
дейност преминава под знака на всенародните чествания. По този начин името на писателя 
се утвърждава като символ на национално преклонение, което е отразено в юбилейните му 
чествания и след периода, който е обект на настоящия обзор*. 

Самият Бобчев прави редица образцови юбилейни издания, свързани с историята 
и развитието на българската журналистика. През 1894 г. по негова инициатива се съставят 
два подробни сборника по повод 50-годишнината от възникването на българската 
журналистика [10, 65]. Наред с това Бобчев издава обзори по повод 10-годишнините на 
значимите български периодични издания „Юридически преглед” и „Българска сбирка” 
[36, 41]. Тези инициативи са важна част от проучването на историята на българската 
журналистика. 

По отношение на книгоиздателската дейност също се забелязва практиката да се 
честват юбилеи. Тук могат да се споменат имената на Илия Р. Блъсков и Христо Г. Данов, 
които ни дават плод за размисъл за генезиса на самата идея на юбилейните издания. 
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Ако Блъсков издава скромна книжка по повод своята 25-годишна дейност като автор на 
календари – събитие, което остава почти незабелязано, то Данов отбелязва 50-годишнината 
от началото на издателската си дейност през 1905 г. с тържества, припознати от държавните 
институции. По повод отпечатването на „Старопланинче” през 1905 г. са пуснати две 
изящни издания с мемоарите на Данов, обработени художествено от Серафим Барутчийски 
[49, 50].

Делата на Българската православна църква не остават в страни от фокуса на 
юбилейните издания. Те се отбелязват с три специални книги от 1902 г., публикувани по 
повод 25-годишнината на интронизацията на Екзарх Йосиф [32, 34, 47]. 

Постепенно в края на XIX и началото на ХХ век издаването на юбилейни сборници 
става все по-популярно. То е предмет на дейност на политически партии [42, 55, 56], 
браншови организации [51, 59, 61], сдружения с идеална цел [60], военни подразделения 
[54] и дори спортни клубове [43]. Подобна книгоиздателска активност говори за 
повишеното чувство за историчност на младата българска нация, която чрез печатното 
документиране на юбилейни събития се стреми да самоутвърди постиженията си. Знак 
за подобно нараснало самочувствие са двете великолепни юбилейни издания, с които се 
отбелязва 20-годишнината от управлението на втория български княз след Освобождението 
– Фердинанд I. Те демонстрират, че освен историческите събития, които засвидетелстват 
почитта към потомците, България кове своята нова история, която я утвърждава като 
независима регионална сила. И двата сборника на Стефан Тошев („Двадесетгодишният 
юбилей на Негово Царско Височество Господаря 1887–1907”) и Георги Капчев 
(„Двадесетгодишният юбилей на Негово Царско Височество българския княз Фердинанд 
I : 1887–2 авг. – 1907”) от 1908 г. са истински шедьоври на българското книгоиздателско 
изкуство. Те са старателно оформени, отпечатани на висококачествена хартия и са 
подплатени с добре подбран илюстративен материал, който представя царското семейство и 
възходящото управление на княз Фердинанд в очите на читателя [57, 63].  

Прегледът на юбилейните книги, издадени в България между Освобождението и 
Независимостта, въпреки привидното им многообразие, помага за извеждането на някои 
общи положения при тяхното съставяне, съдържание, външен вид и предназначение.

В исторически план, отразените в юбилейни книги събития са свързани 
с три времеви категории – Средновековие, Възраждане, разбирано в смисъла на 
доосвобожденския период на понятието (1762–1878), и Съвременност (1878–1908). 
Основната част от тях са издадени във връзка със значими исторически събития, свързани 
с просветата, революционното движене, освободителната война. Утвърждаването 
на определени личности в дейността на движенията за национална еманципация 
предполага кодифицирането им като символи на новосформираната държавност. Техните 
годишнини, отнасящи се до биографични и творчески дати, се отбелязват активно и след 
Освобождението. Изграждането на събитиен календар на младата българска държава също 
става обект на юбилейно книгоиздаване. Макар и по-слабо застъпено в годините до 1908 
г., честването на събития от близкото минало е отразено в националната ни библиография. 
Годишнините от Освобождението, Съединението, интронизацията на Фердинанд стават 
част от този книжовен сегмент. По-силно застъпено в новата ни история е честването на 
годишнини, отнасящи се до дейността на определени институции, обществени организации 
и браншови задруги, които искат да подчертаят възходящата спирала на собственото 
си развитие. Не липсват личният и комерсиалният елемент, които целят чеславие или 
финансова облага от книгоиздаването по юбилейни поводи.

В зависимост от целите и поводите юбилейните издания са с различна степен 
на съдържателна пълнота и оформление. Значимите поводи от национален мащаб като 



370

правило се подготвят от юбилейни комитети и редакционни колеги, които привличат 
най-значимите представители на интелигенцията. Такъв е случаят с честването на 
50-годишнината от началото на българската журналистика, отразена в специално юбилейно 
издание с участието на Йордан Иванов (Юрдан Иванов), Стефан С. Бобчев, Марин Дринов, 
Никола Начов [65]. Сборниците на училища се подготвят от учителския състав или 
конкретни инициативни комитети от завършващите випуски. Не са рядкост и случаите, 
в които авторството на юбилейните издания е индивидуално. Организаторите съставят 
материала и избират печатница. Поради изброените по-горе причини в повечето случаи 
зад изданията не стои името на издателство. В някои случаи, например при честването на 
25-годишния творчески юбилей на Иван Вазов, книгата е издадена от Т. Ф. Чипев, но това 
се дължи на професионалните контакти между юбиляра и издателя [14].

Част от изданията, особено тези с по-малък обем, са първоначално публикувани 
в периодичния печат – в. „Славянин” (Русе) [2], в. „Марица” (Пловдив) [4], в. 
„Независимост“ (София) [6] , а впоследствие са издадени и в отделни отпечатъци.  

Като правило юбилейните сборници се отпечатват на по-висококачествена хартия, а 
за оформлението им са положени специални усилия. Те се отпечатват в голям формат, като 
правило 25 см, и се отличават с прецизно словослагане и чисто отпечатване. Голяма част от 
юбилейните издания, издадени в изследвания период (1878–1908), притежават илюстрации, 
лицеви портрети и фотографии, което е нетипично за нивото на българското книгопечатане 
и книгоиздаване през първите три десетилетия след Осовбождението. Със своето 
оформление и изпълнение безспорно се отличава юбилейният сборник на Георги Капчев 
по повод 20-годишнината от управлението на Фердинанд I, отпечатан на гланцова хартия 
в обем от 432 с 12 лицеви портрета [63]. Отличен пример в тази посока е и изданието за 
25-годишния юбилей на I Софийска държавна мъжка гимназия. Книгата е с художествено 
оформена корица от художника Ото Хорейши, колективна фотография на учителския 
състав и индивидуални портрети на Георги Стаменов (първи директор), Марин Дринов 
(първи министър на народното просвещение) и Иван Шишманов (министър към годината 
на издаване – 1904) [45]. Наред с текстовете в сборника са представени таблично и сложни 
количествени данни. Често в юбилейните издания се срещат нотиран набор и факсимилета 
на исторически документи, което придава представителност и историчност на изданията.

Предназначението на юбилейните книги за популяризирането на определени 
събития и личности рядко предполага комерсиалното им разпространение. В някои случаи 
има и издания, които имат за цел да се възползват от конкретен повод с цел материална 
облага на съставителя и издателя [31, 35]. 

В заключение може да се каже, че издаването на юбилейни книги в България след 
Освобождението се превръща в неизменна част от българското модерно книгоиздаване. 
Дейностите в тази посока отразяват и едновременно формират историческите представи 
на нацията за самата себе си. От друга страна наличието на книги с подобна тематика 
става честотен измерител за постиженията на отделните поколения. Трябва обаче да 
се има предвид, че като източник на историческа информация за отминали събития 
и техния прочит в конкретна епоха към текстовете в юбилейните сборници трябва да 
се подходи критически, защото като правило в тяхното съдържание има голяма доза 
исторически романтизъм и позитивизъм, в собствения смисъл на думата. Отделно трябва 
да се има предвид, че юбилейните поводи и тяхното отразяване в печатната продукция на 
дадена страна се свърза с определени социални нагласи, навици и вкусове, формиращи 
модните тенденции в конкретен исторически период. Библиографският преглед и 
анализ недвусмислено показват, че в първите три десетилетия от съществуването на 
българската държава се формира ясно изразена практика по съставянето, издаването и 
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разпространението на юбилейни сборници, традиция, която остава актуална дори днес в 
епохата на бързо развиващите се информационни технологии, променящи основни канали 
и средства за пренос на текстово съдържание.

Бележка

 * След първото юбилейно честване на Иван Вазов през 1895 г. до 1944 г. неговите годишнини 
са отбелязани в още 8 юбилейни сборника. 
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КЪМ  НОВ  ЦИВИЛИЗАЦИОНЕН  МОДЕЛ

Орлин Загоров 

Щом идеал по-висок от предишния
бива поставен пред човечеството,
всички предишни идеали помръкват
като звезди пред слънцето и човек
не може да не вижда слънцето.

Л. Н. Толстой

Вярата и волята за цивилизация, в която хората са равни пред законите, обявяващи 
за престъпление потисничеството и насилието, експлоатацията на човек от човека, 
унижението на свободолюбивия дух. В нея общуването между хората и с природата е 
очистено от белезите на хищничество и разрушителност, насилие и агресивност. 

Известно е, че тези белези постоянно се подхранват и възпроизвеждат чрез 
растящата алчност, егоизъм, неразумност, злоба, завист и ненаситно отдаване на 
примитивен хедонизъм за сметка на нормалното съществуване на милиарди хора. 

Идеалът за една нова цивилизация, копнежът по нея може да бъде осъществен 
само ако за духовен еквивалент на този обществен модел бъде възприета една нова 
философия. Само такава философия като наука, светоглед, идеология и теоретичен разум на 
човечеството може да завладее духовете на милиони хора по света и да ги обедини в мощна 
съпротивителна сила.

Впрочем, почти всички, занимаващи се с глобалните проблеми на света, рано или 
късно, стигат до идеята за съдбата на колективния живот на човечеството, до „новата 
световна идея”. Много от тях забелязват, че „един тип цивилизация претърпява крах 
и се ражда нова цивилизация”. В нея не само се въвежда регулирано производство, 
екологически функциониращо общество, но и такава организация на икономическия 
и социалния живот, при която пълноценно функционира принципът на социалната 
справедливост и всички хора се радват на равни възможности за благоденствие. На 
второ място с нова сила и в много по-голяма степен се откроява стародавният въпрос за 
екзистенциалното призвание на човека и за целта на неговата мисия върху Земята. 

Същността на повдигнатия тук въпрос се отнася до посоката, в която се движи днес 
човечеството. Тя е погрешна. В същото време очевидно е, че непрекъснато растат силите, 
които дават възможност на човечеството да се обедини, за да избегне апокалипсиса, плод 
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на безумието на едно нищожно малцинство. Ето защо изключително важно е осъзнаването 
на истината, че сега в световната история завършва една епоха и започва друга и че този 
преход е свързан с революцията на духа в съответствие с духа на революцията като 
двигател на историята. Практическото решение на тази историческа задача е възможно 
само чрез обединяването на усилията, енергията и волята на всички, които са жертва на 
съвременната порочна цивилизация, а те са 90% от населението на планетата. На нейно 
място трябва да се установи нова цивилизация, в която благоразумието взема връх над 
алчността и безумието; любовта – над злобата; свободата – над насилието; съзидателната 
надпревара – над корумпиращата конкуренция; солидарността и състраданието над 
егоцентризма; общото благоденствие – над личното преуспяване за сметка на хиляди и 
милиони онеправдани и експлоатирани.

Именно това означава тържеството на една нова хуманистична цивилизация, на 
един справедлив „световен ред”, на една нова духовност и нова нравствена философия, 
отстояваща човешкото щастие като единствен и безусловен критерий на прогреса. 

Индустриалната цивилизация в капиталистическата си версия издига в култ 
преследването на материално благополучие, като го поставя над всичко и превръща в 
безкраен поток от нови и всякакви продукти, обявявайки ги за висша цел в живота в 
ущърб на всички останали. Пристрастяването към нарастващите влечения на плътта води 
до дълбока духовна криза, която постоянно се ускорява и задълбочава, за да се стигне до 
пълно опустошаване на вътрешния свят на модерния човек, който не се спира пред нищо, за 
да удовлетвори неразумните си потребности, опустошавайки света и природата.

Основополагащата идея на философията на всички обществени системи, 
основани на неправдата, социалната несправедливост, експлоатацията на човек от човека, 
потисничеството и насилието, на неразумното използване на културата и разрушителното 
действие върху природата и нейните богатства, се свежда до апология на порочната 
цивилизация. Като неин антипод справедливостта е основната морална, политическа 
и социална категория на хуманистичната цивилизация, като антипод на порочната, 
престъпната антихуманната и корумпирана цивилизация. Никога досега – от зората на 
човешката история до наши дни – пропастта между бедността и богатството в световен 
мащаб не е била толкова дълбока и чудовищна, както днес; насилието, експлоатацията, 
несправедливостта и грабителството не са били в такива мащаби, както в края на ХХ 
век, авторитетът на силата не е бил толкова безапелационен спрямо по-слабите и по-
малките, както днес, никога досега цинизмът и всепозволеността не са били така брутално 
узаконявани от цели парламенти и политически партии и лидери, както днес; никога 
досега светът не е представлявал такава остра пирамида, на върха на която стоят все по-
малко и все по-могъщи финансови групировки, които се превръщат в мощна финансова 
олигархия, изместваща политици, държавни и политически сили от реалното управление 
на обществото, превръщайки ги в послушни кукли в ръцете си, заменяйки всички останали 
и известни на човечеството форми на държавно управление с диктатура на парите и 
богатството (плутокрация).

Апологетите на тази порочна цивилизация цинично се опитват да внушават на 
човечеството, че тя няма алтернатива. Но историята на човечеството е история на борбата 
на справедливостта срещу несправедливостта, на свободата срещу насилието и робството, 
на хуманизма срещу безчовечността, на бедността срещу богатството, на правдата срещу 
неправдата. 

Хуманистичната цивилизация е основана на една глобална етика, устойчиво 
развитие, висока духовност, а справедливостта е нейна основополагаща ценност, 
превърнала се в добродетел на всеки човек. 
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Общественият напредък всъщност не е само оценка на вече осъщественото 
обществено развитие, а и за онова състояние, към което се стремим да постигнем, за да 
оставим след себе си свят, по-добър, по-богат, по-мирен и по-красив от този, който сме 
заварили.

От друга страна, докато главната цел на човешката еволюция е социалната 
справедливост, расте и необходимостта от обществен модел, основан на социалната 
справедливост. Това предполага радикално обновление на развитието на човешкия род. 
Преди всичко технико-технологическата и потребителската парадигма, доминираща досега 
в индустриалната цивилизация, се налага да се замени с културно-нравствен императив. 
В социално-икономически план това означава да се извърши преход от техногенна, в т.ч. 
и информационна цивилизация, към антропогенна (човешка, облагородена, одухотворена, 
хуманистична) цивилизация, в която върховната ценност и крайната цел на прогреса е 
човекът и неговото хармонично развитие. 

Нашата епоха се нуждае от нова концепция на хуманизма като единствен и 
върховен критерий на прогреса. Това предполага нова светогледна парадигма: за 
света като цяло, за мястото на човека в него и за смисъла на човешкото битие.

Устойчивото развитие превръща хуманизма в единно културно движение, 
съсредоточено в човека като източник и цел. Това изисква: цялото огромно богатство, 
включено в понятието „човек”, да стане достояние на всяка личност.

Дори осъзнаването на тази истина е достатъчно сериозно доказателство, че 
човешкият разум най-после се пробужда за дълбока радикална преоценка на досегашната 
практика, произтичаща от същността на съвременната потребителска цивилизация. 
Обективната основа на това ново движение е истината, че кризите на нашето време 
отправят предизвикателство към съвременния свят да проявява нова духовна сила, като 
по-висока степен на осъзнаване на единството на човешката общност и по този начин да 
приведе в действие една духовна динамика, насочена към решаване на общочовешките 
проблеми. Все повече хора в света утвърждават една нова духовност, освободена от 
тесногръдие и насочена към планетарна солидарност.

Съществуват сериозни основания за оптимистично предположение, че след 
безброй прояви на неразумност, човечеството днес се стреми към поведение, адекватно на 
собствения си разум. Обратът в ориентацията на философското мислене последователно 
настъпва, когато се осъзнава необходимостта от изработването на съвършено нов метод на 
научното мислене. По необходимост се утвърждава възгледът, че човекът е най-уникалното 
и най-изумителното творение на природата и на историята, че неговото бъдеще е безкрайно 
и прекрасно.

Впрочем, днес човекът все още не е излязъл от фазата на разрушаването. Не 
случайно мнозина учени виждат в негово лице само злоупотреба с природата. В природата 
няма нищо порочно, излишно или недостатъчно. Човекът е силата, която внася хаоса и 
безредието, разрушението и безумието. На човека му предстои да надделее и контролира 
безумието, като се научи да управлява по законите на красотата и собствения си разум.

Новата философия е призвана да научи човека как да оцелее и как да се спаси от 
този апокалипсис, за да изпълни своето предназначение като фактор на една качествено 
нова цивилизация, коренно различна от тази, установена преди няколко стотин години и 
довела човечеството до днешното критично състояние.

Процесът на трансформация на общественото съзнание е труден и мъчителен, 
защото той трябва да накара богатите да се откажат от сегашния начин на живот, от 
преследване на хедонизъм и корнукопия. В своята книга „Извън контрол” Збигнев 
Бжежински пише: „Промяната може да настъпи само благодарение на дълбока преоценка 
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на фундаменталните убеждения, ръководещи социалното поведение и впоследствие 
осъзнаване на необходимостта от едно всеобщо споделено понятие за смисъла на добрия 
живот – понятие, основаващо се на себеудовлетворяване...” (Бжежински, Зб. Извън контрол. 
Безпорядък в навечерието на ХХІ век. – С., 1994, с. 228-229).

Новата културна стратегия предполага да се развива, обогатява и универсализира 
хуманистичната цивилизационна идентичност на народите по света. А това е възможно 
чрез една нова революция на Разума, нова революция на духа, за да възтържествува върху 
цялата Планета цивилизацията на Разума, Справедливостта, Братството и Свободата. При 
това всички проблеми са били създадени от хората и могат да бъдат решени от тях.

Сега е от изключително значение човекът, този, който стига в своето безумие, в 
своята жажда за богатство и печалба до ръба на пропастта, експлоатирайки безпощадно 
както природата, така и себеподобните, че сега вече никой друг, освен самия него не е в 
състояние да го спаси.

На тази основа се налага заключението, че проблемът е в човека, в състоянието на 
неговия дух. Не можем да възстановим равновесието в природата, без да сложим ред вътре 
в себе си. Впрочем, единственото, което съвременният човек е в състояние да постигне е да 
извърши моралното си прераждане, за да осъзнае трагедията, в която участва.

От друга страна, днес вече не е достатъчно да трупаме знания, информация и нови 
технологически въведения. Важно е също така да се постигне хармонично единство между 
мощта на интелекта, опредметен в машините и благородството на духа, между познанието 
и мъдростта, между науката и морала, между културата и цивилизоваността. Установено 
е, че количеството познания се удвояват на всеки 7-10 години. Науката е пред прага на 
ново откритие – да идентифицира гените на интелигентността. Изобщо футуролозите 
ни убеждават, че през идните 20-30 години ще настъпят повече промени, отколкото в 
цялата досегашна история. Решенията вече не зависят от ресурсите. Това е основната 
революционна промяна, която човек е преживявал някога. Противно на това, темповете 
на нравственото обновление и духовно извисяване на човечеството като цяло са далеч по-
бавни. Тази истина налага да се осъзнае фундаменталното значение на постановката за 
необходимостта от разумното използване и справедливо разпределение на плодовете на 
културата, от една страна, и от друга – на зависимостта на характера на прогреса от тази 
връзка.

Съществен аспект на поставения въпрос се отнася до установяването на 
универсален модел на развитие, който да съчетава в себе си предимствата на известните 
досега културно-цивилизационни матрици. Такава възможност предлага устойчивото 
развитие.

В крайна сметка, учените общо-взето стигат до очертаване на вече известната 
дилема, пред която е изправено човечеството: обезличаване или „нов триумф на човешкия 
дух, апокалипсис или апотеоз, културен шовинизъм или икономическо мислене, бавна 
смърт или „велико културно възраждане” и т.н. 

Апологетите на капитализма продължават да манипулират света, че той е най-
благоприятната възможна среда за ефективно функциониране на капитала, като под това 
понятие разбират нарастващия размер на печалбата, на незначителна по обхват световна 
олигархия. А истината за ирационалната същност на капитализма се разкрива пред 
очите ни в безброй факти, някои от които са известни още от времето на Шарл Фурие. 
Достатъчно е да ги погледнем с очите на разума.

Светът на културата се завладява от посредственост, профанизация, чиито носители 
живеят в него с арогантно самочувствие, този свят се използва за системно духовно 
затъпяване на хиляди и милиони хора по света. В този свят благородството е изчезнало 
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безследно, хуманизмът е обявен за призрак от „мрачни времена”, а на тяхно място 
разюздано се подвизават насилие и ужас, кощунство и мародерство със свети за човешкия 
дух принципи и ценности.

За всичко това има една обща причина – опорочената индустриална цивилизация на 
планетата. Дълбоката всеобща криза, която преживява съвременното човечество, се корени 
в нарушеното единство на културата и цивилизацията.

Човечеството днес се намира в дълбока криза с тежки последици за своето 
оцеляване. Затова то все по-често и по-категорично се обявява срещу цивилизацията, 
която заплашва човешката култура и нейните плодове. Американският политик Ал Гор е 
категоричен: „Съвременната индустриална цивилизация е консумативна по своята същност 
и предназначение – спрямо природните ресурси, спрямо създаваните богатства, спрямо 
безумния хедонизъм, тя е встрастена към ненаситна консумация”. (Гор, Ал. Застрашената 
Земя. Екологията и човешкия дух. – С., 1995, с. 375). 

Ерих Фром (1900-1980), психолог, основоположник на неофройдизма, отбелязва, 
че нашата цивилизация започва, когато човечеството се е научило да управлява природата, 
но до настъпването на индустриалния век това управление е ограничено. Според него, 
отначало с промишления прогрес, след това със замяната на енергията на животните и 
хората с механична, а по-късно и с ядрената енергия, докато се стигне до замяната на 
човешкия разум с електронната машина, хората са почувствали, че се намират на пътя 
към неограниченото производство и, следователно, към неограниченото потребление, 
че техниката ги е направила всемогъщи, а науката е станала всезнаеща. Те са на път да 
станат богове, най-висши същества, способни да създадат втори свят, използвайки света на 
природата само в качеството на строителен материал за своите нови творения. Според Е. 
Фром това самочувствие граничи с една нова религия (Фром, Е. Революция на надеждата. – 
С., 2005).

Обобщавайки, неизбежно стигаме до заключението, че съвременната цивилизация 
не е способна на непрекъснат човешки стремеж към смисъл на живота. Тя се крие зад 
примамливите технологии на индустриалната революция, като постоянно се отдалечава 
от същността на човешкото битие, защото се превръща в разрушителна сила и застрашава 
самите основи на живота. Задълбочаващата се екологическа криза в глобален мащаб е израз 
на бездуховност и агресивност на модерния човек. Замърсената външна среда е израз на 
кризата на вътрешната духовна същност на човека. Съвсем очевидно е, че съвременната 
цивилизация е в тотална криза, причинена от липсата на духовна цел и вътрешна пустота. 

За просветителите, цялото зло в света и всички човешки пороци произтичат 
от природната същност на човека, която поради това е необходимо да се „култивира” 
посредством образованието и възпитанието. Извън тази цивилизаторска „опаковка” 
природата на човека представлява чист образец на непосредствено заложения у него от 
природата егоизъм. Естествено, целият патос на просветителското мислене е насочен преди 
всичко към социално- политическото усъвършенстване на обществото, което ще доведе до 
победа на културното у човека над порочната му природа.

Склонността на хората от индустриалната цивилизация към насилие и арогантност 
не само спрямо човечеството, но и спрямо Вселената, е толкова силна, че са готови 
да разрушават Луната, за да демонстрират своята разрушителна мощ. Един пример е 
достатъчен да потвърди тази абсурдна истина. По закъснели признания на американския 
експерт д-р Лиънърд Райфъл (73-годишен физик) през 1958 г. САЩ са кроели ядрен взрив 
на Луната, за да се стресне Земята. Той бил натоварен от американските ВВС да разработи 
план за взривяването на атомна бомба под кодовото название „Проект А 119”. Той е работил 
по проекта от май 1958 до януари 1959 г. „Ако планът беше осъществен, – заявява Лиънърд 
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Райфъл в интервю за „Обзървър” (от 14 май 2000 г.), – той щеше да е най-неморалната 
заплаха към човечеството, отправяна някога от велика сила.”

Изначалните принципи на общуването между съвременната цивилизация и околната 
среда са неетични, обърната ценностна система. „За съжаление, пише Ал Гор, – вътрешната 
екология е вече разклатена, защото промените, породени от научно-техническата 
революция са разрушили представата ни, кои сме и каква е целта на нашия живот”. Ал Гор 
говори за безпрецедентно насилие, извършвано над природата от световната цивилизация. 
Бързата ни агресивна експанзия върху остатъка от дивата природа на Земята е усилие да 
плячкосваме извън границите на цивилизацията онова, което не можем да открием в тях 
(Гор, Ал. Застрашената Земя. Екологията и човешкия дух. – С., 1995). 

От философска гледна точка, бъдещето в крайна сметка е уязвимо развиващо се 
настояще и затова необмисленото развитие може да бъде определено като злоупотреба 
с бъдещето. Това е резултат на нефункционален модел на взаимоотношенията между 
цивилизацията и естествения свят.

За всичко това има една обща причина – опорочената индустриална цивилизация на 
планетата. Дълбоката всеобща криза, която преживява съвременното човечество, се корени 
в нарушеното единство на културата и цивилизацията.

Човечеството днес се намира в дълбока криза с тежки последици за своето 
оцеляване. Затова то все по-често и по-категорично се обявява срещу цивилизацията, която 
заплашва човешката култура и нейните плодове, създавани от творческата енергия на 
хиляди човешки поколения.

Американският политик Ал Гор е категоричен: „Съвременната индустриална 
цивилизация е консумативна по своята същност и предназначение – спрямо природните 
ресурси, спрямо създаваните богатства, спрямо безумния хедонизъм; тя е встрастена към 
ненаситна консумация”.

Ерих Фром (1900-1980), психолог, основоположник на неофройдизма, отбелязва, 
че нашата цивилизация започва, когато човечеството се е научило активно да управлява 
природата, но до настъпването на индустриалния век това управление е ограничено. 
Според него, отначало с промишления прогрес, след това със замяната на енергията на 
животните и хората с механичната, а по-късно и с ядрената енергия, докато се стигне 
до замяната на човешкия разум с електронната машина хората са почувствали, че се 
намират на пътя към неограниченото производство и, следователно, към неограниченото 
потребление, че техниката ги е направила всемогъщи, а науката е станала всезнаеща. Те са 
на път да станат богове, най-висши същества, способни да създадат втори свят, използвайки 
света на природата само в качеството на строителен материал за своите нови творения. 
Според Е. Фром това самочувствие граничи с една нова религия (Фром, Е. Революция на 
надеждата. – С., 2005).

Русо (1715-1778) и неговите последователи, от своя страна, смятат, че 
природната същност на човека съдържа в себе си максимум за съвършенство и че само 
лъжливата култура с нейната необмислена и обременяваща възпитателна програма по 
просветителските рецепти, всевъзможните, поддържани от държавата социални условности 
и лъжливи идеали водят до извращаване на първоначалното, заложено от природата, 
съвършенство у човека. Русо призовава: „Назад към природата”, към естественото, 
хармоничното в своята непосредственост у човека. В същото време той описва и 
социалната среда и според него обществените порядки, които в максимална степен 
съдействат за свободното и многостранно развитие на личността (Русо, Ж.-Ж. Избрани 
съчинения : Т. 1. – С., 1988, с. 567-575).

Този спор не спира и до днес.
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Съвременните последователи на просветителството нерядко са разочаровани от 
абстрактните политически рецепти за подобряване на обществения живот, започвайки с 
„подозрение” към човешката природа, която пречи да се осъществяват идеалните замисли 
на политическите реформатори. Те наблягат не толкова на някаква вродена склонност 
към зло, а на принципната неподатливост на човека към култрните „лекарства”. Такова 
разочарование е известно с названието „културен песимизъм”, опустошил душите на не 
малко представители на либералната демокрация. 

Изследвайки причините за нещастието на почти всички народи, Клод Адриан 
Хелвеций (1715-1771) пише: „Почти всеобщото нещастие на хората и народите зависи 
от несъвършенството на техните закони и от твърде неравномерното разпределение на 
богатствата”.

Сто години по-късно, в своето „Предварително слово” към съчинението си 
„Новият свят”, Шарл Фурие (1772-1837) посочва подробно причините на една порочна 
цивилизация, която „установява в по-голяма или по-малка степен царството на всеки 
един от тези пороци”: социален хаос; най-срамните бедствия, между другото нищетата; 
бедствията, които съкрушава общественото стопанство, бедността, безработицата, 
успехите на измамата, морските пиратства, търговският монопол, отвличането на роби и 
много още неща; в стопанския ред има някакво обръщане на природния ред; „болни от 
изнемогване”, от вътрешен порок, от тайна и скрита отрова”, измъчени от нещастия нации; 
стопанска несъгласуваност; посредническа собственост и несъгласувано селско стопанство; 
колективен интерес, пренесен в жертва на личната изгода; собственост, играеща 
посредническа роля; двойствено действие, произволно определяне на стойностите; пълна 
свобода на мошеничеството; липса на солидарност, отклоняване на капитали; намаляване 
на трудовите възнаграждения; изкуствени прегради; изобилие, водещо до депресия, 
обратно заграбване; разрушителна политика; застой или подкопаване на кредита; фиктивни 
пари; данъчни усложнения; епидемични престъпления; обскурантизъм; паразитизъм; 
спекулативни подкупи; борсова игра; лихварство; безплоден труд; промишлени лотарии; 
монопол на затворените корпорации; непроизводителни загуби; нанесени вреди на 
здравето; банкрути; контрабанда; пиратство; спекулативно робство; всеобщ егоизъм на 
предубежденията на благородниците; непрекъснато люшкане между крайностите, изкуство 
да се ограбват бедняците и обогатяват богатите (Фурие, Ш. Новият свят. – С., 1975).

Шарл Фурие се пита: „И ако цивилизованият строй (този след дивачеството, 
патриархата и варварството – О.З.) е изчакал двадесет и пет века, за да произведе това 
обществено бедствие, няма ли той да роди още много други бедствия, които ние не сме 
в състояние да предвидим? Има ли нещо по-несъвършено от тази цивилизация, която 
влачи подире си всички бедствия. Има ли нещо по-съмнително от мисълта, че този строй е 
необходим и вечен?” (Фурие, Ш. Цит. съч., с. 111).
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БЪЛГАРСКАТА  ПОЛИТИЧЕСКА  И  ПРОПАГАНДНА
ЛИТЕРАТУРА  В  ТУРЦИЯ  И

„В  ИМЕТО  НА  НАРОДА”  
НА  МИТКА  ГРЪБЧЕВА1

Зейнеп Зафер

Случаят с мемоарите „В името на народа” (1962)2  на Митка Гръбчева, издадени 
в Турция за пръв път през 1975 г. под заглавието „В името на народа те осъждам на 
смърт”3 (Seni Halk Adına Ölüme Mahküm Ediyorum), е уникален пример за това как, 
попаднало в ръцете на безотговорни и посредствени издатели, дадено четиво може да се 
отпечатва и използва за промиване на мозъци. Как една книга може да се предложи и да се 
криворазбере като ценно художествено произведение, да засенчи истинската литературна 
класика и да бъде препоръчана като образец на българското словесно изкуство сред един 
доста широк кръг читатели4. 

Интересен и „завиден” е пътят на мемоарите на Митка Гръбчева от социалистическа 
България към капиталистическа Турция. Тайните на техния огромен „успех” не могат 
да не заинтересуват изследователите на рецепцията на българската литература (не само 
художествена, но и политическа) в страната, когато става въпрос за много интересен 
случай. Не можем да не си зададем въпроса защо и как „В името на народа те осъждам на 
смърт” заема място дори в днешното литературно пространство на турския пазар, отделено 
за български книги. И да не се запитаме за политическите и икономически причини 
или интереси, които стоят зад честото издаване на мемоарите на М. Гръбчева в Турция, 
отпечатани през 2015 г. за 27-и път. 

На този етап не разполагаме с конкретни данни за това по чия инициатива (на 
авторката или на партията-държава) „В името на народа” през 60-те години се превежда и 
издава в няколко социалистически страни5. Но имаме достатъчно доказателства за начина 
на отпечатването на кървавите мемоари в единствената капиталистическа страна – Турция. 
Мемоарите на М. Гръбчева са преведени по-рано на испански, но са отпечатани през 1969 
г. не в Испания, а в „София-прес”,  по всяка вероятност за нелегално разпространение 
в някои испаноговорящи страни. Затова случаят с турското издание, неизвестно и на 
българската библиография6, е истинска изненада дори за самата авторка. Защото, както ще 
видим по-надолу, М. Гръбчева нито планира, нито пък предприема нещо за издаването на 
книгата си в Турция. 
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Един бегъл поглед върху преводите на българска литература показва, че от 
втората половина на 60-те години се случва нещо съвсем нетрадиционно. В полезрението 
на изследователя силно се натрапва рязкото увеличаване и планирано7 отпечатване на 
български книги с политическо съдържание. Докато от 1939 г. до  1965 г. самостоятелно 
се издават три произведения на българската литература, сред които най-голямо внимание 
заслужава „Бай Ганьо” на Алеко Константинов (1941, Bay Ganü. Çağdaş Bir Bulgar 
Hakkında İnanılmaz Hikâyeler – в превод от български на Юмер Кяшиф Налбантоглу)8, то 
от 1966 г. до 1980 г.9 излизат от печат около 120 книги, голяма част от които представляват 
пропагандна социалистическа литература. Те се преиздават многократно. Само списъкът на 
отпечатаните в 1979 г. преводи и книги за България съдържа 20 отделни заглавия.10

Любознателната турска читателска публика от 40-те и 50-те години, проявяваща 
много голям интерес към световната литературна класика, през въпросния период вече е на 
средна и над средна възраст, а разбирането за литература и изкуство на младото поколение 
се променя. Голяма част от него, повлияно от марксистко-ленинските теории, през втората 
половина на 60-те години има специални предпочитания към модерните за времето 
книги, в които се разказва за социалистическия строй, за т. н. „антифашистка” борба, към 
партизанската литература, въоръжената гражданска съпротива срещу „капиталистическата” 
система и др. Учащата се турска младеж, която е под влиянието на лявата идеология, 
симпатизира и подкрепя протестите на студенти и работници от Париж и Лондон през 
метежната 1968-а, а почти не обръща внимание на Пражката пролет в Чехословакия. 
Анархизмът все повече набира сили сред младежта и интелигенцията. Много млади хора 
проявяват интерес към конспирацията, конфронтацията в обществото е толкова силна, че 
се пролива кръв. А 70-те години влизат в историята на Турция с още по-кървави сблъсъци 
между привърженици на противоположни идеологии, когато братоубийствената борба 
между крайнолеви и крайнодесни екстремистки групи достига кулминационната си точка. 
Именно през това десетилетие в Турция се издават най-много книги, в които въоръжената 
партизанска борба срещу властта и тероризмът се героизират, а смъртта в името на някаква 
идеология се издига в култ.11 

Това е поколението на стотици хиляди млади хора, израсли с идеите на някои турски 
писатели и поети начело с Назъм Хикмет, творчеството на които открито пропагандира 
рушене на стария и изграждане на съвсем нов свят, отрича цялата предходна литература 
и всички стари духовни ценности. Докато в Турция идеите за създаване на нова и по-
справедлива система чрез сриване на всичко старо повличат след себе си голяма част от 
крайнолявата турска младеж, организирана в различни партии, обществени организации, 
профсъюзи и нелегални революционни групировки, Назим Хикмет още в края на 50-те 
години в сърцето на социализма разбира своята грешка. Световноизвестният турски поет 
по време на второто си посещение (1957 г.) в България (Тата 1993: 16-20) казва на млад 
политически емигрант от Турция, станал привърженик на комунизма под влияние на 
поезията му, че не е трябвало да емигрира (Алпер 1995: 149, 154). А на въпроса му какво 
мисли сега по повод лозунга си за унищожаването на всички стари идоли, той отбелязва:

„(…) аз тогава съм сгрешил. Ние имаме големи поети и писатели, които не са 
комунисти. Не трябва да отричаме предходниците си. Без традиционното не може да се 
създаде нищо ново. Аз поправих грешката си” (Алпер 1995: 154).

В същото време в България през втората половина на 60-те години постепенно 
започват да се прилагат ограничения за превеждането и издаването на турски език не само 
на българска художествена, но и на пропагандна социалистическа литература, която цели 
привличането на турското малцинство към социализма. Официалната политика в началото 
на 1968 г. пуска в обръщение плана си12 за осъществяване на социалистическата пропаганда 
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сред това население на български език, който обхваща и периодичния печат на турски език 
(Иванов, Ялъмов 1998: 556-600). Отгоре се „препоръчва” дори произведенията на турците 
в страната да се издават на български, тъй като на турски те не биха могли да придобият 
световна известност (Тата 1993: 23-24). През 70-те години мерките за ограничаването на 
книгопечатането и периодиката на турски език стават все по-строги. Дори съчиненията 
на Назъм Хикмет, разпространявани по-рано сред турското население в България преди 
всичко за социалистическа пропаганда, между 1967 г. и 1971 г. са отпечатани за последен 
път на турски в 8 тома от издателство „Народна просвета”, но те вече не са предназначени 
за България, а за други страни (Тата 1993: 29-30)13. Разбира се, тук става въпрос най-вече за 
Турция, където по това време произведенията на поета-комунист са забранени. В рамките 
на тази политика повечето от работещите в турския отдел към издателство „Народна 
просвета” са съкратени (1970) или преместени на друга работа (Тата 1993: 29).

От издадените книги в Турция се вижда как от втората половина на 60-те 
години започва планираното и целенасочено внасяне и отпечатване на пропагандна 
социалистическа литература като част от външната политика на българския тоталитарен 
режим. Книгите, излезли преди това на турски от издателство „Народна просвета”, 
се пренасочват към Турция, където те се издават за „пръв път” с измислени имена на 
преводачи14 и почти без каквато и да е редакция. Издателството на чужди езици към БТА, 
което през 1967 г. е преобразувано в агенция „София-прес”, също започва да играе много 
активна роля за това разпространение на политическа литература извън страната. Процесът 
на постепенното изместване на „Народна просвета” от „София-прес”, може да се проследи 
много добре от книгите на Т. Живков на турски в електронния каталог на Националната 
библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”15. А изданията на едни и същи книги в двете страни 
показват как подбрана политическа и друга пропагандна литература, отпечатана преди това 
в България, планирано се прехвърля в Турция16. 

В края на 60-те и началото на 70-те години по всяка вероятност от бюджета на 
УБО17 се заделят сериозни средства, които са нужни за разходите на канените в България 
писатели, журналисти, общественици и др. представители на турската интелигенция с леви 
убеждения, играещи ролята на проводници за внасянето на пропагандна социалистическа 
литература в страната. Част от тези интелигенти и писатели се отблагодаряват за 
гостоприемството, пишейки и издавайки в Турция похвални книги за социалистическа 
България18. На гостуващите турски писатели за едно отпечатано стихотворение, разказ 
или интервю се заплаща хонорар от 100 лв., докато нормалната тарифа предвижда 20-25 
лв. (Тата 1993: 107-108). Можем само да предполагаме какви хонорари са раздавани от 
„София-прес” или от УБО за специално поръчаните книги за България.

Един от „щастливците”, специални гости и приятели на България, е Бюлент 
Хабора19 (1940-2014), неуспял писател и собственик на издателство „Хабора” (1965-1991) 
в Истанбул, придобил известност преди всичко с отпечатването на мемоарите „В името на 
народа те осъждам на смърт”, голям брой четива с партизанска и т. нар. „антифашистка” 
тематика и книги на някои висши български политици от времето на тоталитаризма20. Сред 
турските издатели Б. Хабора играе най-важна роля21 за разпространението на политически 
ангажирана литература в Турция. 

Дейността на издателството му прекрасно може да представи рецепцията на 
българската политическа литература в Турция през втората половина на 60-те и 70-те 
години, издаването на която е организирана и контролирана от някои институции на 
тоталитарния режим на социалистическа България. Личната история на контактите на 
Б. Хабора с представители на българските дипломатически мисии и посещенията му в 
България почти се покриват с историите на много други почитатели на комунистическата 
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идеология и Източния блок, канени на държавни разноски в България и запознавани с 
„успехите” на социалистическото й строителство. 

Издателят Б. Хабора, стар почитател на комунистическите доктрини и вечен 
посетител на урежданите в Руското консулство в Истанбул прожекции (Хабора 2004: 44-
45) на филми за успехите и живота в Съветска Русия, придобива известност през втората 
половина на 60-те години. Още през 1967-а той издава една книга на Ернст Фишер под 
заглавието „Лайпцигският процес”, през 1969 г. роман на Стоян Ц. Даскалов22 (Аджароглу 
1997: 12, 57), а през 1970 г. някаква брошура с текст на Г. Димитров23 (в буквален превод 
„По пътя към Народната Република”24), изпратен му в превод на турски от шуменеца 
Ибрахим Хамдиев25, с когото се запознал задочно и си кореспондирал (Хабора 2004: 242-
243). С издателската си дейност, включваща четива със социалистическа и политическа 
насоченост, Б. Хабора още в самото начало привлича вниманието на българските 
дипломатически служители. Те своевременно осъществяват връзка с него (Хабора 2004: 
222, 229), посещават го в издателството, срещат се на различни места26 в Истанбул, а 
след отпечатването на споменатата брошура от Г. Димитров, за пръв път е поканен на 
коктейл в Консулството (1970)27. Запознават го с висш функционер от Министерството 
на външните работи (по думите му с ранг на министър или заместник-министър) и 
го канят на посещение в България, но Б. Хабора отказва заради предстоящото такова 
във Франция, реализирано в края на 1972 г. (Хабора 2004: 242-244). Отпечатването на 
българска социалистическа и политическа литература от изд. „Хабора” продължава още 
по-интензивно след коктейла. Например в 1971 г. излиза  „Снаха”, в 1973 г. – сборник с 
разкази на Г. Караславов, а в 1974 г. –  по една книга на Г. Караславов и Е. Коралов28, а също 
спомените на Петър Игнатов „Георги Димитров”29 (Аджароглу 1997: 82). 

Издателят на няколко места споменава, че през 1975-а, когато посещава за пръв път 
България30, е бил два пъти, а между 1975 г. и 1983 г. – общо 8-10 пъти в страната (Хабора 
2004: 256-257). Би трябвало първото му посещение да е направено в края на 1974 г. или 
в самото начало на следващата, тъй като през 1975-а заедно с „В името на народа те 
осъждам на смърт” издава седем обемисти книги, между които три на Т. Живков. Ясно 
е, че Б. Хабора бързо спечелва голямо доверие, защото именно на него за отпечатване са 
поверени книгите на Т. Живков и членовете на семейството му, някои от които на първия 
етап се превеждат и издават на турски в „Народна просвета”, а след това –  в агенция 
„София-прес”31. На него се пада „честта” да издаде и книгите на Георги Димитров (по-
голямата част от тях), Людмила Живкова, Цола Драгойчева, Мара Малеева Живкова, Атанас 
Семерджиев, Симеон Цанов и др. Сред най-предпочитаните от Б. Хабора български автори 
са Г. Димитров, Т. Живков, Ст. Ц. Даскалов и др., но неговата гордост е М. Гръбчева32. 

В сравнение с някои турски интелигенти и писатели, гости на социалистическа 
България, Б. Хабора е развеждан най-много из България и е получавал най-обемен 
готов материал не да напише, а по-скоро да състави и издаде шест отделни книги33 
за социалистическото строителство в страната, работническата класа и нейното 
„благоденствие”, „равенството и щастието” на българските граждани, които да представят 
на младото турско поколение социалистическия „рай”. Готовите текстове веднага бият на 
очи, тъй като той не е успял да ги разгърне в свое оригинално повествование. Б. Хабора 
се ползва със специален статут да минава през границата без визи, всички служители на 
ГКПП „Капитан Андреево”34 го познават (Хабора 2004: 277). Той смята, че с издателската 
си дейност напълно е заслужил ордена „Кирил и Методий”, I-ва степен35, връчен му най-
официално в агенция „София-прес”  през 1978 г.36:

(…) аз за 7-8 години бях издал близо 50 български заглавия. Ако не съм забравил, 
за същото време в България бяха отпечатани някои книги само на 4-ма турски автори 
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(Хабора 2004: 259-260).
Макар понякога да е неточен, може да се вярва на тази цифра, спомената от Б. 

Хабора, защото през периода на планираното внасяне и отпечатване на политическа и 
пропагандна българска литература, в Турция са отпечатани най-много книги от български 
автори (втората половина на 60-те и 70-те години), като първо място заема издателство 
„Хабора”. От цитирания вече списък на излезлите през 1979 г. български книги в Турция, 
съдържащ общо 20 заглавия, на „Хабора” принадлежат 12 книги. 

В 1974 г. със заглавие „Огняна: Мемоари” (Ognyana: Anılar) книгата на М. Гръбчева 
е отпечатана на турски от издателство „Народна просвета” в превод на Сабри Демиров37. 
Затова можем да твърдим, че Б. Хабора е бил „упълномощен” да издаде мемоарите по 
време на първото си посещение в България или в самото му навечерие. Разбира се в 
спомените си от 2004 г. издателят не обяснява как или от кого точно му е предоставен 
турският превод. Само към края на живота си в една статия от 2012 г. дава доста кратка 
информация по въпроса38. Нямаме основание да смятаме, че причината да не споменава 
името на преводача е продиктувана от загриженост за отдавна починал човек, тъй като 
Б. Хабора до края на живота си продължава да крие истинските преводачи на почти 
всички отпечатани от него книги, та дори това да е покойната му майка39. Както по-рано, 
така и в цитираната вече статия, авторът скрива, че мемоарите преди това са издадени в 
България, а само мимоходом отбелязва, че преводът (не изданието) на мемоарите му е 
предоставен от един познат, който устно го упълномощил да издаде книгата в Турция след 
като я редактира40. Всъщност това не трябва да ни учудва, защото, както вече споменахме, 
съзнателното прикриване на някои имена е нормална практика за издателя. И тъй като 
обясненията му съвсем не са убедителни, основателно може да се предполага, че и зад този 
сценарий на предаването на превода трябва да са стояли българските тайни служби.

Решението на партията-държава да организира внасянето и издаването на книгата 
„В името на народа” в Турция с названието „В името на народа те осъждам на смърт” 

41 предлага на авторката й поредица сюрпризи и невероятни преживявания, защото 
конспирацията около отпечатването й тук се развива без нейно знание и разрешение. В 
крайна сметка книгата на М. Гръбчева „В името на народа те осъждам на смърт” става 
толкова популярна, че тя бързо се изчерпва и преиздава. И когато група турски жени от 
крайнолевите кръгове, специални гости на България, пожелават да се срещнат с авторката 
им, тя с изненада научава за огромната си популярност в капиталистическа Турция и затова, 
че никой не е благоволил да я уважи, искайки разрешение за отпечатването на книгата в 
чужбина42.

В крайна сметка героинята на страшните мемоари и нейният въодушевен почитател 
и разпространител се запознават. При първата им среща  в хотел „Рила”43 М. Гръбчева 
развява с гордост пред очите на учудени чуждестранни гости турското издание на „В 
името на народа те осъждам на смърт”. По време на многократните им разговори на 
маса в хотела между тях се завързва приятелство, което той никога няма да забрави и за 
което с голяма носталгия многократно ще разказва като за най-важното събитие на своя 
живот (Хабора 2004: 261, 262)44. М. Гръбчева, разочарована от много свои съмишленици и 
бивши партизани, му се доверява. Той е човекът, който след смъртта й трябва да отпечата 
спомените за съпруга й „До последния си дъх” (1978) в Турция без съкращения и цензура 45. 
На една среща, с помощта на преводач, тя тихо му казва:

„След като умра ти ще получиш една книга със заглавие „До последния си дъх”. 
Роман от 400-500 страници. В България я цензурираха, окастриха я и така я издадоха. Ти 
ще  я получиш цялата, това е завещанието ми, не забравяй!“

Издадох книгата в нейния цензуриран вид. Митка почина преди няколко години. Но 
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не получих пълния й текст. А може и да не са ме намерили” (Хабора 2004: 262).
И докато издателят Б. Хабора живее в разкошни условия в София (хотел „Рила”) и 

по черноморското крайбрежие, докато обикаля България (Хабора 2004: 260, 272, 275-277, 
279 ), за да пише книги за любимата си социалистическа страна, която той избира като 
модел за бъдещата система на родината си, много млади хора в Турция четат „В името 
на народа те осъждам на смърт” на М. Гръбчева и се учат как да убиват майсторски в 
най-голяма конспирация в името на народа, който не ги е упълномощил за това. Тя влияе 
върху бедни младежи от провинцията или от предградията на големите градове, които 
по примера на М. Гръбчева и бойната група се превръщат в хладнокръвни терористи и 
започват да убиват идейните си врагове, за да създадат нужната анархическа обстановка за 
социалистическа революция в Турция. 

Не е изключено младежи от противоположната страна на конфликта, т.е. от 
националистическите кръгове също да са се повлияли от книгите на изд. „Хабора” и 
специално от „В името на народа те осъждам на смърт”. Всъщност в една безмилостна 
гражданска война, когато умират хиляди невинни хора, страната не е от значение. 
Промитите мозъци са обикновени младежи, които, подобно на 22-годишния студент 
Осман от романа „Нов живот” на Орхан Памук, се оказват под влиянието на някаква 
внушена им утопия или книга, напускат досегашния си живот, тръгват по новия път на 
недоловима мъглива химера, стават свидетели на много кървави погроми и сами проливат 
кръв. Тези обречени смъртоносни оръдия, също като героя на О. Памук Осман, ще 
повтарят изречението „Прочетох веднъ ж една книга и животът ми се промени изцяло” – 
лайтмотивът на романа, но през краткия си земен път няма да могат да разберат същността 
на тази книга, поднесена им от доверен или любим човек.

Привърженикът46 на марксистко-ленинската идеология и социалистическата система 
Б. Хабора печели доста добре, защото издава книгите си без да плаща за превод и за 
авторски права47. Затова той може да си позволи да живее богато в най-луксозните квартали 
на Истанбул. Децата му учат и живеят в среда, съвсем различна от тази, в която се намират 
читателите на „Осъждам те на смърт в името на народа”, може би затова не проявяват 
никакъв интерес и не прочитат нито една от въпросните книги (Хабора 2004: 182) – 
истинска гордост за баща им. Действителните пътища на страшните мемоари „Осъждам 
те на смърт в името на народа” и на техния издател са толкова далечни един от друг, че те 
никога не се срещат, не се пресичат.

Дали тази книга е била предназначена и е въздействала само върху младежи от 
крайнолевите кръгове в Турция? Дали само те се вдъхновяват от примера на „черните 
ангели”? Според Крум Благов в показанията си в Рим във връзка с атентата срещу 
папата  Мехмед Али Агджа казал, че бил чел брошура (според автора, тя е отпечатана в 
България преди мемоарите) на М. Гръбчева със заглавие „Бойните партизански петорки 
в града”48, която била преведена на турски от терористична организация „Сивите вълци”49. 
Не открихме никакви данни, които да потвърждават интереса на националистическите 
групировки и кръгове в Турция към книгата ма М. Гръбчева. Освен това не е логично на 
млади привърженици на националистите да се препоръчва книга, в която се пропагандира 
марксистко-ленинска идеология, партизанска и терористична борба в името на социализма. 
В писмени издания на националистически кръгове никъде не се споменава за подобна 
брошура или пък за книгата „Осъждам те на смърт в името на народа”. 

Същевременно има голяма вероятност Мехмед Али Агджа да е чел именно 
отпечатаните от Б. Хабора мемоари на М. Гръбчева, но кой точно му ги е препоръчал или 
предоставил, не ни е отсъдено да знаем50. Фактът, че опитът на М. Гръбчева и другарите ѝ е 
използван и от такива известни изпълнители на политически покушения като Мехмед Али 
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Агджа е важен за нас, тъй като той доказва как една книга може да импонира на всякакъв 
вид реакционни и анархични сили, служещи си с тероризъм. 

В този тъмен период не само за обществото, но и за българската литературна 
класика в Турция, все пак се прокрадват някои лъчи, които трудно, но уверено се опитват да 
осветлят поне една част от българското художествено творчество. По това време в Турция 
от български превеждат преди всичко Наиме Йълмаер, М. Т. Аджароглу и И. Аглагюл – 
всички изселници от България – и се  опитват да представят на турския любознателен 
читател другата, истинската българска литература. Благодарение на тях, които със 
сигурност по-трудно намират издателства за отпечатване на преводите си, но които смело 
поставят имената си под всеки свой труд, в Турция от 1966 г.  до 1980 г. излизат такива 
произведения като „Антология на българския разказ” (1967, Аджароглу), „Случаят 
Джем” (1971, Наиме Йълмаер), „Бай Ганьо” (1972, Исмаил Аглагюл), „Диви разкази” 
(1972, Н. Йълмаер), „Не съм от тях” (1974, Н. Йълмаер), „Крадецът на праскови” (1974, 
И. Аглагюл51), „Осъдени души” (1975, Н. Йълмаер) и някои други. Освен това се издават 
„Чифликът край границата” (1966) и сборникът от разкази на Й. Йовков „Индже” (1968) 
в превод от френски, а „Тютюн” (1966) – от немски (Зафер 2008: 465-472).52  

В края на 80-те години по света се случва нещо непредполагаемо и нежелано от 
ръководителите на социалистическите страни. Въпреки положените усилия и изхарчените 
средства за пропаганда с цел заздравяване и разширяване на социалистическия блок, всичко 
се обръща наопаки и тоталитарните режими един по един започват да се рушат. В Турция 
80-те години (за разлика от 70-те) преминават в сравнително по-спокойна обстановка 
не само заради военния преврат, а и заради промененото международно положение. 
Перестройката в Съветска Русия и отслабването на пропагандата й започват да влияят 
песимистично върху крайнолевите групировки, които прогресивно губят привържениците 
си. България също поема по пътя на демокрацията. 

Въпросните международни събития се отразяват доста отрицателно върху доходния 
книжен бизнес на издателя Б. Хабора и той едва издържа до 1991 г., когато закрива 
издателството си и обиден от всичко напуска Истанбул и се настанява в богат квартал 
на Измир, пишейки оттам за някои крайнолеви издания. Б. Хабора не може да прости на 
България и българските си приятели, неуспели да защитят и съхранят социалистическия 
„рай”. Особено е обиден на тези, които бързо са изменили на социалистическия идеал 
и успешно са се пренасочили и са станали активисти на новата политика (Хабора 2004: 
258, 284). Той никога повече не посещава своята любима страна, забравил дори и „най-
талантливата й писателка” – М. Гръбчева.

Но пътят, отворен от Б. Хабора за мемоарите на М. Гръбчева, а и за някои 
партизански и други политически книги, не се затваря и до днес. Те продължават да се 
печатат. Защото преиздаването им е подчинено на двете основни пазарни сили: търсенето 
и предлагането. Б. Хабора, смятащ се за единствен собственик на правата да преиздава 
въпросните книги, ги преотстъпва на стар свой приятел, притежаващ издателство „Яр” 
от 1972 г. (Чобаноглу 2014: 132-133; Хабора 2004: 188-193).53 Дори да не печели толкова 
много, собственикът му преиздава цялата тази литература и продължава да посреща 
нуждите на някои среди от книгите на Б. Хабора. 

Днес в някои сайтове на крайнолеви революционни групировки се намират 
електронни издания, предназначени за гимназисти и студенти, в които се дава краткото 
съдържание на „Осъждам те на смърт в името на народа”. В някои от сайтовете 
мемоарите на М. Гръбчева се включват в списъци на книги, препоръчвани на младите им 
привърженици и симпатизанти.54 А името на Б. Хабора в интернет сайтовете се среща 
преди всичко във връзка със заглавието на мемоарите. 
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През 80-те години, които окачествихме като сравнително по-спокойни, в Турция 
се случва и нещо друго. Марксистко-ленинските революционни идеи и борбата за 
„социално равенство” със средствата на партизанска война и тероризъм се прегръщат 
най-вече от крайнолевите кюрдски среди. Затова мемоарите „В името на народа те 
осъждам на смърт” на М. Гръбчева промиват и ще промиват мозъците на много млади 
хора дотогава, докато продължава тяхната партизанска война и тероризъм уж в името 
на социалистическата революция и всеобщото благоденствие на турските граждани от 
кюрдски произход. 

Не знаем какво спечелва политиката на тоталитарния български режим с 
обезпечаване издаването на „Осъждам те на смърт в името на народа” и други 
идеологически книги в Турция, които несъмнено влияят върху някои младежи и допринасят 
за проливането на повече човешка кръв. Но знаем със сигурност, че българската 
художествена литература загубва много. Ако тези средства и енергия бяха насочени към 
планирано разпространение на българската литературна класика55, щеше да спечели 
българското изкуство. Ценителите на българското художествено слово не може да не 
изпитват огорчение от факта, че то е засенчено от „най-популярния български бестселър” – 
„Осъждам те на смърт в името на народа”. Защото, за голямо съжаление, излезлите през 
периода истински произведения на българското словесно изкуство почти са забравени и, с 
някои изключения56, въобще не се преиздават.

Бележки

1. В България мемоарите са издадени общо в над 200 000 броя.
2. В статията ще използваме превода на турското заглавие.
3. Когато в началото  на преподавателската ми работа (1992 г.) в Турция, от студентите си 

многократно се убеждавах, че „В името на народа те осъждам на смърт” на М. Гръбчева е най-
четената книга сред младежите с леви убеждения или че представата им за българската литература 
се изчерпва най-вече с това и няколко други партизански четива, аз не можех да си обясня причините 
за интереса към тези книги без художествена стойност. Работата ми в областта на преводната 
рецепция на българската литература ми помогна да стигна до политиката на тоталитарния режим за 
разпространение на социалистическа пропагандна литература в Турция. 

4. Изказвам специални благодарности към ст.н.с. д-р Никола Рачев Казански от Централна 
библиотека към БАН, който бе така добър да издири и ми предостави някои ценни данни и издания на 
мемоарите на М. Гръбчева в България и чужбина. 

5. Книгата я няма във фонда на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.
6. Преди това преводът в Турция се развива спонтанно и произведенията се избират според 

вкуса на преводачите. 
7. През 1933 г. в едно списание се отпечатва разказът „Жертва” (Kurban, превод – Али Хайдар 

Танер) на Л. Николова – първият превод от българската литература. След това в два сборника са 
включени един разказ и две български приказки. Първото самостоятелно отпечатано произведение 
в Турция е детската повест на Константин Константинов „Отбор юнаци” (1939 г., Başıbozuklar Alayı 
– превод Зеки Тунабойлу). „Изворът на белоногата” (1943 г., Akbaldır Çeşmesi – превод Али Кемал 
Балканлъ) е третата самостоятелно отпечатана книжка (Зафер 2008: 466, 468). Всички преводачи са 
изселници от България.

8. На 12 септември 1980 г. се осъществява военен преврат. След тази дата в изд. „Хабора” 
отпечатването на въпросната литература намалява, но не спира.

9. Този списък ми беше предоставен от д-р Исмаил   Джамбазов, отговарящ за превода и 
отпечатването на турски в „София-прес”, за което му дължа признателност.  Разбира се не всички 
книги в него са първо издание. Но списъкът много добре представя облика на превежданата и 
издавана литература не само през годината, а и въобще: “Строителството на социализма и 
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комунизма и световното развитие” – слово на др. Тодор Живков, произнесено при откриването на 
Международната теоретична конференция, състояла се на 12-15 декември 1978 г. в София – изд. 
„Хабора”; „Вътрешната и външна политика на НР България” – реч на др. Тодор Живков, произнесена 
на Десетата сесия на Народното събрание на 27 април 1979 г. – изд. „Хабора”; „Реалният социализъм” 
– доклад, изнесен от др. Александър Лилов на Международната теоретична конференция, състояла 
се на 12-15 декември 1978 г. в София – изд. „Хабора”; „Основни закономерности и национални 
особености при строителството на социализма”  от проф. Ирибаджаков, преведена и издадена от 
издателство „Конук”; „История на профсъюзното движение в България”, колектив, преведена и 
издадена от издателство „Конук”; „Ролята и значението на Отечествените фронтове в различните 
страни”, колектив, преведена и издадена от издателство „Конук”; „За да мога да живея” от Митка 
Гръбчева, изд. „Хабора”; „Мехмед”, от Зия Ямач [Зия Ямач е турски политически емигрант в България 
– З.З.] , изд. „Хабора”; „Братска къща” от Фахри Ердинч [Фахри Ердинч е турски политически 
емигрант в България – З.З.], издателство „Хабора”; „Али” от Фахри Ердинч, издателство „Хабора”;  
„Социализъм и хуманизъм” от С. И. Попов, превод на Агенция „София-прес”, изд. „Сорун”; „Петко 
Напетов”, издателство „Сорун”; „Образованието в България” от турския писател Хасан Къяфет, 
изд. „Хабора”; „Стогодишният младеж  България” от турския писател Демирташ Джейхун, изд. 
„Хабора”; „Работнички” от турския писател Фахри Ердинч, изд. „Хабора”; „Малката червена 
рибка” от Лиана Даскалова, превод на Мустафа Балел, издателство „Йоз”; „Уроците от събитията 
в България през периода 1920-1923 година” от турския писател Ендер Камил Бояджъ, издателство 
„Конук”;  „Кратка история на България”, Н. Тодоров – Издателство „Йонджю”– книгата е посветена 
на 1300-годишнината от създаването на българската държава и „Хайдушко биле” – от Л. Левчев, 
издателство „Хабора”.

10. И двете десетилетия завършват с военни преврати (осъществени на 12.03.1971 г. и на 
12.09.1980 г.), които слагат край на сблъсъците.

11. Виж решенията от Заседанието на Политбюро на ЦК на БКП от 25 февруари 1969 г.: ЦПА, 
ф. 1, оп. 35, а.е. 558, л. 1-28.

12. Според Сабри Тата, който, преди да бъде уволнен от „Народна просвета”, подготвя за 
печат някои от томовете, съчиненията на поета са складирани в издателството без титулна страница и 
подвързия. 

13. Най-често срещаните имена са Н. Сел, Аслан Деврим и др. Както вече отбелязахме, 
издателят Бюлент Хабора обикновено дава неистински имена, за да прикрие, че тази литература му 
е предоставена от България. Не знаем дали тази мярка е взета по негова инициатива или му е било 
подсказано отнякъде, но псевдонимът Н. Сел се появява за пръв път в негово издание от 1967 г. (Ернст 
Фишер) и се използва общо за 14 различни книги при всички техни издания. Б. Хабора отпечатва и 
мемоарите на М. Гръбчева с псевдонима Н. Сел (по-късно имената на преводача се изписват и като 
Недим Сел.), който той особено предпочита. 

14. Не знаем каква е причината изданията на Живковите книги в Турция да не постъпват дори 
във фонда на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”. Много малко книги, издадени в 
Турция, могат да се намерят в електронната база данни на библиотеката.

15. На този етап не ни е известно дали това внасяне на литература се осъществява по съветски 
модел или инициативата принадлежи на българската Държавна сигурност.

16. За Управление безопасност и охрана (УБО) виж: <http://www.dnevnik.bg/
bulgaria/2009/11/12/814942_ubo_pretorianskata_gvardiia_na_todor_jivkov/> (20.02.2016)

17. Например за България или за някои български политици специални книги написват Б. 
Хабора, Демирташ Джейхун, Кемал Йозер, Ендер Кямил Бояджъ, Хасан Къяфет, Керим Корджан и др.

18. Произхожда от заможно и интелигентно семейство. Баща му умира много млад, а майка му, 
владееща западни езици, се омъжва за д-р Фарук Илкер, който заема различни постове в държавния 
сектор. По-късно е народен представител от дясната Партия на справедливостта на Сюлейман 
Демирел. Първите преводи от някои западни езици, които издава, са дело на майка му, но са отпечатани 
с неговото име, тъй като тя не пожелала името ѝ да бъде споменавано заради положението на съпруга 
си (Хабора 2004: 70). Интересно е, че Б. Хабора и след смъртта на майка си ще продължава да се 
представя за преводач на тези текстове. 

19. Разбира се Б. Хабора издава книги и на различни изтъкнати на времето си марксисти, 
комунистически деятели и лидери на други социалистически страни, които не споменаваме, защото не 
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са тема на настоящото изследване.
20. Освен „Хабора” такава литература печатат издателства като „Маy” (Май), „Bilim ve 

Sosyalizm” (Наука и социализъм), „Ürün” (Продукт), „Konuk” (Гост) и др.
21. Турското название на романа „Büyük Mücadele” дословно може да се преведе като „Голямата 

борба”, така го дава и библиографът М. Т. Аджароглу. 
22. Трябва да отбележим, че преди „Хабора” и други турски издателства отпечатват текстове на 

Г. Димитров, а също различна политическа и пропагандна литература (Аджароглу 1997: 11, 12, 118-
119).

23. В библиографията на М. Тюркер Аджароглу намира място изданието на брошурата от 1978 
г., заглавието на която може да се преведе дословно: „По пътя към Народната Република. България” 
(Аджароглу: 1997: 119).

24. Б. Хабора в спомените си дава само името на Ибрахим Хамдиев, но не посочва, че той е 
кореспондент на в. „Нова светлина” (Yeni Işık) в Шумен. Трудно е да се повярва, че И. Хамдиев ще 
има смелостта по собствена инициатива да му изпрати преведен на турски текст или издадена вече в 
България книга с цел публикуването ѝ в Турция. По-скоро смятаме, че това трябва да е част от плана 
на служители на ДС.

25. Б. Хабора отбелязва, че всичко това е било известно на турските служби по сигурността, 
техни служители лично и чрез посредници се опитвали да го  накарат да скъса връзките си с руското 
и с българското дипломатическо представителство. Но той не пише да е пострадал за това. Фактът, 
че след тези предупреждения многократно посещава България и продължава да издава книги с 
политическо съдържание, много красноречиво говори за по-голямата свобода, с която тогава се ползват 
гражданите на капиталистическа Турция, за разлика от тези в социалистическа България.

26. Той не посочва годината, но по всяка вероятност става дума за 1970-а.
27. Романът „Дъщерята на партизанина” е една от най-известните книги на издателството и 

през 1982 г. излиза за 10-и, а 2012 г. за 13-и път. Днес също се преиздава. По известност тя е следвана 
от „Партийна тайна” на М. Марчевски и някои други. 

28. Оригиналното заглавие на спомените за Г. Димитров е: „Сърце за всички: Когато охранявах 
Димитров”, отпечатани за пръв път в България през 1971 г.

29. Само в статията от 2012 г. той пише, че първото му посещение е било направено през  1974 
г.: <http://www.evrensel.net/yazi/36872/seni-halk-adina-istanbul-ve-sonrasi-notlari-1 (30.01.2016)

30. Тук споменаваме само името на Б. Хабора, но по време на посещенията си в България 
и други страни той винаги е бил придружаван от съпругата си. Още преди да посети България, в 
Истанбул не случайно се вижда с Исмаил Джамбазов (Хабора 2004: 257), оглавяващ издателския отдел 
на турски език към „София-прес”. Както пише Б. Хабора в мемоарите си, като гост на „София-прес” 
И. Джамбазов е сред посрещачите му на гарата в София. Той и Стефка Първанова, ръководителка на 
предаванията на турски език към Националното радио, са го придружавали по време на пътуванията 
му из страната (Хабора 2004: 257-259). 

31. А сред политиците Б. Хабора най-много уважава Т. Живков, Николае Чаушеску и Фидел 
Кастро.  

32. Написаните от Б. Хабора скучни книги за България са: „Merhaba Komşu” (Здравей, съседе), 
„Faşizmden Sosyalizme. KOPRİVŞTİTSA” (От фашизма към социализма. Копривщица), „Bir Kooperatif: 
Maritza P.A.P.Z.K.” (Една кооперация: Марица П.А.П.З.К.), „Güzel İşçiler” (Прекрасните работници), 
„Bulgaristan’da Elektrik. MARİTSA İZTOK” (Електричеството в България. Марица-Изток), „Türkiye’de 
İnsanlar, Bulgaristan’da Çocuklar” (В Турция хората, в България децата) (Бозкурт; Инджесу 2014: 155).

33. Осигуряват на него и на съпругата му самолетни билети, но понеже се страхува да пътува 
със самолет, винаги използват железниците.

34. Такива ордени са връчени и на други турски граждани, имащи „специални” заслуги за 
българската култура.

35. Изпитващ огромна омраза към всички висши политици и правителствени ръководители на 
Турция, Б. Хабора с възхищение говори за Т. Живков и до края на живота ще страда, че е „пропуснал” 
двете предоставени му възможности за среща с „великия лидер”. По всяка вероятност за Т. Живков 
той не е представлявал някакъв специален интерес. Но понеже не са искали да го загубят като издател, 
са му устроили два сценария за случайно „неосъществени” срещи, в които участват Г. Джагаров, Ф. 
Ердинч и др. (Хабора 2004: 269, 279). Опитите му да се запознае с Л. Живкова и М. М. Живкова също 
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завършват с неуспех (Хабора 2004: 271, 276). 
36. Grıbçeva, Mitka Ognyana: Anılar, Türkçesi Sabri Demirov, Nar. Prosv., Sofi ya, 1974. Истинският 

преводач на книгата Сабри Демиров работи в споменатото издателство до съкращаването му през 
въпросната 1970 г. (Тата 1993: 29)                                  

37. Habora, B. Seni Halk Adına (İstanbul ve Sonrası Notları 1): <http://www.evrensel.net/yazi/36872/
seni-halk-adina-istanbul-ve-sonrasi-notlari-1> (01.03.2016) 

38. Трябва непременно да подчертаем, че в по-късните издания на „Осъждам те на смърт 
в името на народа”, когато вече няма нужда да крие имената на преводачите, Б. Хабора започва да 
прибавя дори и собствените  си имена към тези на несъществуващия преводач „Недим Сел”. И това не 
е единствен случай.

39. Б. Хабора отбелязва, че предоставеният му превод бил направен отдавна. А в 
действителност е издаден почти по същото време само с 1 година разлика. По въпроса за  получаването 
на превода виж статията на Б. Хабора, която е достъпна на адрес: <http://www.evrensel.net/yazi/36872/
seni-halk-adina-istanbul-ve-sonrasi-notlari-1> (01.03.2016)

40. Според Б. Хабора служители на ДС са искали да узнаят от него кой е авторът на 
използваното заглавие, същите въпроси са били зададени и на М. Гръбчева, която възнамерявала да 
назове книгата си „В името на народа си осъден на смърт” и въпросът дори стигнал до Политбюро, 
но ѝ било отказано, тъй като заглавието не подхождало на мирната обстановка в България. Самият Т. 
Живков заявил, че не искал хората да се връщат към онези времена (Хабора 2004: 260-262). Разбира се 
Б. Хабора, както винаги, отново изтъква себе си като автор на заглавието, забравяйки, че то присъства 
в книгата едва ли не като неин основен лайтмотив. Възможно е специално да му е било подсказано от 
българска страна, защото,  както вече споменахме,  турският превод в България е озаглавен „Огняна: 
Мемоари”.

41. Според д-р Исмаил Джамбазов, след като чула за издаването на мемоарите, М. Гръбчева, 
която в същото време била крайно поласкана от популярността им сред турските комунистки, знаещи 
в подробности книгата, била страшно ядосана и се заканила, че ще съди „София-прес” за авторски 
права. 

42. Любимото място на турския издател. Скрит от погледите на обикновените софиянци, хотел 
„Рила” е едно от най-луксозните и добре снабдявани места на УБО, където остават само специални 
хора. Самият издател често го изтъква и се хвали с това, че на него му било гласувано доверие да 
остава там, без да знае, разбира се, истинското му предназначение. За хотел „Рила” вж: <http://www.
dnevnik.bg/bulgaria/2009/11/12/814942_ubo_pretorianskata_gvardiia_na_todor_jivkov/> (20.02.2016)

43. Б. Хабора в спомените си споменава и за децата на М. Гръбчева, които познава.
44. От електронния каталог на Националната библиотека в Анкара се вижда, че книгата е 

издадена от него много бързо, на следващата година под заглавие „Yaşadım Diyebilmek için” (1979) 
(буквално: За да можеш да кажеш, че си живял). Тя също претърпява няколко издания.

45. В спомените си признава, че винаги бяга от пряко участие в опасни конспирации, които 
само косвено подкрепя, тъй като се страхува да не попадне в ръцете на полицията, където може да бъде 
подложен на физически изтезания (Хабора 2004: 88).

46. Наследниците на Назъм Хикмет (съпругата и синът му, на които той завещава две трети 
от наследството си) и тези на Фахри Ердинч (първата му съпруга от Турция, с която той никога не 
се развежда официално и синът му) спечелват делата срещу издателството за авторски права, но 
поради неизвестни обстоятелства Б. Хабора не им изплаща нищо (Хабора 2004: 106-107). Според 
д-р Исмаил Джамбазов освен готовите преводи на предварително планираните за издаване книги, Б. 
Хабора и други турски издатели получават средства и за тяхното отпечатване. Но дори това да не е 
вярно, завидни за  условията, предоставени на Б. Хабора от България да издава без да плаща за превод 
и авторски права. Интересно е дали на авторите на тези книги са се изплащали авторски права от 
държавни издателства или от УБО.

47. Не можахме да открием българско издание на споменатата брошура.
48. Вж: <http://krumblagov.com/fi fty/28.php> (15.01.2016). Терористична организация с такова 

име не може да се намери в никоя интернет енциклопедия на турски език. 
49. Както не се узна кой стои зад поръчаното убийство на известния турски журналист и главен 

редактор на в. „Миллиет” Абди Ипекчи, който съвсем не е от крайнолевите кръгове и по това време 
се опитва да сближи левите и десни политически партии, които да съдействат за спиране на терора 
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в Турция. Не се установи със сигурност и кой е поръчал атентата срещу папата и случайно ли е след 
бягството от затвора Мехмед Али Агджа да живее за известно време в социалистическа България с 
фалшив паспорт заедно с други турски терористи – негови приятели-националисти и „противници” на 
социализма?!

50. За съжаление преводът на тази повест се отпечатва без да се спомене истинският преводач, 
тъй като издателството, което трябва да го отпечата, фалира, а новият собственик издава книгата 
като посочва за преводач името Мехмет Казъмоглу. На това обръща внимание М. Т. Аджароялу в 
библиографията си (Аджароглу 1997: 64). Подробности за случая научихме и от самия преводач 
Исмаил Бекир Аглагюл. Това е честа практика за периода, но днес някои издателства също прибягват 
към различни „комбинации”, за да не плащат за превод.

51. Въпреки споменатите издания, наричаме периода „тъмен”, защото политическата и 
пропагандна литература засенчват българската литературна класика. Разбира се, в сравнение с 
предходния период (до края на 1965 г.), отпечатаните класически произведения от 1966 г. до 1980 г. са 
много повече на брой. Но това е естествено развитие на преводната рецепция,  резултат от нарасналия 
интерес на турския читател към всички чужди литератури.

52. Подобно на „Хабора” в Турция и днес има няколко издателства, които се ползват от 
свободата на словото и печата, издават тази „специална“ литература за определени кръгове и печелят 
доста добре. 

53. Виж: <http://www.devrimci-genclik.org/Kitap/liselidg4.pdf (29.01.2016); http://devrimci-genclik.
org/Kitap/liselidg3.pdf  (29.01.2016)

54. Такава планирана, но легална политика за разпространение на турската класическа и 
съвременна литература представлява програмата „ТЕДА” към Турското министерство на културата и 
туризма, която съвсем законно и открито субсидира превод и издаване на тази литература на чужди 
езици по цял свят. 

55. Например „Тютюн” в превод на писателя Бурхан Арпад (1910-1994) продължава да се 
издава и до днес, тъй като това е най-хубавият превод на романа на турски. За случая с превода от 
немски на произведението не знаем нищо. Знаем само това, че Б. Арпад превежда много книги от 
немски. Не ни е известно дали след неговото издаване Б. Арпад привлича вниманието на българските 
дипломатически служби и се осъществява връзката му с България, където се превеждат и издават 
негови произведения, или той превежда романа по поръчка, след като връзката вече е осъществена. Но 
той също е награден от Министерството на културата с орден „Кирил и Методий”, I-ва степен.
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ЭВОЛЮЦИЯ  ВЗГЛЯДОВ
НА  МОТИВАЦИЮ  В  УПРАВЛЕНИИ  ПЕРСОНАЛОМ
КАК  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ  ОСНОВА

ФОРМИРОВАНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  МОТИВАЦИИ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ  СПЕЦИАЛИСТОВ

Марина Захаренко

Успешное развитие современных библиотек предполагает наличие положительно 
мотивированных на профессиональную деятельность специалистов. Кадровый состав 
библиотечных учреждений становится одним из определяющих ресурсов. На первый 
план выходит задача формирования, поддержания и развития профессиональной 
мотивации. Особую актуальность приобретает возможность социальной самореализации 
в библиотечной профессии, когда профессиональный труд рассматривается не только как 
средство решения материальных проблем, но и как основная жизненная ценность. В связи 
с этим мотивации принадлежит особая роль в управлении библиотечным персоналом, а 
понимание её значимости требует глубокого изучения теоретических подходов к развитию 
персонала. Это позволит интегрировать общеметодологические подходы кадрового 
менеджмента в систему управления библиотекой с учётом её специфических черт и 
особенностей.

Активное формирование научных основ управления персоналом началось 
в последние десятилетия XIX века. Однако собственно управленческие знания 
накапливались задолго до этого. Теория и практика управления прошли  эволюцию 
от „Школы научной организации труда” („Школа научного менеджмента” Ф. Тейлора 
(Frederick Winslow Taylor) до неоклассического менеджмента. Универсальная периодизация 
истории управленческой мысли на сегодняшний день отсутствует. Наиболее комплексный 
подход предложен американскими исследователями М. Месконом (Michael H. Mescon), 
М. Альбертом (Michael Albert) и Ф. Хедоури (Franklin Khedouri) [8]. Проанализируем 
ключевые этапы развития теории управления в контексте обогащения методологии и 
методики  кадрового менеджмента, формирования концептуальных подходов к управлению 
персоналом современной организации, а, следовательно, библиотеки.

Достижения научно-технического прогресса, расширение объёма общественного 
производства в индустриальном обществе конца XIX века требовали изменений в 
организации производства, труда и управления. Первым ответом на это требование явились 
доктрины Ф. Тейлора, Г. Эмерсона (Hope Emerson), А. Файоля (Henri Fayol) и др. 
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Выделим суть системы американского инженера Ф. Тейлора: „Наука вместо 
традиционных навыков; гармония вместо противоречий, сотрудничество вместо 
индивидуальной работы; максимальная производительность вместо ограничения 
производительности; развитие каждого отдельного рабочего до максимально 
допустимой его производительности и максимального благосостояния” [10]. Ф. Тейлор  
позиционировал метод принуждения как основной фактор воздействия на человека,  но 
признавал необходимость сотрудничества с рабочими. Однако это должно быть, по его 
мнению, принудительное сотрудничество, в ходе которого администрация берёт на себя 
весь мыслительный компонент деятельности рабочего, а последний должен автоматически 
повиноваться указаниям [2, с. 245].

В основе „тейлоризма” лежат четыре основных правила управления:
- управление на основе научных фундаментальных знаний, вытесняющее прежние 

чисто практические методы работы; научное исследование каждого конкретного вида 
трудовой деятельности;

- отбор рабочих и менеджеров на основе научных критериев; их обучение;
- сотрудничество администрации с рабочими на основе внедрения научной 

организации труда;
- „равномерное и справедливое” распределение обязанностей между рабочими и 

менеджерами [4, с. 172, 198, 212-226]. 
Кроме этого, Ф. Тейлор выдвигал на первое место материальное стимулирование 

труда, разрабатывая различные системы сдельной оплаты труда, основанные на научном 
нормировании. В его трактовке выплата дополнительных сумм за перевыполнение задания 
определялась как стимулирование индивидуального труда. 

Современные теории управления персоналом критически подходят к выдвинутым 
Ф. Тейлором постулатам, но, в то же время, заимствуя из его учения рациональные идеи. 
Критическому анализу, прежде всего, подвергается тейлоровское отношение к человеку 
как к механическому существу, руководствующемуся только экономическими мотивами, то 
есть не как к субъекту, а как к фактору производства [6, с. 7-9].   

Концептуальные управленческие идеи Ф. Тейлора творчески развивались 
и детализировались его последователями с учётом меняющихся условий трудовой 
деятельности  его последователями.

Другой американский инженер Г. Гант (Henry Layrence Gantt) в рамках собственной 
кадровой доктрины расширил представление о способах поощрения труда, разработал 
систему заработной платы, совмещающей повременную и сдельную формы оплаты. 
Отметим значимый для современного понимания управления персоналом факт, что именно 
Г. Гант фактически стоял у истоков развития нематериальных форм мотивации трудовой 
деятельности, впервые рассматривая удовлетворение от осуществляемой  деятельности как 
стимул к работе [4, с. 30-32].

Развитие прикладной теории научного управления тесно связано с трудами доктора 
психологии Л. Гильбрет (Lilian Gilbreth). В центре её внимания находилась разработка так 
называемого наилучшего метода выполнения работ ради повышения производительности 
труда и определение условий, необходимых для этого (целесообразное устройство рабочего 
места, рациональные способы подачи расходных материалов и т.п.). Л. Гильбрет открыла 
ряд специальных школ обучения управлению персоналом. В них изучались способы 
мотивации труда посредством материального вознаграждения и потребность личности в 
оценке её конкретного  вклада в производство. Детально исследовались вопросы подбора, 
подготовки и расстановки кадров. В основе её подхода оставалась доминирующей 
рационализация организации труда, но  при этом одновременно  учитывался „человеческий 
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фактор” [6, с. 10-11]. 
Отметим, что в 20-х – 50-х гг.  XX века одно из ведущих мест в развитии научных 

теорий управления персоналом занимала административная, или классическая школа 
управления [8, с. 67]. Представители этой школы (Г. Эмерсон, А. Файоль, Л. Гьюлик 
(Luther Gulick), Л. Урвик (Lyndal Urwick), М. Вебер (Max Weber), Г. Форд (Henry Ford) 
и др.) сосредоточивали внимание на изучении самого процесса управления, его форм, 
принципов, организации. Для обоснования научных принципов они анализируют не только 
промышленные предприятия, но, что особенно значимо для темы диссертации, также  и 
сферу обслуживания. 

Вопросы научной организации труда глубоко изучались успешным организатором 
американской промышленности Г. Эмерсоном. Анализ эффективного производства 
позволил ему сформулировать двенадцать принципов производительности, дающие 
возможность максимально её увеличить в любой сфере деятельности, в том числе 
некоммерческой. Среди принципов Г. Эмерсона есть и непосредственно относящиеся 
к управлению персоналом, например: строгая дисциплина, которая, по его мнению, 
создаётся не только страхом, но и „более высокими чувствами”; справедливое отношение 
к персоналу, основанное на доброжелательности, учёте индивидуальных способностей, 
гарантии профессионального роста, улучшении условий труда; вознаграждение 
за эффективный труд, стимулирующее личную инициативу, повышение качества 
производимого продукта [12]. Работа, по утверждению Г. Эмерсона, должна доставлять 
удовольствие, а для этого следует создать трудящимся  нужные им условия труда. 

Большое значение для развития научного менеджмента, в том числе управления 
персоналом, сыграли труды французского горного инженера А. Файоля – основателя и 
главы так называемой административной школы. Именно он выделил ведущие функции 
процесса управления (планирование, организация, распорядительство, координация 
и контроль), обосновал необходимость разделения административной власти между 
линейными и функциональными руководителями. Для изучаемой нами темы  наиболее 
значимым является обоснование необходимых качеств личности и знаний для успешной 
и эффективной трудовой деятельности. А. Файоль настаивал на профессиональном 
образовании менеджеров и рассматривал управление не только как технологический  
процесс, но и в качестве  научной и учебной дисциплины. Провозглашалась 
„необходимость социального порядка”, включающего расстановку кадров так, чтобы 
„каждый подходящий человек был на надлежащем месте”. В кадровой политике он ратовал 
за создание стабильных коллективов, справедливое отношение к работнику, создание 
условий для проявления инициативы и единение персонала. [5, с. 49-60; 2, с. 62-72]. В 
современной управленческой практике библиотек именно эти подходы становятся наиболее 
актуальными и эффективными, создают базу для реализации принципов сопричастного 
менеджмента. 

Интересны исследования последователей А. Файоля американцев Л. Гьюлика 
и Л. Урвика. Приняв за основу файолевские функции управления, они более чётко 
разграничили и систематизировали их. Ими был конкретизирован перечень базовых 
функций управления, который впоследствии почти не изменился: планирование, 
организация, укомплектование штата, руководство, координация, отчётность, составление 
бюджета [5, с. 60-62]. 

Ряд важных для управления персоналом положений сформулировал известный 
немецкий социолог М. Вебер. Он типизировал все организации по трём видам – в 
зависимости от характера власти, которой обладает руководитель: харизматической 
(построенной на личных качествах лидера), традиционной, идеальной (бюрократической). 
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В последней из выделенных  (строго иерархической системе) центральное место 
отводится административным методам управления, работе по типовым инструкциям и 
стандартам. Организация, по мнению М. Вебера, должна работать как рациональная, 
обезличенная структура, поэтому только бюрократический тип способствует достижению 
наибольшей эффективности трудовой деятельности [1]. Он сформулировал принципы 
„идеальной организации” и распространял их на все типы организаций, но, прежде 
всего, на социальную сферу. Вклад М. Вебера в развитие управленческой мысли 
определяется и обоснованием выделения управленческой деятельности в самостоятельную 
профессиональную предметную  область [5, с. 68-69]. 

Таким образом, тейлоризм и административная школа поставили и с разной 
степенью детализации разработали принципиально важные стороны науки управления 
персоналом, рассмотрели её как самостоятельную отрасль знания, а кадровый менеджмент 
начал формироваться в качестве  самостоятельной научной дисциплины. Были созданы 
концепции продвижения эффективных работников и „устранения неспособных”, 
сформулированы требования к качествам менеджера. Большое внимание уделялось 
материальному вознаграждению за труд и стимулирующим формам его оплаты. Обратим 
особое внимание, что именно в этот период  представители научного менеджмента 
расширили  представление о человеке и акцентировали значение нематериальной 
мотивации его трудовой деятельности. Административная школа управления персоналом 
стала разрабатывать рекомендации не только для промышленных предприятий, но и для 
учреждений социальной сферы [6].

Следующий важный этап в развитии научного управления  в контексте кадрового 
менеджмента – становление „Школы человеческих отношений” и науки о поведении на 
рубеже 20-х – 30-х годов ХХ века. Человеческий фактор рассматривался  как ключевой  
элемент эффективной деятельности любой организации. Отличительной чертой этой 
школы является перенос приоритетов в управлении: с выполнения производственных 
задач на отношения между людьми. Внимание к человеку ориентирует на обращение  к 
так называемым поведенческим наукам и интеграцию в научный менеджмент достижений 
психологии и социологии. 

К ярким представителям этой школы относятся Г. Мюнстенберг (Hugo 
Munstenberg), М. Фоллет (Mary Parker Follett), Э. Мейо (George Elton Mayo), Ч. Барнард 
(Chester Irving Barnard), Д. Мак-Грегор (Douglas McGregor), К. Левин (Kurt Zadek Lewin), 
К. Арджилис (Kris Argyris), Р. Лайкерт (Rensis Likert), А. Маслоу (Abraham Maslow), 
Ф. Герцберг (Frederick Irving Herzberg), Д. Мак-Клелланд (David McClelland). Этим учёным 
принадлежит заслуга в разработке таких проблем менеджмента персонала организации, 
как взаимодействие и коммуникация, власть и лидерство, поведенческие стереотипы и 
их мотивация, стиль руководства, изменение содержания работы и качества труда и т.п. 
Идеи представителей данной школы были направлены на поиски способов повышения 
эффективности деятельности за счёт эффективного использования человеческих ресурсов 
[5, с. 72].

В русле таких подходов немецкий психолог Г. Мюнстенберг определил 
новые требования к отбору руководящего персонала с учётом их психологических 
характеристик. На основе экспериментов он пришёл к выводам о причинах, повышающих 
производительность труда в коллективе, а также влияющих на степень утомляемости 
работников. Особое внимание обращалось на подбор кадров, психологическую 
совместимость работников, их соответствие профессии. Специальными предметами 
исследования для Г. Мюнстенберга стали чувства работающего, его настроение, 
взаимоотношения между работниками. Концепция учёного основывалась на 
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необходимости гуманизации управления в соответствии с потребностями человека [6, с. 20-
21], что остаётся актуальным и для современной практики кадрового менеджмента. 

Ряд основополагающих идей, развивающих концептуальные положения „Школы 
человеческих отношений”, были сформулированы американским учёным-политологом 
М. Фоллет. Представляет интерес её подход к проблемам власти и авторитета не как 
к доминирующему давлению на отдельного работника, а как к интегральной системе, 
включающей весь персонал. Определялось, что различие между управленцами и 
управляемыми относительно, поскольку каждый работник в конечном итоге сам решает 
как выполнить приказ. Представительство рабочих и служащих в единой организационной 
структуре способствует, по её мнению, гармонии интересов, воздействует на персонал, 
сплачивая  его для достижения общей цели организации, т.е. является фактором мотивации. 
М. Фоллет сформулировала также важную системообразующую идею о том, что решающее 
влияние на рост производительности труда оказывают не материальные, а психологические 
факторы [5, с. 77-81].

Анализ доступных публикаций позволяет заключить, что Школа человеческих 
отношений, базируясь на общих принципиальных позициях, неоднозначна в своих 
подходах к отдельным аспектам управления персоналом. Признанный лидер школы 
профессор социологии, руководитель отдела промышленных изысканий Гарвардского 
университета Э. Мейо известен проведением серии экспериментов по определению 
влияния условий труда на его производительность. Необходимость их выполнения была 
вызвана ухудшением показателей работы и большой текучестью квалифицированных 
кадров. Опыты проводились 12 лет в несколько этапов и не имели аналога. Э. Мейо 
исследовал влияние на производительность труда различных факторов: освещённость, 
время перерывов и отдыха, время работы, способы оплаты и др. В результате он  пришёл 
к выводу, что эти факторы сами по себе не воздействуют на производительность труда. 
Определяющим фактором оказалось внимание к человеческим отношениям, возникающим 
между работниками и руководителями в процессе труда. Его эксперименты явились важной 
вехой в определении роли личности и малых групп в трудовом коллективе, положили 
начало исследованиям межличностных взаимоотношений в рамках трудовой деятельности, 
учету психологических факторов. Э. Мейо открыл новые направления в применении 
социологических и психологических методов в управлении персоналом: акцент на 
стимулирование мотивации и заинтересованности работника в содержании деятельности, 
интеллектуализация исполнительских функций [6, с. 22-24; 5, с. 81-85].

Именно лидеры „Школы человеческих отношений” выдвинули к середине 
ХХ века  на первый план проблему формирования и развития мотивации труда. При 
этом материальный стимул перестал рассматриваться как единственный и постоянно 
действующий. Стало очевидным, что удовлетворив свои потребности в более-менее 
обеспеченном существовании, человек нуждается в иных побуждающих факторах 
трудовой деятельности, которые надо определить,  формировать и ими целенаправленно  
управлять. Развитие данного направления научного менеджмента трансформировалось во 
второй половине ХХ века в „Школу поведенческих наук”, или бихевиористскую школу. 
Главной целью поведенческой школы было оказание помощи работнику в осознании своих 
возможностей и раскрытии творческого потенциала, повышение эффективности работы 
организации за счёт повышения мотивированности на успешную трудовую деятельность её 
человеческих ресурсов [5, с. 88-89]. 

Один из самых ярких представителей „Школы поведенческих наук” – 
американский социальный психолог Д. Мак-Грегор. Он формулирует два возможных 
подхода к управлению людьми в процессе труда: „Теория-Х” и „Теория-Y”. „Теория-Х” 
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отражает традиционный подход к управлению работниками в рамках административно-
командных координат и основана на оценке человека как ленивой личности, сравнительно 
нечестолюбивой, стремящейся к собственной безопасности. Естественно, что при таком 
восприятии работающего человека менеджер должен, с одной стороны, прибегать к 
принуждению и контролю, а с другой – осуществлять определённые меры по поддержанию 
работоспособности. Данная теория явно ориентирована на авторитарный стиль управления 
персоналом.  

В основу „Теории-Y” положено восприятие работника как человека, обладающего 
природными способностями, которые важно выявить и максимально раскрыть. Суть 
теории в следующем: затраты физических и интеллектуальных сил человека в процессе 
труда совершенно естественны и принуждение к труду не является единственным 
средством достижения производственных целей; работник осуществляет самоуправление и 
самоконтроль в процессе трудовой деятельности; обычный человек при соответствующих 
условиях ищет возможности проявить свои способности. Эта теория чётко обосновывает 
демократический стиль управления. [6, с. 24-25; 5, с. 89-93].

Представляется убедительным вывод Д. Мак-Грегора, что управление типа „Y”, 
при котором людям предоставляется возможность максимально  использовать свой опыт, 
знания, творчество для успешного  функционирования  организации, более эффективна и 
перспективна  для управления персоналом. Задачей менеджера в таком случае становится 
создание условий, при которых сотрудник достигает целей организации и одновременно 
собственных целей. Следовательно, управленец (в нашем случае, директор библиотеки) 
должен воздействовать на эти цели и мотивы к труду: не заставлять работать, а побудить 
желание трудиться.    

В научном менеджменте изучение мотивации трудовой деятельности составляет 
особое направление. Значительный вклад в эту область внёс американский психолог 
А. Маслоу, проведя анализ человеческих потребностей и их влияния на мотивацию. 
А. Маслоу разработал теорию „Пирамида потребностей”, которая явилась исходной 
основой для  ряда последующих теорий мотивации, а в результате – современных моделей 
мотивации персонала  и стимулирования труда. В основе теории А. Маслоу три постулата: 
потребности людей никогда не будут удовлетворены, потребности побуждают человека 
к деятельности, потребности имеют иерархию. Исходя из этого он построил строгую 
иерархическую систему потребностей, включающую: физиологические (пища, вода, жильё, 
отдых); в безопасности и уверенности в будущем; социальные (чувство принадлежности 
к социальной группе, в т.ч. коллегам); в уважении окружающих (признание достижений, 
компетентности); в самоуважении (чувство реализации своего потенциала). Первые две 
группы потребностей Маслоу отнёс к первичным – базисным, остальные к вторичным – 
производным (они могут меняться на разных этапах жизненного пути человека). Задача 
руководителя определить, какие потребности превалируют у сотрудника, и активно их 
стимулировать. [6, с. 2-265; 5, с. 100-105; 228]. Для библиотечной сферы крайне актуален 
вывод А. Маслоу о том, что рост денежного вознаграждения – ведущий стимул только для 
10-30 % работников, а для остальных 90-70 % достаточно создать условия творческого 
труда, реализации амбиций, возможности профессионального роста, свободы деятельности, 
признания заслуг и т.д. [6, с. 26]

Существуют и другие варианты группировки человеческих потребностей. Так, 
американский психолог-теоретик Д. Мак-Клелланд выделил желание власти, успеха, 
сопричастности [6, с. 27; 224]. Психолог Ф. Герцберг обозначил два вида потребностей 
– связанные с окружающей средой и обусловленные характером работы, создав теорию 
„Двух факторов”. Он выявил, что факторами, влияющими на удовлетворённость работой 
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(факторами мотивации), являются: профессиональные достижения (квалификация) 
и признание результатов работы; работа как таковая (интерес к работе); степень 
ответственности; продвижение по службе; возможность профессионального, творческого 
роста. Среди факторов, влияющих на неудовлетворённость работой: способ управления 
(стиль руководителя); условия труда; межличностные отношения в трудовом коллективе; 
величина заработка; неуверенность в стабильности работы; влияние работы на личную 
жизнь [5, с. 113; 224]. Все перечисленные факторы в полной мере „работают” в 
современной библиотечной сфере, о чём свидетельствуют материалы нашего комплексного 
опроса молодых библиотечных специалистов, обобщённые и проанализированные во 
второй главе диссертации. 

Характерной особенностью всех содержательных теорий мотивации является то, 
что изучались потребности человека и предлагалась их классификация. Однако мотивация 
– неоднозначный  процесс, поскольку  то, что мотивирует конкретного человека в 
конкретной ситуации, может не оказать на него воздействия в других обстоятельствах или 
на другого человека в аналогичной ситуации. Следовательно, для объяснения механизмов 
трудовой мотивации важно учитывать многочисленные поведенческие аспекты. 

Именно это присутствует в т.н. процессуальных теориях мотивации. В них  
концентрируется  внимание на том, как человек выбирает тип своего трудового  поведения 
с учетом индивидуального восприятия окружающих реалий, личного жизненного опыта и 
существующей ситуации. 

Одна из таких теорий – „Теория ожиданий” американского исследователя в области 
теории мотивации В. Врума (Victor Vroom), в которой выделяются три последовательные 
взаимосвязи: затраты труда – результаты; результаты – вознаграждение; вознаграждение – 
удовлетворённость [5].

Другая известная процессуальная теория – „Теория справедливости” психолога, 
изучавшего трудовое  поведение и рабочую среду, С. Адамса (Stacy Adams). Согласно этой 
теории люди субъективно оценивают полученное вознаграждение и затраченные трудовые 
усилия, затем соотносят его с вознаграждением других людей, выполняющих аналогичную 
работу (что часто приводит к конфликтам). Бизнесмены Л. Портер (Lyman Porter) и 
Э. Лоулер (Edward Lauler) разработали комплексную процессуальную теорию мотивации, 
называемую „Модель Портера-Лоулера”. Согласно их концепции, трудовые результаты 
зависят от приложенных сотрудником усилий, его способностей и особенностей характера, 
а также осознания им своей роли в общем процессе трудовой деятельности  и результатах 
функционирования организации [5].

В последние два десятилетия ХХ века продолжали интенсивно развиваться как 
практика, так и теория кадрового менеджмента. Отметим ключевые характеристики 
подходов к управлению персоналом в тот период: усиление внимания к личностному 
аспекту; развитие управления культурой организацией; распространение успешно 
апробированных в коммерческих организациях методов и технологий эффективного 
кадрового менеджмента на некоммерческие сферы, включая государственный бюджетный 
сектор (к которому относятся и библиотеки); превалирование эмпирического опыта 
управления персоналом. 

В начале XXI века обозначился новый этап эволюции менеджмента вообще и 
кадрового менеджмента в частности – так называемый неоклассический менеджмент, 
возникший под воздействием объективных изменений в мировом общественном 
развитии. Менеджменту неоклассическому как новой парадигме управления свойственно: 
рассмотрение организации в качестве открытой, гибкой, динамичной, адаптивной системы, 
постоянно взаимодействующей с внешней средой; признание основным ситуационного 
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подхода к управлению из-за важности быстрой реакции организации на изменения 
внешней среды; построение системы управления, ориентированной на повышение роли 
инноваций, корпоративной культуры и мотивации персонала; рассмотрение персонала, 
использующего свои знания, опыт и навыки на благо организации и своё личное благо, в 
качестве главного капитала [3, с. 11; 5, с. 150-157; 11, с. 14-18, 20; 9, с. 28-29].

Можно заключить, что различные теории трудовой мотивации не противоречат, 
а взаимодополняют друг друга, отражая многогранность и нестандартность мотивации 
персонала как процесса побуждения людей к позитивному действию ради достижения 
заданных целей. 

Современная эффективная система мотивации и стимулирования персонала 
библиотек должна учитывать достижения всех мотивационных теорий, а также опыт 
кадрового менеджмента успешных библиотек, имеющих оригинальные находки 
мотивирования сотрудников на эффективный труд. 

Катализатором разработки теоретических вопросов мотивации являются запросы со 
стороны социально-управленческой практики, которая постоянно нуждается в осмыслении 
источников и причин трудового поведения и, в конечном счете, в нахождении адекватных 
способов его регулирования. Поэтому большинство теорий мотивации развивалось и 
продолжает развиваться преимущественно применительно к сфере профессиональной 
деятельности. При этом каждая профессия предъявляет особые требования к субъекту 
труда – личности работника. В свою очередь, различные профессии предоставляют 
неодинаковые возможности для удовлетворения тех или иных потребностей человека 
– одни профессии имеют высокий экономический потенциал, другие пользуются 
общественным престижем, третьи обладают потенциалом для творческой деятельности 
(как, например, библиотечная сфера). 
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КРОСКУЛТУРНА  ЧУВСТВИТЕЛНОСТ  И  АГРЕСИЯ

Йорданка Захариева

Отправна точка в изложението е моделът, наречен интеркултурна чувствителност, 
предложен от Милтън Бенет (Bennet 1998). Той е доста разпространен и също толкова 
дискутиран, но се обсъждат и други модели. 

Всички тези модели за кроскултурност – композиционни, коориентирани, 
адаптационни и пр., боравят с понятието кроскултурна компетентност, поставено в 
среда на междуличностно общуване, съотв. на групово общуване с друга култура. Това 
понятие включва най-малкото знания и навици, които са необходими на човека от дадена 
културна общност, за да общува успешно с представители от друга култура. Д. Мацумото 
отбелязва, че те трябва да се съчетаят с откритост и гъвкавост на собственото мислене и 
интерпретиране, и с мотивациите да се осъществява успешна комуникация и изграждане 
на отношения (Мацумото 2002). Други изследователи също определят кроскултурната 
комуникация като комуникативна успешност (ефективност), която способства за 
адаптиране, социална интеграция, като езикова компетентност с познаване на местната 
култура и децентриране (Redmond&Bunyi 1993). Кроскултурната комуникативна 
компетентност се разбира като интегрирана категория от професионални качества на 
личността, която осигурява успешна реализация на професионалните компетенции при 
взаимодействие с представители на различни култури, като отчита традицията, обичаите, 
нравите, вярванията (убежденията), стиловете на водене на преговори, които обслужват 
толерантността, сътрудничеството и творческия продуктивен взаимообмен. 

По-тясно свързано с чуждоезиковото обучение, където понятието има смисъл, 
терминът се разпространи в сфери като здравеопазване, педагогика, психология, 
мениджмънт и пр., тоест в онези полета, където се осъществява езиковата комуникация. 
Това разкрива социолингвистичния му аспект, от една страна, и от друга страна – връзката 
му с клоновете на модерното направление езикова екология (езикова култура, перцепцията, 
рецепцията и миграцията на текстове в различни културни среди, езиковите адаптации, 
които протичат в малки общности, обкръжени от голяма езикова общност), което се разви 
според идеите на Дневния ред за ХХІ век и за устойчиво развитие (Захариева 2008: 115, 
305).

Моделът на М. Бенет измерва кроскултурната чувствителност. Различават се шест 
стадия в развитието на поведенската реакция на едни  общности спрямо други. Най-общо, 
първите три стадия описват етноцентричните периоди на развитие на чувствителността, 
останалите – степените на етнорелативисткото развитие. Така, в началото е налице ниска 
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степен на чувствителност, а в последния период  – висока степен. Първият стадий се 
характеризира с отричане на културните различия при изолиране от други култури или при 
създаване на специални бариери, за да се оградят от различията. Вторият период (защита) 
признава културните различия, но се предпазва от тях като застрашаващи Аз-а, и протича 
при оценяване на културата като превъзхождаща другите. Третият стадий е характеризиран 
като подценяване, тоест културните различия се признават, но се подценява влиянието 
и значимостта им. Четвъртият етап е приемане: развива се като уважение на културните 
различия. Петият стадий е адаптиране – приспособяване към културните различия, които 
се признават, и придобиване на нови индивидуални навици, за да се установят отношения с 
представители от другите култури, като емпатията, тоест способността да усетиш емоциите 
и преживяванията на друг човек, да застанеш на неговата гледна точка. Това е свързано 
с понятието плурализъм (множественост) и прилагането му към собственото разбиране 
за ценностите, мислено създавайки и множество културни контексти. Последният етап е 
интегриране и означава включване на плурализма като философия и осъзнато разбиране 
на способността да се оценява културното различие според контекста, а не само според 
културната позиция. 

Моделът на М. Бенет е интересен с това, че определя навиците, когнитивните 
способности и емоционалните процеси на съответните развойни етапи, посочва 
насоките на израстването и развитието на кроскултурната комуникативна компетентност 
(сензитивност). Той показва един възможен път за обучение на разнообразните културни 
общности в кроскултурност.

Ако приемем хипотетично, че ще бъдат постигнати последните етапи от този модел, 
ще се формира кроскултурно свръхвъзпитано и свръхобучено глобално гражданство: 
глобален свръхучтив клъстър от единен човешки ресурс.

Моделът на М. Бенет, а и сходните нему, имат една неексплицирана страна, свързана 
с явлението агресия и качеството агресивност. Погледнати от такъв ъгъл, техният основен 
смисъл се свежда до потискане на агресията у индивидите и в обществата в опит тя да бъде 
контролирана. В  тези модели е заложена идеята обществата, всяко носещо традиционни 
културни и социални специфики, да бъдат ориентирани към обучение-в-не-агресия и 
не-агресивност. Обучението се осъществява на повърхнинно равнище чрез определени 
езикови реализации.

В лингвистиката се говори за вербална агресия, която притежава доста разнообразен 
инструментариум за (въз)действие. Тези речеви действия противостоят на не-агресията, 
чиито прояви пък се реализират в категорията учтивост. Учтивостта е универсална 
лингвистична категория, тя е култивирана. Това означава, че във всяка култура и във всяка 
езикова общност са изградени механизми, които да потискат проявите на агресия. 

Обществата са формирали една микросистема, наречена речев етикет (със 
съответни вербални и невербални прояви, със съответна символика), и са я приели 
консенсусно за поведенска (етикетна, речева) норма при комуникация. Тази система 
се определя от културната традиция и историческата и познавателната опитност на 
съответната общност. В езиковите картини на света по оста добро : лошо учтивостта е 
„разположена“ в горната, положителната част, а агресивността – в долната половина, която 
е отрицателна. Това означава, че обществата са наясно с явлението агресия, поради което 
чрез езика (всеки език) се изгражда своеобразен филтър за поведение и говорене, филтър, 
който парира, неутрализира, ограничава и се опитва да контролира агресията, а и да се 
защити от нея. Всяко отклонение от този филтър се отчита като не-учтивост, съотв. и като 
проява на агресивност в различна степен. 

Интересен аспект, който се разкрива от лингвистичните изследвания, е, че 
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категорията учтивост и проявите й са значително по-силно изявени в „източния свят”. Дори 
съществува израз: източна любезност. Езиците от този свят по-скоро поддържат симетрия 
между учтивост и агресивност (Тузлу 2013). За западноезичния свят се отчита асиметрия в 
полза на агресията. Асиметрията се отнася и за българския език: количествено погледнато, 
регистрирани са 883 благословии срещу 2 529 клетви (Крумова-Цветкова 2010: 33).

Ако разгледаме идеята за развитие на кроскултурна чувствителност спрямо 
агресията, изпъкват няколко любопитни момента. 

• Върху традиционно съществуващите системи на речев етикет, чрез които се 
реализира универсалната категория учтивост, в европейските общества се наслагва обща 
мултикултурна рамка за коректно говорене. 

• Доведен до крайност, моделът би формирал клъстър от свръхучтив човешки 
ресурс, където отклоненията се санкционират (във филми с футуристичен сценарий този 
сюжет е развит, срв. „Разрушителят“ (Demolition Man).

• Формирането на такъв клъстър или би потиснал и дори заличил множеството от 
микросистеми на речевия етикет по пътя на унификацията, или би съществувал успоредно 
на традиционната учтивост, разбира се, с всичките възможности за езиково взаимодействие. 
Например препоръките да се използват общородови обръщения и титулувания, за да има 
равнопоставеност и толерантност при назоваванията. От такъв характер е българската 
лексема колега, която не се отнася към биологичния пол, и само от контекста може да се 
определи към кого е обръщението. Но в българския речев етикет съществуват господин, 
госпожа и госпожица, при които се експлицира полово противопоставяне. При госпожа 
и госпожица пък се означава и семеен статус. Проблемът с назоваванията не е само за 
езиците на страните от Европейския съюз, но и за всички индоевропейски езици. Чисто 
природно в нашия свят се различават нормално два биологични пола, а езикът пречупва 
извънезиковите реалности, назовава ги, определя ги и създава езиков свят, в който хората 
са потопени от мига, в който се родят. Подобни предложения са по-скоро показател за 
намерения и за проверка на степента на обществена реакция. 

• В крайна сметка, образуването на единен глобален свръхучтив клъстър от човешки 
ресурс означава загуба на културни специфики, загуба на културно и езиково разнообразие 
и загуба на културна и езикова памет.

За да се постигне такава цел, са необходими целенасочени усилия и време и в 
добрия случай – необходимост от относително спокойна среда, в която генерализациите на 
тема хуманизъм (равенство, разнообразие, мултикултурализъм и пр.) да се развиват. Такива 
условия имаше за известно време при проекта Европейски съюз.

Политиката на интеркултурализъм, приета от Съвета на Европа, и развитието 
на интеркултурните компетентности се провежда неотскоро. От 2008 г. е публикувана 
и „Бяла книга по междукултурен диалог”. Ето няколко откъса от тази „Бяла книга”. 
Междукултурен диалог се разбира като „открита и изпълнена с уважение размяна на 
мнения между индивиди и групи с различен етнически, културен, религиозен и езиков 
произход  и наследство… и се развива на всички равнища – в обществата, между 
европейските общества и между Европа и света”. Термини като културно разнообразие и  
мултикултурност означават „емпиричния факт, че съществуват различни култури, които 
могат да си взаимодействат в рамките на дадено пространство и социална организация”. 
Социалното сцепление означава  възможност на обществото да осигури благополучие на 
всичките си членове, като намалява до минимум неравенството и избягва поляризацията. 
Общество със социално сцепление „е общност на свободни индивиди, които взаимно се 
подпомагат, като преследват целите си с демократични средства”. Позитивни мерки, които 
компенсират отрицателните последици, възникващи вследствие от расовия или етнически 
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произход, пол или друга защитена характеристика, преследват пълното и ефективно 
равенство, както и равното ползване или упражняване на човешките права. Утвърждават 
се ценности като толерантност, взаимно разбиране и уважение между хората от различни 
култури. 

Немалко анализатори изразиха скептицизъм по отношение на приетите и 
провежданите културни и образователни политики. Няколко европейски лидери – А. 
Меркел, Д. Камерън, Н. Саркози, още през 2010–2011 г. признаха проблемността и дори 
краха на тези мултикултурални политики с идеята те да бъдат заменени от доктрина за 
обща национална идентичност. 

Фр. Фукуяма  (2012) също обръща внимание на феномена мултикултурализъм 
и подчертава, че днес се превръща във важен политически въпрос: дали това явление 
може да се интерпретира като отстъпление от либералната държава, признаваща 
индивидите, а не групите, и дали възходът на ислямизма може да бъде по-добре разбран 
като вид политика на идентичността, не по-различно от разбирането на национализма 
като политика на идентичността. Сериозният аргумент е, че религиозната идентичност 
е приписана, тоест тя не може да бъде избирана свободно. Според Ф. Фукуяма 
европейската идентичност е проблематична. Причината е в това, че европейският 
проект е основан на антинационалната идентичност с идеята да надскочи националния 
егоизъм и да преодолее антагонизмите от ХХ-ия европейски век. Но всъщност е повече 
технократски проект. 

Въпросът за адекватността на избрания модел за мултикултурализъм чрез 
властовия дискурс между център и периферия също се поставя под съмнение. 
Конструирането на европейска идентичност е затруднено поради липсата на диалог 
между съществуващите национални и проектираната европейска идентичност и 
степента на чуваемост между центъра, създаващ новия голям европейски наратив 
(утопия?), и периферията, разбирана като националното, регионалното, частното 
пространство (Сазонова 2006). 

И все пак, дискусиите визираха предимно европейското пространство, макар и в 
различна степен, което е свое. Образователните и културните политики към интегриране 
на общности, живеещи в европейското свое пространство, към интегриране на другите, 
придоби етнорелативистко говорене с термини като толерантност, емпатия, езиково 
и културно многообразие и т.н. Това етнорелативистко говорене беше породено от 
възможността за евентуални санкции. Разцвет придоби явлението евфемизация, което, от 
своя страна, скри и потисна „неблагопристойни” според новите политики назовавания. 
На практика се осъществи потискане на агресията чрез контрол над назоваванията в 
рамките на т.нар. коректно говорене, една от властовите прояви на езика. 

Но агресията не е само показване на сила, тя е също и проява на защита на 
собствената ценностна система. А ценностите системи в европейските общества са 
разклатени сериозно. В България – особено силно при заличаване на национална 
символика: в един момент прах за пране беше свързан с националния трикольор, без това 
да предизвика каквато и да е обществена реакция (Демирова, Захариева 2015). 

Вярно е, че когато се чете написаното в Бялата книга днес, се натрапва мисълта за 
дългосрочно изпълняван проект, който е подготвял европейските общества към срещата с 
бъдещето им.
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ROLA  DUCHA  ŚWIĘTEGO  
W  NAWRÓCENIU  CZŁOWIEKA

Zbigniew Tęcza

Miłość Boga objawiona w Jezusie Chrystusie rozciąga się na całe stworzenie, szczególnie 
na człowieka. Rozciąga się na historię zbawienia ludzkości obejmując pojedynczego człowieka. 
Wszystko to ma jeden cel: doprowadzć człowieka z powrotem do Boga. Drogę powrotu wytyczył 
nam Jezus Chrystus. Jest ona wyrażnie określona Pawłową teologią kenozy Syna Bożego 
(por. Flp 2,6-8). Spotkanie Człowieka z Bogiem, które pogłębiać się ma aż do zjednoczenia, 
dokonać się może tylko w napełnionej przez Ducha Świętego przestrzeni Kościoła. Duch Święty, 
przekazany jako Dar przez ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa jest obecnością 
Trójjedynego Boga w wiernych. On rozpala i kształtuje w ochrzczonych miłość Boga i bliźniego. 
W ten sposób Kościół widzialny zazębia się z niewidzialnym, zostaje wyniesiony ponad 
ludzkie ograniczenia i zastrzeżenia, tak by wspólnota wiernych stała się wspólnotą miłości 
(communio caritatis). Dlatego Kościół [...] pouczony słowem Chrystusa, czerpiąc z doświadczenia 
Pięćdziesiątnicy i własnych <<dziejów apostolskich>>, od początku głosi wiarę w Ducha 
Świętego, jako Ożywiciela, poprzez którego niezgłębiony Trójjedyny Bóg udziela się ludziom, 
zaszczepiając w nich zadatek życia wiecznego1.

Duch Święty, będąc zasadą naszej przynależności do Chrystusa, a w Nim i przez Niego 
do Ojca, przedłuża w swoim posłannictwie to, czym jest w łonie Trójcy Świętej. W życiu 
wewnątrztrynitarnym jest On wzajemnym Darem Miości Ojca i Syna, a w historii zbawienia w 
Duchu (Darze Miłości) Ojciec daje nas Synowi, a Syn Ojcu2. 

Bóg stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo obdarował go zdolnością do 
spotkania z Nim w sposób osobowy. Tym samym przysposobił stworzenie – jakim jest człowiek 
– do zawarcia przymierza ze swoim Stwórcą. Przymierze to aktualizuje w nas Duch Święty (por. 
Kol 1,15; 1Tm 1,17; J 15,14-15; Ba 3,38; Wj 33,11).

Szansa przymierza zostaіa zniszczona przez zakіamanie i odrzucenie Daru - Miіoњci3. 
Grzech pocz№tku byі nie tylko przekroczeniem zakazu Boїego, ale takїe prуb№ przekroczenia 
granicy istniej№cej miкdzy stworzeniem, a swoim Stwуrc№. To pierwsze nieposіuszeсstwo staіo 
siк odrzuceniem Џrуdіa, ktуre jest korzeniem autonomii czіowieka i ktуre stanowi o tym, co jest 
dobrem, a co zіem. 

Bуg nie pozostawia czіowieka w tej sytuacji samemu sobie, lecz wzywa go do 
uczestnictwa w dobru i miіoњci, czyli w tajemnicy swego trynitarnego їycia. Niestety czіowiek 
– naznaczony grzechem – nie zawsze i nie іatwo rozpoznaje to powoіanie do їycia w prawdzie i 
miіoњci. Jest mu potrzebny Pocieszyciel, Duch Prawdy, ktуry oњwieci i oczyњci jego sumienie4. 
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Duch Њwiкty oњwieca ludzkie sumienia i przekonywa њwiat o grzechu (por. J 10,8), to znaczy 
daje poznaж czіowiekowi jego zіo i czyni to w perspektywie zwyciкїaj№cej mocy miіoњci. 
Owocem zbawczego przekonywania o grzechu jest nawrуcenie czіowieka i obdarowanie go 
Duchem przybrania za syna. W jedynie w tym Duchu moїemy zwracaж siк do Boga: Abba-Ojcze 
(Rz 8,15) i kroczyж drog№ wolnoњci dzieci Boїych.

1. Duch Święty oświeca sumienie człowieka
W ciągu całej historii ludzkości, którą przenika równoległa do niej historia zbawienia, 

dostrzegamy, zależnie od okresu, różnorodność działania Ducha, różnorodność Jego przejawów. 
Pismo Święte wielokrotnie przypomina nam o świętości Boga. Święty jest tylko Bóg i 

tylko Bóg uświęca. Święte jest to, co odnosi się do Niego, co zostało Jemu oddane na własność. 
Dzieje objawienia świętości zaczęły się już w czasach Starego Przymierza. Bóg mieszkał pośród 
swego ludu, miał swój przybytek na Syjonie. Jego Duch działał, a więc był obecny w tych, którzy 
wypełniali Jego dzieło: w królach, prorokach, pobożnych wiernych. Bezsprzecznie jednak w 
Starym Przymierzu Duch Święty nie został dany ani obiecany w taki sam sposób, jak w Nowym 
Przymierzu podczas Wcielenia, w dniu Zmartwychwstania i Pięćdziesiątnicy.

W Starym Testamencie Duch Święty przede wszystkim nawiedza i oddziałuje na 
wybranych ludzi w szczególnych sytuacjach. Natomiast Nowy Testament zaczyna się od opisu, 
kiedy Duch Święty zstąpił na Jezusa i jak pozostaje w Nim (por. Mk 1,9-12)5. Zapowiedzi 
proroków dotyczące czasów mesjańskich, znalazły spełnienie w osobie Jezusa Chrystusa i w 
wydarzeniu Pięćdziesiątnicy (por. Iz ll,lnn; 44,3-5; 61,1 => Łk 4,18-21 oraz Iz 32,15-17; Ez 
36,25-27; Jl 3,1-2 => Dz 2,14nn).

Teraz widzimy jasno, że dopiero wydarzenia paschalne są czasami nowego przyjścia 
Ducha Świętego. Albowiem w darze z Syna dopełnia się objawienie i obdarowanie odwiecznej 
Miłości: Duch Święty, który w nieprzeniknionych głębiach Bóstwa jest Osobą-Darem za sprawą 
Syna, czyli poprzez tajemnicę paschalną, w nowy sposób zostaje dany Apostołom i Kościołowi, a 
przez nich ludzkości i całemu światu6.

Na płaszczyźnie życia moralnego obecność Ducha Świętego w człowieku wyraża 
się tym, że człowiek usilnie stara się włączyć swoje działanie w nurt światła i mocy Ducha 
Świętego. Oznacza to, że naturalna w człowieku zdolność do rozeznawania wezwania Bożego 
i odpowiedzi na to wezwanie – co nazywamy sumieniem – zostaje teraz przeniknięta Prawdą i 
Miłością, której źródłem jest Duch Święty7. Zdolność obcowania z Bogiem w sposób osobowy, 
jako ja i ty – jak zauważa św. Jan Paweł II – oznacza również zdolność do przymierza, jakie 
ma kształtować się wraz ze zbawczym udzielaniem się Boga człowiekowi8. Jeśli tę wypowiedź 
odniesie się do dialogalnej, interpersonalnej koncepcji sumienia – jaką wypracowuje się na bazie 
soborowego nauczania9 – to rozumie się lepiej, że samo obdarowanie człowieka sumieniem jest 
uzdolnieniem go do uczestnictwa w przymierzu z Bogiem, do przyjęcia Bożego wezwania i do 
dania odpowiedzi Bogu całym swoim życiem10.

Wezwanie człowieka przez Boga do kroczenia drogą prawdy i miłości, wyznacza 
zasadniczy kierunek rozważań św. Jana Pawła II na temat sumienia. Wedle słów samego 
Chrystusa: A Pocieszyciel, Duch Święty [...] On was wszystkiego nauczy i przypomni wam 
wszystko, co Ja wam powiedziałem (J 14,26), Duch Њwiкty bкdzie dopomagaі uczniom 
Chrystusa, aby wіaњciwie rozumieli treњci zbawczego Orędzia11. Duch Prawdy ma być – dzięki 
wierze – najwyższym przewodnikiem człowieka: światłem ducha ludzkiego12. Kierownictwo 
Ducha Prawdy charakteryzuje się tym, że nie jest postrzegane przez zmysły; jest wewnętrzne, 
niewidzialne, głęboko utajone w sercu człowieka. Dokonuje się ono w niedostępnym sanktuarium 
osoby ludzkiej – w sumieniu, do którego przystęp zarezerwowany jest wyłącznie Bogu. Wchodzi 
On w dialog z głębią osoby ludzkiej, dzięki czemu wyczula człowieka na Boże działanie. A jako 
źródło życia, przez oświecenie umysłu i poruszenie woli, naprowadza człowieka na poznanie i 
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umiłowanie Bożej woli13.
Z takiego posłuszeństwa Duchowi Prawdy, z otwarcia się na Jego dary, rodzi się w 

człowieku zdolność do głębszego poznawania siebie we wszystkich podstawowych wymiarach 
swej egzystencji. Bo, jak pisze św. Jan Paweł II, Takie wewnętrzne obcowanie z Bogiem w 
Duchu Świętym sprawia, że człowiek w nowy sposób przyjmuje również siebie samego, swoje 
człowieczeństwo. Doznaje pełnego urzeczywistnienia ów obraz i podobieństwo Boże, jakim 
człowiek jest od początku14. Człowiek uczy się tej prawdy od Jezusa Chrystusa i stara się wcielać 
we własne życie za sprawą Ducha Świętego.

Poznanie prawdy o człowieku, prawdy o jego godności, dokonuje się w sumieniu zawsze 
w kontekście prawdy o tym, kim jest Bóg. Święty Paweł pisze o sumieniu w Duchu Świętym (por. 
Rz 9,1), które potwierdza stan jego duchowego rozeznania oraz właściwą ocenę postępowania. 
Jednak – jak zauważa św. Jan Paweł II – człowiek może utracić ową zdolność sumienia. Duch 
Święty spotyka się wówczas z wewnętrznym oporem człowieka, jakby nieprzenikliwością 
sumienia. Człowiek taki sprawia wrażenie utwierdzonego w swoim własnym wyborze. Wyborze, 
który Pismo św. zwykło nazywać zatwardziałością serca (por. Jr 7,24; Mk 3,5). W naszych 
czasach takiemu nastawieniu umysłu i serca odpowiada poniekąd utrata poczucia grzechu15. 
Dzieje się tak, gdy człowiek przyzwyczaja się do grzechu.

Wspólnota Kościoła nie przestaje błagać Boga o łaskę, ażeby nie zanikała prawość 
ludzkich sumień. Aby nie tępiała ich zdrowa wrażliwość na dobro i zło. Prawość i wrażliwość 
jest głęboko związana z wewnętrznym działaniem Ducha Prawdy16. Działa on od wewnątrz, 
gdzie przenika Jego namaszczenie. Pozwala nam On w głębokich pokładach sumienia – głębiej 
jeszcze niż sięga żal wywołany taką czy inną winą – odczuć przyciągającą moc Miłości. Odczuć 
moc nowego życia ofi arowanego nam przez Jezusa Chrystusa. I wobec tego wszystkiego daje 
nam przejmującą świadomość naszej nędzy, życia w kłamstwie, egoizmie i w innych grzechach, 
których pełne jest nasze życie. Czujemy się osądzeni, a równocześnie mamy świadomość 
uprzedzającego przebaczenia i łaski. Jest to coś z tego, co przytrafi ło się Zacheuszowi (por. Łk 
19,1-10). Przyszła do niego łaska uprzedzająca i celnik natychmiast zrozumiał, jak bardzo jest 
grzeszny. Grzech jest zawsze rodzajem kłamstwa – zakłamania prawdy o Bogu i człowieku. 
To odwrócenie się od Boga jawi się jako <<anty-Słowo>>, jako <<przeciw-Prawda>>. Zostaje 
bowiem zakłamana prawda o tym, kim jest człowiek, jakie są nieprzekraczalne granice jego 
bytu i jego wolności. Ta <<przeciw-Prawda>> jest możliwa dlatego, że równocześnie zostaje 
zakłamana prawda o tym, kim jest Bóg17.

Człowiek będąc wolnym, może przeciwstawić się działaniu Ducha Świętego w nim (por. 
1 Tes 5,1). Wówczas jednak odchodzi nie tylko od Boga, ale jakby od siebie samego, zatracając 
wewnętrzną rawdę o sobie. Chodzi zatem o to, by nie zasmucać Ducha Prawdy niewłaściwym i 
niegodnym chrześcijanina postępowaniem (por. Ef 4,30; 1 Tes 4,8). Należy natomiast przylgnąć 
do Jezusa, do Jego nauki i poddać się dynamizmowi Ducha, aby w ten sposób umożliwić Mu 
przewodnictwo w życiu człowieka.

2. Duch Święty uświadamia grzech
W świetle Objawienia działanie moralne człowieka uwidacznia się w procesie zwalczania 

w sobie dawnego człowieka grzechu i przyoblekania się w człowieka nowego na wzór Chrystusa. 
Dokonuje się to w nas mocą Ducha Świętego, którego zadatek otrzymaliśmy (por. 2 Kor 1,22; 
5,5; Ef 1,14). Im wyraźniej poznajemy istotę Boga jako świętość bez skazy (por. 1 J 1,5), im 
głębiej pojmuje się dokonany przez chrzest związek z Bogiem jako zrodzenie z Boga (por. J 1,13; 
1 J 3,9; 4,7; 5,1.4.18), tym bardziej niepojętym się wydaje, że chrześcijanin musi jeszcze walczyć 
z grzechem i nierzadko zostaje w tej walce pokonany.

W tajemnicę człowieka ukazaną w historii zbawienia wpisana jest zarówno prawda o 
jego stworzeniu, jak i prawda o jego grzeszności. Dokonuje się dramat odejścia stworzenia od 
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stwórczej Miłości. O tej niewyslowionej prawdzie nie może przekonać człowieka, przekonać 
sumienia ludzkiego nikt inny, tylko On: Duch Prawdy. Jest to Duch, który przenika głębokości 
Boże (por. 1 Kor 2,10)18.

Bóg posługując się ustami proroków kierował do Izraelitów wezwanie do nawrócenia 
- odejścia od grzesznego postępowania i przylgnięcia do Bożych przykazań. Przy tym objawiał 
równocześnie swoje miłosierdzie i gotowość do przebaczenia win, jakich dopuścił się Naród 
Wybrany (por. Jr 31,34; Ez 36,29-33)19.

Jezus u początku swej mesjańskiej działalności nawoływał do nawrócenia (por. Mk 
1,15). Gdy był świadom kresu Swego ziemskiego posłannictwa, w wieczerniku, w czasie mowy 
pożegnalnej, zapowiedział posłanie Swego Ducha: On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o 
grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie (J 16,7). W dniu Pięćdziesiątnicy znalazła swe bezpośrednie 
potwierdzenie ta zapowiedź. Duch Prawdy przez usta Piotra przekonywa ludzkie sumienia o 
grzechu – o tym przede wszystkim grzechu, jakim jest odrzucenie Chrystusa aż po wyrok śmierci 
krzyżowej na Golgocie. A gdy zebrani pytają Piotra i Apostołów: Cóż mamy czynić bracia? 
słyszą odpowiedź: Nawróćcie się [...] i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na 
odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego (Dz 2,37n). W taki sposób 
przekonywanie o grzechu staje się równocześnie przekonywaniem o odpuszczeniu grzechów w 
mocy Ducha Świętego.

Chrześcijańskie nawrócenie domaga się przekonania o grzechu, gdyż zawiera w sobie 
wewnętrzny sąd sumienia, który równocześnie staje się nowym początkiem obdarowania 
człowieka łaską Ducha Świętego (por. J 20,22). Odnajdujemy tutaj podwójne obdarowanie: 
prawdą sumienia oraz pewnością Odkupienia. Duch Prawdy jest Pocieszycielem20.

Św. Jan Paweł II podkreśla wielokrotnie zbawczy charakter przekonywania o grzechu. 
Pisze, iż Duch Święty, który przejmuje od Syna dzieło odkupienia świata, podejmuje przez to 
samo zadanie zbawczego <<przekonywania o grzechu>>. To przekonanie pozostaje w stałym 
odniesieniu do <<sprawiedliwości>>: czyli do ostatecznego zbawienia w Bogu, do spełnienia 
ekonomii, której Chrystus ukrzyżowany i uwielbiony jest defi nitywnym i trwałym centrum. Cała 
zaś ta zbawcza ekonomia Boża odcina niejako człowieka od <<sądu>> czyli od potępienia, 
jakim porażony został grzech szatana21. Stąd przekonanie o grzechu i sprawiedliwości ma na celu 
zbawienie świata, zbawienie ludzi.

Duch Święty ukazując związek każdego grzechu z Krzyżem Chrystusa, wzywa 
jednocześnie człowieka, by w sumieniu spojrzał na swój grzech w relacji do tegoż Krzyża. 
Ukazany w tej relacji grzech, zostaje rozpoznany w pełnej skali zła, jaka jest mu właściwa, zostaje 
zidentyfi kowany w pełnym wymiarze <<mysterium iniquitatis>> jakie w sobie zawiera i kryje22. 
Ale równocześnie przez to samo odniesienie do Krzyża Chrystusa, grzech zostaje zidentyfi kowany 
w pełnym zarazem wymiarze <<mysterium pietatis>>. Oba te wymiary grzechu nie mogą być 
rozpoznane poza Krzyżem Chrystusa i człowiek nie może też być o [nich] <<przekonany>>, jak 
tylko przez Ducha Świętego: Ducha Prawdy i Pocieszyciela zarazem23.

Zbawcza perspektywa przekonywania o grzechu dotyka nie tylko konkretnych grzechów 
ludzkich, ale ogarnia całą głębię tajemnicy człowieka noszącego w sobie to rozdarcie, które 
wyraża się w skłonności do grzechu. Przekonując świat o grzechu, Duch Prawdy spotyka się 
z głosem ludzkich sumień. Na tej drodze dochodzi do ukazania korzeni grzechu, które tkwią w 
ludzkim wnętrzu [...] On jeden może w pełni <<przekonać o grzechu>> ludzkiego początku, o 
grzechu, który jest korzeniem wszystkich innych oraz niewygasającym zarzewiem grzeszności 
człowieka na ziemi24.

Człowiek, który otwiera się na zbawczy dar obecności Ducha Świętego, nie może 
zatrzymać się na samym rozpoznaniu grzechów w swoim życiu, ale poznając ich całą złość 
i równocześnie prawdę o Bożym przebaczeniu, pragnie poddać się odradzającemu obmyciu 
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Krwią Chrystusa, która oczyszcza sumienia (por. Hbr 9,14). Objawienie prawdy o Bożym 
przebaczeniu poprzedza objawienie szczególnego rodzaju cierpienia, objawienie niewyrażalnego 
bólu jaki z powodu grzechu w jego antropomorfi cznej wizji Księga święta zda się dostrzegać w 
<<głębokościach Bożych>>, w samym niejako sercu nieogarnionej Trójcy25. W Trójcy Świętej 
istnieje ból z powodu grzechu człowieka. Bóg przeżywa swoisty ból Miłości odtrąconej. Bóg 
odrzucony przez swe stworzenie cierpi szczególnie w Jezusie Chrystusie. Kiedy Duch Prawdy 
dozwala ludzkiemu sumieniu uczestniczyć w tamtym bólu, wówczas cierpienie sumień staje się 
szczególnie głębokie, ale też szczególnie zbawcze.[...] dokonuje się prawdziwe nawrócenie serca: 
ewangeliczna <<metanoia>>. Trud ludzkiego serca, trud sumienia, pośród którego dokonuje się 
owa <<metanoia>>, nawrócenie, jest zarazem odzwierciedleniem tego procesu, w którym wyrzut 
przemienia się w zbawczą miłość, która umie cierpieć. Utajonym szafarzem tej zbawczej siły jest 
Duch Światy26. 

Św. Jan Paweł II przypomina nam, że chrześcijanin może zamknąć się na działanie Ducha 
Świętego, może się Jemu sprzeciwiać i zasmucać Go (por. 1 Tes 1,19). Następnie odsłania nam 
znaczenie grzechu przeciw Duchowi Świętemu. Określa go nie tyle jako grzech pojedynczego 
znieważenia Pocieszyciela, ile raczej jako grzeszną postawę człowieka, który broni rzekomego 
prawa do trwania w złu. Taka postawa nie pozwala wyjść człowiekowi z samo-zamknięcia, z 
duchowego upadku, by otworzyć się na zbawienie, jakie Bóg ofi aruje człowiekowi przez Ducha 
Świętego działającego w mocy Chrystusowej ofi ary Krzyża27.

Sumienie otwarte na działanie Ducha Świętego i jedność z Nim w życiu moralnym nie 
oznacza zniszczenia ludzkiej osobowości. Wprost przeciwnie – dopiero wtedy człowiek w pełni 
posiada siebie. Duch Święty nie pomniejsza niczego, co wyznacza niepowtarzalność osoby 
ludzkiej. Co więcej – stoi na straży tej inności i niepowtarzalności tak dalece, że każdy może 
upodobnić się do Chrystusa niejako na swój sposób, ale pod istotnym warunkiem, że będzie to 
droga Ducha Prawdy i Miłości, droga wolności dzieci Bożych.

3. Duch Święty prowadzi człowieka do wolności
Świadomość wolności i godności osoby ludzkiej jest jedną z głównych cech 

charakteryzujących nasze czasy. Bóg wzywa każdego człowieka do wolności. W każdym z nas 
jest żywe pragnienie bycia wolnym. Urząd Nauczycielski Kościoła w Instrukcji o chrześcijańskiej 
wolności i wyzwoleniu przypomina, że w naszym ludzkim pragnieniu wolności kryje się pokusa 
zaprzeczenia własnej naturze. Bo jeśli człowiek pragnie wszystkiego i chciałby wszystko móc - a 
przez to odsunąć od siebie myśl, że jest istotą stworzoną i ograniczoną - to czyni siebie bogiem28.

<<Będziecie jak Bóg>> (Rdz 3,5) - słowa wypowiedziane przez węża ujawniają sedno 
pokusy człowieka, bo przeinaczają sens jego własnej wolności. Taka jest najgłębsza natura 
grzechu – człowiek odrywa się od prawdy przedkładając nad nią swoją własną wolę. A przecież 
wolność ludzka jest ograniczona i omylna29. Często chwilowe pragnienie nie jest rzeczywistą 
wolą i może dotyczyć dobra pozornego. W tym samym człowieku mogą współistnieć sprzeczne 
zamiary. Dokonując zaś wyboru dobra rzekomego, chybia powołaniu do swojej wolności. Tak 
więc, gdy chce wyzwolić się od Boga i sam stać się nim, oszukuje i niszczy samego siebie. To 
prawda, że człowiek jest powołany, aby być jak Bóg. Jednak jest jak Bóg nie przez samowolną 
i zwyczajną przyjemność, lecz tylko w tym stopniu, w jakim uznaje, że prawda i miłość są 
równocześnie źródłem i celem wolności.

Wbrew potocznemu mniemaniu, wolność nie jest wolnością wyboru tej lub tamtej rzeczy, 
lecz jest przede wszystkim wolnością określenia samego siebie. Tylko dlatego, że człowiek 
może zająć stanowisko wobec samego siebie, może też wybierać coś poza sobą. Dzięki wolnej 
woli dysponuje sobą i może to czynić – jak obrazuje historia ludzkości i każdego z nas – w 
sensie ubogacającym lub w sensie destrukcyjnym. Człowiek, gdy jest posłuszny prawu Bożemu, 
wyciśniętemu w jego sumieniu i otrzymanemu jako natchnienie Ducha Świętego, prawdziwie 
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panuje nad samym sobą i w ten sposób realizuje swoje królewskie powołanie dziecka Bożego 
(por. Rz 8,21; Ef 5,1-2.8; Flp 2,15; 1 J 3,1-2; 3, 7-9). To Boże prawo nazywane jest prawem 
wolności (por. Jk 1,25; 2,12), ponieważ wyzwala nas od obrzędowych i prawnych przepisów 
Starego Prawa a skłania nas do spontanicznego działania pod wpływem miłości. Przez to pozwala 
nam przejść ze stanu niewolnika, który nie wie, co czyni Pan jego, do stanu przyjaciela Chrystusa, 
albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego (J 15,15).

Prorocy Starego Testamentu nie przestawali przypominać Izraelowi wymagań prawa 
Przymierza. Wskazywali na postawę zatwardziałości serc swoich rodaków, gdyż w sercu 
(wnętrzu) człowieka mieści się źródło powtarzających się wykroczeń. Zapowiadali Nowe 
Przymierze, w którym Bóg odmieni serca i wszczepi w nie prawo Ducha. Szczególną wymowę 
posiadają gorące słowa proroka Jeremiasza (31,31-34): Zawrę z domem Izraela[...]nowe 
przymierze[...] Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Młodszy od 
niego o jedno pokolenie prorok Ezechiel głosił w imię Boga poniższą obietnicę (36, 26nn): I dam 
wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam 
warn serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów 
i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali. Chrześcijanie byli i są przekonani, że 
obietnice te spełniły się z chwilą przyjścia Jezusa Chrystusa. Przez dar Jego Ducha stajemy się ich 
uczestnikami, chociaż spełnienie to podlega zasadzie już i jeszcze nie. Obecnie posiadamy dopiero 
zadatek, pierwociny i czekamy na całkowite wypełnienie obietnicy w nas.

W Ewangelii według św. Jana (8,13) Jezus zwraca się do swych uczniów słowami: 
Jeżeli Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Duch Święty jest Duchem 
Chrystusa. Dlatego św. Paweł odważnie głosi, że Pan zaś jest Duchem, a gdzie Duch Pański - tam 
wolność (2 Kor 3,17). Chrześcijanin napełniony przez Ducha Świętego Bożą miłością wypełnia 
spontanicznie prawo, którego streszczeniem jest miłość (por. Ga 5,14). W swe życie wciela słowa 
Jezusa (J 3,34): Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 
umiłowałem. Nie jest on pod prawem, ale nie jest on bez prawa – jak powie św. Augustyn. Treść 
prawa stanowi normę jego postępowania, ale nie jest on poddany przymusowi prawa, ponieważ 
przyswoił je sobie od wewnątrz.

Św. Tomasz z Akwinu opisując tę rzeczywistość wskazuje na Ducha Świętego jako 
Tego, który doskonali wewnętrznie naszego ducha przekazując mu nowy dynamizm, tak że 
powstrzymujemy się od zła z miłości, jak gdyby nakazywało to nam prawo Boże. W ten sposób 
duch nasz jest wolny, co nie znaczy, że nie jest poddany Bożemu prawu, bowiem wewnętrzny 
dynamizm skłania go do czynienia tego, czego wymaga prawo Boże30. W myśl słów św. Pawła 
(Ga 5,13): Powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do 
hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie, możemy 
powiedzieć, że Duch Święty jest prawem nie przez wywieranie zewnętrznego nacisku, ale przez 
wewnętrzne wezwanie, które dokonuje się w sanktuarium ludzkiego serca – w sumieniu.

Biblijna historia zbawienia ukazuje nam wspaniałe świadectwa wolności mężów Bożych 
- proroków. Historia Kościoła odkrywa przed nami świadectwa wolności apostolskiej. Tej 
wolności, która charakteryzuje najpierw samego Jezusa (por. Ewangelia św. Jana), a potem Jego 
uczniów (por. J 8,12nn; 18,33nn; Dz 2,22nn; 5,17nn). Możemy podziwiać słowa św. Pawła (1 Kor 
9,1.19): Czyż nie jestem wolny? Czyż nie jestem apostołem?[...] Tak więc nie zależąc od nikogo 
stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Na przykładzie 
św. Pawła widzimy jak Duch Święty wspomaga wierzącego w wyzwalaniu się z negatywnej siły, 
jaką jest własny egoizm. Ten sam Duch uzdalnia i nas do przyjęcia fundamentalnego prawa życia, 
które polega na otwarciu się naszej wolności na Boga i na innych ludzi oraz ukierunkowaniu 
naszego życia według kryteriów prawdy i służby31.

W posynodalnej adhortacji apostolskiej dotyczącej katechizacji w świecie współczesnym 
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św. Jan Paweł II pisze, że misją Ducha Świętego jest też przemieniać uczniów w świadków 
Chrystusa32. Słowa te są echem zapewnienia św. Pawła, że nikt teї ne moїe powiedzieж bez 
pomocy Ducha њwiкtego: <<Panem jest Jezus>>. (1 Kor 12, 3). Niemożliwe zatem jest, aby 
ktoś inaczej, jak przez moc Ducha Świętego, stał się dla Chrystusa męczennikiem. Odwaga 
wypowiedzi męczenników w wyznawaniu wiary, to wspaniałe świadectwo wolności apostolskiej 
na poziomie zaangażowania osobistego. A złożyć świadectwo Chrystusowi w mocy Ducha 
Świętego, to dać tak się wciągnąć przez słowo Ewangelii, aby przemienić własne życie do tego 
stopnia, by promieniowało konsekwentnie wobec wszystkich i za wszelk№ cenк33.

Św. Jan Paweł II w swoim nauczaniu podkreśla aktualność duchowości męczeńskiej, 
przypominając wielu męczenników, którzy ozdobili swą krwią wszystkie Kościoły 
chrześcijańskie. U kresu drugiego tysiąclecia Kościół znowu stał się Kościołem męczenników 
[...]. W naszym stuleciu wrócili męczennicy. A są to męczennicy nieznani, jak gdyby nieznani 
żołnierze wielkiej sprawy Bożej34. Są to męczennicy, którzy umocnieni przez Ducha Świętego 
stają się znakiem wolności i ludzkiej godności. Takie ujawnienie wolności, a zarazem prawdziwej 
godności człowieka, nabiera szczególnej wymowy dla chrześcijan i dla Kościoła w warunkach 
prześladowań - czy to owych dawnych, czy współczesnych, gdyż wówczas świadkowie prawdy 
Bożej stają się zarazem szczególnym sprawdzianem działania Ducha Prawdy, obecnego w sercu i 
w sumieniu człowieka, i nierzadko znaczą swoim męczeństwem wyniesienie ich godności ludzkiej 
do najwyższej chwały35.

Podsumowując nasze dotychczasowe rozważania odnośnie roli Ducha Świętego w 
nawróceniu człowieka należy podkreślić, że Duch Święty nie niszczy i nie umniejsza niczego, 
co jest autentycznie ludzkie. Nie zniekształca On także niczego, co wyznacza niepowtarzalność 
osoby ludzkiej. Obcowanie świętych bowiem nie jest stanem, w którym zanika odrębność osób 
– każdy chrześcijanin jest obrazem Boga na swój sposób. Dlatego Duch Święty stoi na straży tej 
inności tak dalece, że będzie się ona realizować na drodze Ducha Prawdy i Miłości.

Na płaszczyźnie moralnej powołanie człowieka do jedności z Ojcem przez Chrystusa w 
Duchu Świętym jawi się jako powołanie bycia synem w Synu. Oznacza to najpierw uznanie i 
wyznanie grzechów, wejście na drogę nawrócenia, a następnie pełne powierzenie siebie Duchowi 
Świętemu.

Miejscem doświadczenia jedności z Bogiem i z ludźmi oraz otwarcia się na prawdę i 
miłość jest sumienie ludzkie – najtajniejszy ośrodek i sanktuarium człowieka – które, przeniknięte 
światłem Ducha Świętego i oczyszczone Jego mocą, stanowi o wolności i godności osobowej 
chrześcijanina, jako dziecka kochanego przez Ojca.
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ИДЕЯ  ДОМА  АРИЕВ  РИГВЕДЫ
И  ЖИЛОЙ  КОМПЛЕКС  ПОСЕЛЕНИЯ  АРКАИМ

Геннадий Зданович

И обряды занимают такое же место во времени, какое 
занимает жилище в пространстве.

А. де Сент-Экзюпери [1]

В последние годы исследователи археологических памятников евразийских степей 
все чаще обращаются к материалам Ригведы и Авесты. Этому способствуют не только 
появление ярких археологических источников, но, прежде всего, успешные работы 
языковедов, как в плане новых переводов, так и в области лексической семантики.

Большой интерес для археолога представляет сборник статей Т. Я. Елизаренковой, 
объединенных общим названием „Слова и вещи в Ригведе” [2]. Автор разработала 
методологию исследований лексической семантики, применительно к текстам Ригведы 
и рассмотрела ряд имен существительных, объединив их в семантические группы. 
Для настоящей работы я выбрал существительное „дом”. Представляется важным 
увидеть, вслед за Т. Я. Елизаренковой, основные значения этого слова и проследить 
его семантические и формальные особенности. Следующая задача – дать возможность 
читателю увидеть аркаимский дом [3] глазами археолога, представить его материальную 
основу и выявить возможные смыслы археологического объекта под углом лексической 
семантики.

Искать в Ригведе описание дома бесполезно. Но смысловые нагрузки аркаимского 
жилища и слов Ригведы, обозначающих „дом”, дают надежду на реальную сопоставимость 
артефактов и литературных образов.

В примечаниях к текстам Ригведы (далее – РВ) Т. Я. Елизаренкова пишет, что 
содержание гимнов во многих случаях остается непонятным не только для простых 
читателей, но и для филологов-профессионалов. Слишком велик разрыв во времени и в 
культурных традициях. Переводчики и комментаторы стараются сократить понятийный 
разрыв, и в отдельных случаях им это удается. Но в понимании очень многих мест слов и 
фраз, а иногда и крупных отрывков текста, расхождения между специалистами, наоборот, 
увеличиваются.

Причины кроются, с одной стороны, в особенностях языка и сложном понимании 
многих грамматических форм. С другой стороны, для адекватного перевода современный 
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специалист должен иметь хотя бы некоторое представление о каждодневной жизни 
человека эпохи РВ. Но сочинитель гимнов поет для своего современника, а тот от 
рождения помещен в некую систему мифов и ритуалов, они окружают его ежедневно, 
и певцу достаточно намека, чтобы современный ему слушатель осознал всю глубину и 
сакральность поэтических смыслов [4]. Однако смыслового намека недостаточно не только 
для простого читателя наших дней, но и для искушенного филолога и религиоведа.

Кроме того, текстам РВ присущ глубочайший эзотерический пласт, который, 
наверное, никогда не будет доступен современному человеку. Есть еще одна видимая 
причина непонимания: это игра слов. Риши – древние певцы – любили предаваться 
словесной игре, как во все времена ей увлекались и увлекаются дети. И нужен хороший 
проводник, контекст, чтобы выбраться из лабиринта созвучий и смыслов.

И все же одна из главных причин мучительных сомнений в понимании тех или 
иных слов и выражений кроется в том, что в распоряжении переводчиков и комментаторов 
текстов нет сведений о бытовой реальности людей ведийской эпохи, об их материальной 
культуре и повседневной жизни.

Не случайно после первых публикаций в Европе переводов Ригведы и Авесты 
начались активные поиски археологических остатков, которые можно было бы соотнести 
с древнейшим индоевропейским миром философов и поэтов. Эти поиски до сих пор 
не увенчаны бесспорным успехом. Однако каждое новое неординарное открытие в 
археологии, особенно века бронзового, вызывает повышенный интерес лингвистов 
и, напротив, любые новейшие историко-лингвистические исследования в области 
индоевропейского языка привлекают внимание археологов.

Понятия „жилище” и „поселение” входят в разряд важнейших археологических 
источников. Из оценки их содержания, глубины и детализации анализа строятся 
методологические основы археологических исследований. „Дом” в Ригведе тоже связан 
с особой категорией слов – в характеристике этого понятия исключена случайность. 

„Дом” относится к имени 
существительному. Статус 
существительного в архаическом 
культовом тексте необычно высок. 
Имя многогранно, оно отражало 
суть своего владельца, будь то вещь 
или одушевленное лицо. Процедура 
наречения именем истолковывалась 
в космологическом ключе. Имя 
сакрально, а все сакральное 
считалось тайным [5]. Таким 
образом, имена существительные 
древних текстов и материалы 
конкретных археологических 
объектов при определенных 
условиях могут послужить вполне 
надежной информативной базой для 
установления соответствий между 
письменными и археологическими 
источниками.

В РВ около двух десятков 
слов, которые обозначают „дом”. В 
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качестве основного значения Т. Я. Елизаренкова выделяет существительные: dám-, dáma-, 
dúrya-dúria. Bслед за исследователем, рассмотрим особенности употребления выделенных 
существительных, а также остановимся на некоторых моментах, которые вызывают 
разногласия у переводчиков и исследователей текстов. Последние случаи для целей нашего 
исследования особенно важны, так как отсутствие стандартного общепринятого понимания 
слова, возможно, выведет нас на какие-то глубинные смыслы его значения, за которыми 
кроется материальное содержание реальной жизни.

Начнем с важного наблюдения. При употреблении слова „dám-” предпочтение 
всегда отдается множественному числу. Т. Я. Елизаренкова по этому поводу пишет:  „... 
слова, обозначающие дом в РВ, особым образом выражают категорию числа, у всех у них, 
кроме duroņá, граммема множественного числа может соотноситься как с несколькими 
денотатами, так и с одним” [6].

Следующий важный момент. Существительные, для которых „дом” является 
основным значением, никогда не определяются качественными прилагательными. Данное 
обстоятельство выглядит весьма странным для РВ, для которой характерно употребление 
многочисленных ярких эпитетов, образующих целые цепочки. Это касается описаний 
воды, горы, поля. Восторженные эпитеты сопровождают многочисленных богов и, 
конечно, колесницу. На этом фоне понятно, что отсутствие эпитетов вообще или эпитетов 
– качественных прилагательных, имеет какой-то глубокий смысл, не совсем ясный для 
филологического анализа.

И еще одно наблюдение – название дома никогда не употребляется с глаголами 
со значением  „строить”. Дома в Ригведе не 
сооружаются. Они – возносятся! Глаголы 
со значением „сооружать”, „воздвигать” 
употребляются в связи с названием 
жертвенного столба или алтаря, но не дома. 
„Вставали на востоке яркие зори, словно 
столбы, воздвигнутые на жертвоприношениях” 
(РВ. IV, 51, 2).

Исследовательница древних текстов Т. 
Я. Елизаренкова делает вывод „...во времена 
РВ дома не строили и не воздвигали... под 
названием „дом” крылось какое-то совсем 
иное понятие, чем то, которое привычно для 
современного человека”. И далее – „Создается 
впечатление, что имеется в виду не реальный 
дом-постройка, а скорее идея дома, абстрактное 
представление о нем…” [7].

Для понимания отмеченных 
особенностей литературного текста попробуем 
обратиться к археологии аркаимского жилища. 
Спорные вопросы между специалистами-
филологами о причинах употребления 
множественного числа по отношению к 
ригведийскому понятию „дом” могут быть 
легко сняты, если ознакомиться с планом 
аркаимского поселения. Только глядя на схему 
Аркаима (рис. 1) можно догадаться, почему 
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слово dam/dama употребляется подобно нашим „вилам” и „граблям”, где единственному 
числу места нет.

На Аркаиме полностью отсутствуют обособленные дома. Жилые сооружения 
плотно примыкали друг к другу, составляя некое неразрывное множество. Как единичный, 
отдельно взятый объект аркаимский дом существовать не может, как, вероятно, он не мог 
существовать и во времена РВ. Если и можно употреблять понятие „дом” в единственном 
числе, то только в смысле отдельных блоков жилых построек, перекрытых общей 
кровлей. Обратим еще раз внимание, что у понятий, обозначающих дом  в РВ, граммема 
множительного числа соотносится с денотатами. Под денотатом некой языковой единицы 
понимается множество объектов действительности (вещей, свойств, состояний). Другими 
словами – понятие „денотат” можно формулировать как множество объектов, способных 
именоваться данной языковой единицей [8].

Отсутствие в РВ „дома” со значением „строить” отражает, очевидно, особый 
характер этого действа. Перед нами не поэтапное сооружение отдельно взятых жилищ 
и каких-либо построек, связанных с ними. Объекты укрепленного центра, в том числе и 
дома, сооружаются фактически одновременно во всех точках уже мысленно и архитектурно 
освоенного пространства.

Архитектурный ансамбль Аркаима, согласно археологическим фактам, создавался 
по заранее продуманному и каким-то образом зафиксированному плану (вспомним 
ведийское „рисовать по траве”, „рисовать по пыли”) [9]. Особое место занимал „нулевой 
цикл”: выбор площадки и ее подготовка под строительство (выравнивание, удаление 
кустарников и т. п.), разметка будущего поселения и его коммуникаций, рытье котлованов 
под жилища, сооружение в полах домов колодцев и хозяйственных ям, и далее – 
сооружение рвов и оборонительных конструкций.

На этапе завершения „нулевого цикла” вся территория, подлежащая застройке, 
представляла собой гигантскую вырезку на дневной поверхности земли. Она выглядела 
как контррельеф, как некое углубленно-негативное  изображение всего строительного 
комплекса, масштаб которого один к одному соответствовал осваиваемой жилой площадке. 
При создании контррельефа выборка грунта велась до строго высчитанных глубин и 
уровней. Археологические планы и разрезы неукоснительно свидетельствуют о заданности 
параметров архитектурного проекта не только по горизонтали, но и по вертикали.

 „Нулевой цикл”, наиболее детально и информативно ёмко исследованный 
археологическими методами, дает картину целостного жилого пространства. Оно было 
связано единой системой обороны, единой системой жизнеобеспечения и, очевидно, 
общностью кровель и коммуникаций. Думаю, что археологически зафиксированные 
этапы строительства укрепленного круглопланового поселения Южного Зауралья вносят 
некоторую ясность в понимание литературного текста РВ касательно употребления слова 
„строить”.

Жилища Аркаима объединены в пять групп в соответствии с изначальными планами 
строителей – центральное жилое кольцо в пределах стены цитадели и четыре сектора 
второго кольца, окруженные оборонительной стеной и обводным рвом [10]. Несмотря 
на наличие радиальных стен и стены цитадели, которые в чем-то индивидуализировали 
отдельные группы жилищ, общий взгляд на систему коммуникаций показывает, что стены 
скорее связывают жилое пространство в единое целое, чем разъединяют его. Большое 
количество сложных переходов, наличие лестничных клетей, ступеньки перед входом в 
дом, узость дверных проемов, само состояние полов указывают, что перед нами жилое 
пространство, связанное с обитанием людей. Не исключено, что где-то во дворике или 
пристрое мог находиться какое-то короткое время и молодняк – телята или ягнята. Для 
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содержания скота предназначалась территория, окруженная третьим кольцом ограды, следы 
которой хорошо видны с воздуха и зафиксированы археологической траншеей.

Еще раз подчеркнем: на Аркаиме нет ни одного обособленного дома. Жилые 
помещения плотно примыкали друг к другу, составляя некое неразделимое множество. 
Стена одного дома являлась стеной другого. Они увязаны словно спицы в колесе или 
отметки на циферблате часов. Даже радиальные стены по своим оборонительным 
качествам тесно взаимосвязаны с интересами обитателей жилых построек соседних 
секторов.

Каждый элемент ячейки, дома и крепости строились одновременно семейным 
коллективом домохозяина. Это хорошо читается археологически по характеру 
напластований и составу строительных материалов. Большое внимание уделялось 
верхнему ярусу жизнедеятельности – кровлям, верхним основаниям оборонительных 
стен, привратным башням, наблюдательным пунктам. Можно не сомневаться, что строить 
и жить в таком организованном месте было необычно для человека рубежа III–II тыс. до 
н.э. Своеобразной урбанизацией аркаимско-синташтинского типа испытывалась не только 
степь как экологическая система, но и весь степной социум в его попытках новаторского 
освоения северо-евразийского пространства. Слова „строить”, „дом”, „крепость”, 
„пастбище” должны были наполняться новыми глубинными смыслами, отражение которых 
лингвисты, возможно, улавливают в РВ.

В кругах и квадратах поселенческих памятников культуры Аркаим–Синташта 
легко узнается то, что специалистами по истории религий рассматривается как “небесные 
архетипы” и “модели Вселенной”. Всякое новое человеческое творение повторяет 
космогонический акт – Сотворение Мира. „Обосноваться в новом, неизвестном и 
невозделанном крае равносильно акту творения” [11].

 „…Всякая территория, занятая с целью проживания на ней и использования ее в 
качестве „жизненного пространства”, предварительно превращается из „хаоса” в „космос”; 
посредством ритуала ей придается некая „форма”, благодаря которой она становится 
реальной… Бесчисленные действия освящения – пространства, предметов, людей и т. д. – 
свидетельствуют об одержимости реальным, о жажде первобытного человека быть” [12].

Мифологизация дома, как составной части Вселенной, неразрывно связана с водой. 
В каждом доме аркаимских укрепленных центров, согласно свидетельствам археологии, 
присутствует вода – это вода колодцев. Очевидно внимание людей и к дождевым/небесным 
водам, к их сбору и регулированию через кровельные желоба и ливневые рвы. В степной 
реальности и при технологиях, связанных с грунтовыми материалами, строительство 
укрепленного центра должно было начинаться с подвода воды к будущей вселенской 
обители. Планы поселений свидетельствуют о том, что вода направлялась к стенам 
поселка через речные старицы, которые иногда подправлялись до уровня каналов. Сами 
поселенческие площадки выбирались так, чтобы старичные прогибы и речные протоки 
окружали поселение со всех сторон [13]. И сейчас в весеннее половодье современный 
Аркаим, окруженный развалами древних стен, островом возвышается над водной стихией 
Большекараганской долины подобно тому, как среди вод Мирового океана когда-то, 
согласно гимнам РВ, возвышался зародыш Вселенной [14].

Отсутствие глаголов со значением „строить” и отсутствие эпитетов для понятия 
„дом” говорит об особом сакральном смысле строительной практики. Все сакральное 
окружено тайной. Сочинители гимнов избегали говорить о том, что дом и поселок созданы 
человеческим разумом и человеческими руками. В текстах РВ четко звучит – дом создан 
для бога, это акт творения вселенной, которая воссоздана на земле по небесному образцу.

Дом по РВ хвалить нельзя. Нельзя его и наделять какими-то особыми качествами. 
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Причины подобного отношения к дому могут заключаться в специфике общественной 
идеологии. Первый возможный ответ – устремление общественных установок к 
материальному равенству. Восхвалять свое жилище – это означает ставить себя выше 
других.

Если следовать за археологией, то мы должны констатировать – на Аркаиме 
все дома  стандартны или, скорее, отмечены стремлением к стандартности. Здесь нет 
богатых и бедных домов. Дома могут отличаться только деталями внутренних интерьеров, 
что, очевидно, связано с творческими подходами и вкусами хозяев, а также поисками 
своего „особенного” в стандартном. Такое положение характерно в целом для „Страны 
городов”, включая базовые „градообразующие” решения. При всей важности общих черт в 
геометрических планировках, ни одно поселение в деталях не повторяет другого. Каждое 
имеет свои особенности, изначально заложенные при создании поселка. Это, безусловно, 
преднамеренная несхожесть [15]. Исследователи отмечают: в аркаимском обществе 
господствовала эгалитарная идеология [16].

Думаю, что отмеченные в текстах РВ и в археологии „Страны городов” причины 
подчеркнутого единообразия домов близки. Но это – одна сторона вопроса. Вторая уводит 
нас в ритуальные аспекты жилого пространства. Храмовая строгость аркаимского дома, его 
соразмерность себе и всему архитектурному комплексу убеждают в особой сакральности 
всего, что связано с жилищем. Но и в РВ мы видим сакрализацию дома и его храмовое 
предначертание.

Хозяин дома РВ обычно не человек, а бог / боги. Это Агни, Ашвины, Индра. 
Человек в доме – просто жертвователь, он приглашает того или иного бога к жертвенному 
очагу, к жертвенному столбу, алтарю. Сами стены, кровля дома не важны, их нет. Человек 
не позволяет назвать себя хозяином дома, поэтому он избегает употреблять слова 
„строить”, „создавать”. Используя эти слова, он как бы претендовал на собственность. Но 
это собственность богов. В пространстве дома находится жертвенный очаг, жертвенный 
столб, алтарь, и в задачи человека входит обслуживание богов через обеспечение 
жертвоприношений.

 „Ведь это я восхвалил Вас о Ашвины! Сюда глаза (свои обратите) о повелители 
красоты, (вы) – повелители дома” (I, 120, 6).

 „Мы призываем тебя, господина всех племен, хозяина общего дома всех (племен) – 
для наслаждения” (I, 127, 8).

Т. Я. Елизаренкова видит в „общем доме всех племен” метафору для обозначения 
религиозной общины, которая почитает Агни. Как археологическая реальность „общим 
домом всех племен” может выступать укрепленное поселение аркаимского типа с его 
концентрическими кругами и секторами, отдельными домами. Агни здесь выступает 
как бог домашнего очага, семейных обрядов и традиций, радостный Гость и вездесущий 
хозяин.

Люди, почитатели бога, должны ухаживать за жертвенным огнем, за что Агни 
должен принести благополучие в дом. Еще раз подчеркнем: реальный хозяин дома – бог. 
Люди – гости у хозяина дома. Особенно ясно это видно по тексту: „Как друг дома, ты дал 
приют смертным” (РВ. III, 1, 17). В поэтических пассажах РВ в значении „dáma-” звучит 
дом бога Агни и его почитателя: того, кто разжигает огонь в домашнем очаге. Похоже, 
что огонь в жертвенном костре и домашнем очаге – это все проявление одного бога. Дом 
почитателя, считается домом бога Агни. Агни, в свою очередь, приглашает почитателя в 
свой дом. Агни восхваляют поэты, ему приносят жертвы жрецы.

Археологический дом „Страны городов” также наполнен следами ритуальной 
деятельности. Наблюдая за их размещением в пространстве жилища, правомерно прийти 
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к выводу, что разного рода жертвоприношения должны были указывать божеству дорогу в 
дом, „завлекать” бога к главному жертвенному очагу и самому жертвователю.

Идея побудить божество пойти навстречу людям, которую мы с достаточной долей 
уверенности реконструируем по остаткам ритуальных действ на полах аркаимских домов, 
известна не только по РВ. Она доминирует в текстах древнейших письменных обществ. 
Ритуальная деятельность людей Месопотамии и Египта III тыс. до н. э. была направлена 
на то, чтобы бог „приходил” и „нисходил” в человеческое жилище, чтобы „вселиться”, 
„войти” в алтарь, жертвенный очаг или в идола, почитаемого в общине. И даже в более 
позднее время, когда на Ближнем Востоке появились храмы, проходы внутри храма и 
дорога к нему предназначались вовсе не для верующих и даже не для жрецов, а для Бога 
[17].

Одно из редких существительных, обозначающих дома – это mắna. Оно отражает 
разновидность общего понятия „дом” – дом богов. 

В Х мандале (РВ. Х, 27, 23) есть важные для нашего исследования строки: „Первые 
из богов присутствовали при построении (мироздания)”. В. Гельднер в своих комментариях 
не исключает, что это событие происходит на небе [18]. Но для меня этот текст звучит как 
построение мироздания на земле.  И это опять возвращает нас к мысли об Аркаиме как 
модели космического устройства. Оно не только освещено богами, но самые первые боги 
присутствовали при этом процессе.

Есть еще одна яркая форма – devamắna-,  – напрямую указывающая – „дом богов”.
Для РВ это единственный случай, когда один и тот же объект – дом – имеет два 

разных названия в зависимости от того, принадлежит он богам или смертным [19]. 
Наличие devamānā как „мироздания на небе”, здания – жилища – небесного дома богов и 
просто mānā, как космического дома, построенного на земле, объясняет филологические 
противоречия, обсуждаемые переводчиками РВ. Археология и здесь помогает понять 
многоголосный характер смысловых нагрузок поэтического текста.

Этимологически māna – „дом” сопоставляется с авестийским d māna, nmāna, 
возводимым к dám. Важный смысл „mắna-” звучит как производное слово „мерить” от 
корня „ma”. Контаминацию – смешение частей двух слов с формами mắna – мера – Т. 
Я. Елизаренкова объясняет тем, что все связанное с почитанием богов отмерялось: 
алтарь, жертва и т. п. [20]. Однако открыто-значимо звучит „мера” и применительно к 
человеческому жилищу [21]:

 
Хижину, отмеренную с молитвой,
Отмеренную вдохновенными, построенную, –
Да защитят бессмертные Индра – Агни,
 (Эту) хижину, сиденье Сомы!
 
Исходя из данных археологии, мы можем только констатировать: аркаимский 

дом с его главным столбом ритуального пространства, с его колоннадами и нефами был, 
безусловно, объектом значимых измерений не только как обычный строительный объект, 
но и как жилище богов. Аркаим весь заполнен „мерными смыслами”. Здесь меряно-
перемеряно все: диаметры стен и улиц, глубины жилищных котлованов и, можно не 
сомневаться, высоты кровель и оборонительных стен.

 „Страна городов” как археологическое наследие, безусловно, будет изучаться как 
реализованный в далекой древности проект сакральных чисел и сакрального пространства. 
Мы не знаем системы мер, которыми пользовались люди Синташты и Аркаима, да она и 
не могла существовать в нашем современном понимании практики мер и весов. Мы только 
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четко осознаем, что люди бронзового века безупречно владели чувством пропорции и 
гармонии. И они, кажется, умели (во всяком случае, небезуспешно старались) приводить 
окружающие природные ландшафты в соответствие с пропорциями человеческого духа и 
человеческого тела и размещать их в пространстве Космоса.

Среди названий дома в РВ есть существительное harmyá / harmiá, за которым, с 
нашей точки зрения, стоят реальные жилища и реальный поселок. В текстах значение 
этого слова моделируется общей оппозицией, важной для модели мира ария РВ: закрытый 
– открытый. Harmyá – принадлежит сфере „закрытый”: это место сокрытия Агни, 
загон для скота, дом, который запирают, и т. д. В „Ведийском индексе” Макдонелла и 
Киса существительное harmyá трактуется как обозначение прочного и крепкого дома, 
окруженного стеной. Согласно определениям можно выделить три признака: твердое, 
прочное сооружение, которое представляет собой дом, большое сооружение – дворец, а 
также помещение, окруженное стеной или забором.

Интересно отношение Т. Я. Елизаренковой к этому переводу. Она отвергает его 
решительно и требует пересмотра семантики harmyá-. При этом исследовательница 
опирается на традиционный взгляд – „по данным археологии … племена ариев вели 
полукочевой образ жизни и не сооружали ничего основательного” [22].

Если исходить из того, что за Аркаимом и Синташтой стоит одна из групп арийских 
племен, то перевод Макдонелла и Киса заслуживает особого внимания. Продолжая 
сравнения на уровне литературного текста и археологического факта, еще раз отметим: 
жители „Страны городов” вели оседлый образ жизни. Они строили большие и прочные 
дома, которые одновременно выполняли роль храма. В сознании людей это была, прежде 
всего, обитель богов. Дома не просто окружали оборонительными стенами, чтобы попасть 
в жилое пространство, необходимо было преодолеть достаточно сложные лабиринты 
конструкций входов/выходов.  Вероятно, именно это обстоятельство передает анализ 
контекста harmyá, где мифологического персонажа окружает препятствие, которое тот 
должен преодолеть [23].

Представление о кочевой подвижной жизни ариев интерпретаторы переносят 
на другие сложные по своему смыслу тексты. Например: „По природе дом (Агни) 
словно движется кругами” (VI, 2, 8). У филологов есть много неясностей. Некоторые 
исследователи видят в этих словах отражение представлений „о подвижном доме”, доме 
на колесах. Исходя из археологических свидетельств, приведенный текст можно понять и 
по-другому. Дома в круглоплановых поселениях расположены плотно друг к другу, и бог, 
посещая их, „движется кругами”. Каждое домохозяйство строило свой дом для богов, и, 
приглашая их к домашнему жертвенному очагу, они имели в виду, прежде всего, главного 
бога, бога Агни.

Продолжая тему (по кругу), тему космического обустройства жилья, обратимся 
к существительному vãstu-. Т. Я. Елизаренкова отмечает – при употреблении этого 
слова значение „дом” отсутствует; речь идет или о месте, где совершается ритуал, или 
об устройстве Космоса. „Мы хотим отправиться в эти ваши обители, где (находятся) 
многорогие неутомимые коровы” (I, 154, 6). Этот текст поясняется следующим образом: мы 
(люди) отправляемся не в свои дома, а в обители богов (в данном случае Индры и Вишну), 
а коровы – это звезды. Таким образом еще раз подчеркивается место дома в устройстве 
Космоса.

Смысловая нагрузка, которую обитатели „Страны городов” вкладывали в 
архитектуру укрепленных центров, совмещала идею освоенного пространства с 
принципами обустройства космоса, домом как главным местом свершения ритуалов 
и, конечно, домом – жильем человека. О последнем, как мы уже знаем, не нарушая 
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религиозных традиций, упоминать было не принято.
В плане космического обустройства еще раз обратимся к поискам смысла 

планировочных решений укрепленных центров „Страны городов”. Поселения аркаимского 
типа узнаются специалистами как мандалы, модели Вселенной и „карты космоса”. 
Вселенная моделируется с помощью круга или квадрата. Само слово „мандала” 
отмечено в „Ригведе” в значениях „круг”, „диск”, „колесо”, „кольцо”, „орбита”, „округ”, 
„страна”, „совокупность”, „общество”, „собрание”… Через центр Мандалы пролегает 
ось космического пространства. … „Мотив движения божества сверху вниз, с неба на 
землю, в центр Мандалы вводит вертикальную координату в структуру Мандалы, хотя 
эта координата явно обнаруживается и даже актуализируется именно как основная только 
во время ритуала. Движение по вертикали, как и его последний, завершающий этап – 
божество в центре Мандалы, – связываются с другими символами вертикальной структуры 
мира – мировой осью, мировым древом, горой Меру, ритуальным сооружением” [24]. 

Вертикальная ось космической вселенной, совмещенная с осью аркаимской 
„мандалы”, проходит через площадь, к центру которой стянуты (в горизонтальной 
проекции) осевые линии всех жилищ круглопланового поселка. Осевые линии домов 
пролегают от мерных столбов, расположенных в средней части торцевых стен напротив 
входов и идут далее через входные проемы к центру площади [25].

Таким образом, вертикаль и горизонталь центрической планировки поселка 
замыкаются в единое целое. И, очевидно, не случайно в РВ при „описании” дома 
исследователи видят два реальных объекта – алтарный („жертвенный”, „мерный”) столб и 
входной проем – „дверь” [26]. 

В поисках смысловых соответствий между домом РВ и жилищем эпохи бронзы 
нельзя обойти тему „Вселенского огня”. Вообще на поселениях культуры Аркаим–
Синташта следы огня присутствуют так или иначе во всех слоях. Прокалы и обугленное 
дерево встречаются в очажных сооружениях, в заполнениях и на полах жилых котлованов, 
в колодцах, на территориях двориков и уличных проходов. Однако для темы нашего 
исследования важны свидетельства массовых пожаров, когда глобальное воздействие 
огня охватывало все жилые и оборонительные сооружения. Вероятно, это приходилось 
на момент ухода населения на другое местожительство, так как жизнь на территории 
укрепленного центра ни в какой форме не возобновлялась в течение длительного времени.

По данным археологии за следами пожара стоят не случайные события, а 
преднамеренно и обстоятельно подготовленные поджоги. Все поселенческие памятники 
„Страны городов”, которых касалась археологическая лопата (Аландское, Куйсак, Устье и 
др.) имеют яркие следы таких пожаров. За подобными фактами должны стоять глубокие 
смыслы.

В религиозно-мифологических системах индоиранских народов огонь выступает 
в качестве главного универсального принципа, олицетворяющего собой весь Космос. 
Огненная парадигма присутствует во всех богах ведийского пантеона. Об этом прямо 
говорится в РВ (II, 1) – бог Агни тождественен порознь каждому из великих богов – 
Индре, Варуне, Вишну и т. д. Он тождественен и всем телесным стихиям – водам, камням, 
деревьям, горам… И все это по отдельности. Но вместе с тем Агни олицетворяет всех богов 
вместе взятых.

 
Ты и похож на них и равен их величием
О, Агни, прекраснорожденный, и превосходишь (их), о бог,
Когда твоя сила во всем величии разворачивается здесь
Через небо и землю – через оба мира.
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 В „Ригведе” отражена универсальность Агни, огонь выступает как посредник 
между различными мирами, он объединяет все три уровня космоса, несет жертву от людей к 
богам [27].

К яркой особенности аркаимско-синташтинской археологии относятся факты 
многократного заселения одних и тех же жилых площадок. Обитатели укрепленных 
центров через какой-то промежуток времени вынуждены были покидать обустроенные 
поселки. Перемещения на новое место были продиктованы, скорее всего, экологическими 
причинами. В условиях придомного скотоводства пастбища вблизи поселка, особенно в 
осенне-зимний период, страдали от перевыпаса. Весь коллектив с пожитками и скотом 
должен был перемещаться на другую жилую площадку, которая фактически дублировала 
старое место и старые угодья.

Покидая поселок, люди собирали нужные им вещи, а все строения предавали 
огню. В процессе раскопок археологи фиксируют только отдельные случайно утерянные 
бытовые предметы и нетронутые человеком жертвенные комплексы, которые некогда 
предназначались богам.

Был в огненном ритуале, очевидно, еще один смысл: огонь обладал не только силой 
причащения к небесному, но и обратной связью – от космического к земному. Оставляя 
обжитые места, человек с помощью огня выражал свою мечту о возвращении на место 
обитания предков. И оставленные в домах жертвенники должны были напоминать богам о 
непременном возвращении жертвователей.

Сказанное выше – не художественный текст, а выраженные словом археологические 
факты, зафиксированные в культурных слоях поселений „Страны городов” с попыткой 
осознать их смысловые нагрузки. Согласно артефактам, по прошествии какого-то 
значительного времени люди возвращались в укрепленный центр. Очевидно, это было 
другое поколенье, но очень хорошо осведомленное о месте бытия своих предков. Заново 
восстанавливались стены домов, подчищались полы, на старых местах отстраивались 
печи и колодцы. Грунтовые стены обычно восстанавливались  изнутри: строился дом-
в-доме по принципу „матрешки”. Это был новый акт творения поселка, но акт, который 
во всех деталях повторял первоначальный замысел первоначальных творцов. И таких 
возвратов могло быть три и пять [28]. Это полное повторение изначального строительного 
комплекса, в повторах которого трудно уловить временную протяженность и отличить 
старое от нового. Через изначальный акт творения здесь, вероятно, воспринималось все: 
повторение навыков в гончарном деле и металлургии, закрепление традиций и детальное 
воспроизведение бытовой и погребальной обрядности.

Археологически зафиксированное стремление аркаимских строителей к 
целостному воспроизведению первоначальных действий полностью соотносится с 
представлением человека РВ о времени. В эпоху создания „Ригведы” хронология событий 
определялась не линейным „историческим временем”, а временем циклическим. Ведийские 
поэты, излагая любые события, представляют их как повторение изначального акта 
творения. Все в мире повторяется, все имеет свои циклы, Вселенная, как и люди, проходит 
через рождение, жизнь, смерть и новое рождение.

Некогда было сакральное время, время начала, которое установило существующий 
порядок вещей, время мифа, и оно должно постоянно воспроизводиться человеком в 
ритуале, иначе наступит хаос. Реально лишь то, что сакрально, а сакрально лишь то, что 
составляет часть космоса, выводимо из него и причастно к нему [29].

Человеческий поступок ценен лишь постольку, поскольку в нем повторяются 
деяния, некогда совершенные божеством или „культурным героем”. Подлинной 
реальностью обладают только события, которые регулярно повторяются подобно восходу и 
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заходу солнца, вращающемуся небосводу и т. п.
Человек повторяет строительство дома и поселка; максимально точное повторение 

– это недопустимость вселенского беспорядка. Перед нами не просто у-по-ря-до-че-ние, 
кажется, в этом акте заключена человеческая осознанность необходимости поддержки 
космического бытия.

 „Страну городов” от ее зарождения до „исхода” можно представить не только как 
широкомасштабный градостроительный и социальный эксперимент Древнего Мира, но и 
как грандиозный ритуал, который увлек тысячи и тысячи насельников северо-евразийского 
пространства. Этот эксперимент, освященный религией и ритуалом, сцементировал и 
придал направление разрозненным этнокультурным процессам, определив развитие степи 
на целое тысячелетие.

Архитектурный образ / текст Аркаима и других укрепленных центров Южного 
Зауралья рубежа III–II тыс. до н.э. отражает не только археологические напластования, но 
историю мысли во всей ее глубинной взаимосвязи от древности до наших дней. Возможно, 
те процессы в современном мире, которые В. И. Вернадский считал рождением ноосферы, 
начались в глубокой древности, задолго до становления эллинской науки и эпохи 
технических революций [30].

Выстраивая круги и квадраты, создавая дом и крепость  как модели Вселенной, 
человек степи впервые в столь яркой форме проявил себя как Мастер, как Демиург 
культуры. Человек посмотрел и на Землю и на Космос как сторонний наблюдатель и, 
одновременно, как соучастник космического со-бытия.

На лик Земли Человек впервые поместил лик Космоса.
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Иллюстрации
 

Рис. 1. Поселение Аркаим эпохи бронзы: общий план по материалам раскопок (а) и 
геофизической съемки (б). I – центральная площадь; II – внутренняя оборонительная стена; III – 
внешняя оборонительная стена и обводной ров. А – северо-западный жилой квартал; Б – северный 
жилой квартал

Рис. 2. Типичное жилище поселения Аркаим: план (жилище 2-13, внешний круг). 
Функциональные зоны: I – коммуникативная; II – отдыха и рекреации; III – общественно-
производственная; IV – сакральная 
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ВСЛЕД  ЗА  ЗВЕЗДОЙ: 
древние индоевропейцы между Северным Приазовьем 

и Центральной Азией (III – I тыс. до н.э.)

Дмитрий Зданович
Андрей Кириллов

Пусть вновь родится закон!
О Небо и Земля, узнайте обо мне!

Ригведа I.105.15

Пути миграции народов в глубокой древности остаются одной из глобальных 
проблем современной исторической науки. Одной из причин, инициировавших такие 
перемещения, были изменения климата, приводившие к изменению увлажненности почвы. 
За достаточно короткий отрезок времени это может привести к снижению продуктивности 
флоры и, следовательно, к значимому уменьшению общей экологической ёмкости 
ландшафта. Резкие похолодания, вызванные внешними или эндогенными воздействиями на 
Земле, приводили к периодам оледенения. На историческом отрезке развития цивилизаций 
выявлено влияние солнечной активности на изменение температурного режима у 
поверхности Земли.

Однако только ли эти, мало зависимые от „воли культуры”, природные и 
экологические факторы определяли собой пути перемещений этносов, племенных групп 
в первобытности и „постпервобытности”? Этот вопрос исследуется в нашей статье на 
примере вероятных миграций древних индоевропейцев в пределах от Северного Приазовья 
до глубин Центральной Азии через Южный Урал (рис. 1).

Рабочая гипотеза. В условиях безусловного космизма древнего мышления, 
„процветание, благодать, счастье” – те блага, на достижение которых именно и  были 
(и есть) в кризисных ситуациях направлены миграционные потоки – достижимы только 
в состоянии пребывания людей в гармонично организованном Космосе. Демиург, по 
мнению Платона, упорядочил космическое пространство „с помощью образов и чисел” 
(Tim. 53b). Лучшая иллюстрация такой организации Космоса Демиургом – сфера звезд. 
С другой стороны, вследствие прецессии ночное небо Земли находится в постоянном 
движении, логику и повтор которого можно познать лишь в процессе очень длительных 



428

наблюдений за Небом. Соответственно, 
в культурах временно может появиться 
ощущение космического хаоса, забвения 
себя Творцом и – отсюда – идея двигаться 
вслед за утраченным космическим 
порядком. Не исключаем, что это и было 
одним из частных стимулов миграций 
древних индоевропейцев. Так, судя по РВ 
I.105  (Ригведа), в середине III тыс. до н.э. 
индоарии, вследствие все той же прецессии, 
с тревогой переживали „хаос Космоса” на 
протяжении нескольких столетий. 

Итак, рабочая гипотеза: 
индоевропейцы степей шли не только в 

поисках благодатных пастбищ, но и вслед за звездами, а причиной тому были поиски 
„правильно организованного Космоса”, к идее чего их приводило видимое ими „не 
правильное” смещение созвездий на небе Земли вследствие прецессии.  

В поисках индоевропейцев. Существует целый ряд гипотез о „первичной” 
и „вторичных” прародинах индоевропейцев. Согласно серии лингвистических и 
археологических концепций, древнейшая история индоевропейцев связана с Передней 
Азией. Оттуда они осваивают циркумпонтийскую зону и проникают в Причерноморско-
Каспийкие степи; возможно, в то же время, и на Балканы  и далее в Европу – в 
процессе продвижения моделей хозяйства производящего типа [1]. В последнее время 
к традиционным научным подходам добавились и новые направления исследования, в 
частности, палеогенетические исследования. Новейшие разработки говорят в пользу 
„степной гипотезы” индоевропеизации Европы [2]. В любых вариантах гипотез, важнейшая 
часть древней истории индоевропейцев, в пределах V-I тыс. до н.э. и позднее, тесно связана 
с пространствами евразийских степей. Древнейшими индоевропейцами степей обычно 
считают носителей древнеямной „курганной” культуры [3]. 

Особое место среди индоевропейских древностей 
степной зоны принадлежит Южному Уралу (шире – территории 
урало-казахстанских степей). Именно здесь на рубеже среднего 
– позднего периодов бронзового века возникает, развивается, а 
затем и гаснет, особого рода индоевропейская культура с попыткой 
становления самобытной „степной цивилизации” (XXI–XVIII 
вв. до н.э.). В терминах археологии это синташтинская (а также 
петровская) археологические культуры. В культурологических 
и цивилизационных подходах часто используется термин 
„Страна городов” [4]. Наиболее яркими памятниками являются 
„протогорода” – укрепленные поселения Синташта и Аркаим с 
прилежащими к ним некрополями. В планировке и архитектуре 
укрепленных поселений можно увидеть достаточно выразительные 
проявления так называемой „анатолийской поселенческой схемы” 
[5]. Население „Страны…” было смешанным, но в лингво-
культурном плане – здесь сходятся почти все исследователи 
– доминировал индоевропейский, скорее всего, индоиранский 
субстрат. Вероятно, индоиранцы „Страны городов” еще находились 
в контактах с протогреческим массивом, тем самым сохраняя 
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элементы глубокого общеиндоевропейского 
единства. 

Более продвинутое освоение 
колесного транспорта (создание легких  
пароконных колесниц) сделало носителей 
культуры „Страны городов” особенно 
мобильными. С этой эпохой можно 
связывать такое явление, как своего рода 
„протоглобализация” древней Евразии. 
Сократились расстояния, и появились 
объединенные смыслы. 

Известно, что концентрация масс 
населения в условно замкнутых оседлых 
пространствах стимулирует импульсы 
миграций вовне. Первичные основные направления миграций из „Страны городов” 
шли в западный сектор, по границе степной и лесостепной экологических  зон. Следы 
такого проникновения ясно прослеживаются на  Средней Волге (Потаповский тип 
археологических памятников) и далее – в бассейнах Дона и Днепра. В этом контексте 
складываются различные культуры так называемой „срубной культурно-исторической 
области”. Крайние, но достаточно интересные и позитивные, формы презентации этой 
гипотезы постулируют достижение „аркаимскими индоиранцами” Балкан, где они внесли 
один из последних штрихов в оформление греко-микенской цивилизации [6].

Параллельно шло и освоение носителями культуры „Страны городов” прилежащих 
пространств северо-западного Казахстана. Здесь, как, впрочем, и на западном направлении, 
уже не строились 
укрепленные 
поселения. 
Следами остались 
лишь могильники 
и отдельные 
курганы, вероятно, 
возведенные в 
эксклюзивных 
ситуациях.  
Столетиями позже 
можно наблюдать 
проникновение 
наследников культуры 
„Страны городов” 
глубоко на юг, через 
Центральную Азию – 
вплоть до территорий 
Индо-Пакистанского 
субконтинента и 
нынешнего Ирана. 
Вероятно, эти 
события произошли 
около середины II 
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тыс. до н.э.       
Индоевропейцы и 

их звезды. В соответствии с 
нашей рабочей гипотезой,  при 
исследовании направлений 
древних индоевропейских 
миграций могут иметь значение 
данные археоастрономии. Одно 
из определений этой дисциплины 
в свое время было представлено 
на Первом национальном 
симпозиуме по археоастрономии 
в Болгарии: „археоастрономия 
– молодая отрасль науки 
междисциплинарного характера, 
предметом изучения которой 
является астрономический контекст 
археологических памятников, 
а также астрономические 
мотивы в искусстве и 
архитектуре, в письменных 

и других материальных памятниках древних культур” [7]. В данном тексте тематика 
ограничена выявлением значимых астрономических азимутов в структуре и размещении 
археологических памятников, а также возможностями их датирования методами 
астрономии.

При всей ее „молодости”, в археоастрономии накоплен достаточно большой опыт 
исследования древней „индоевропейской астрономии” в ее практических и сакральных 
смыслах. Практика исследований показывает доминирование здесь „солнечных” 
(прежде всего) и „лунных” азимутов и смыслов, но выделяются и практики, связанные с 
астральными наблюдениями и культами. 

В древнейшем литературном памятнике ведической религии – Ригведе упоминаются 
различные яркие звезды. Это – Капелла, Арктур, Сириус и др. Интерес представляет 

возможная углубленная трактовка 
гимна „Трита в колодце” (РВ. 1.105) 
с позиций астрономии [8]. Здесь мы 
обнаруживаем, в первую очередь, 
огромный интерес индоариев к 
звездному небу, а также небесные 
„колеса колесницы” и колодец 
как своего рода „обсерваторию” 
(что позже повторил Эратосфен). 
В более поздних текстах 
древнеиранской и ведической 
литературы упоминаются такие 
звезды как Альдебаран, Антарес, 
Фомальгаут; также сохраняет 
свое значение Сириус. Согласно 
зороастрийскому литературному 
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памятнику „Бундахишн”, эти 
звезды являются „стражами” 
четырех сторон света. Поэтому, 
безусловно, представляет 
интерес обнаружение 
доказательств фиксирования 
этих звезд в конструкциях 
погребальных комплексов 
и других сооружений эпохи 
бронзового века и более поздних 
эпох.

Итак, мы убеждаемся, 
что индоевропейцами в их 
миграциях действительно 
„могли руководить звезды”. 

Звездные азимуты 
в Северном Приазовье. 
Отправной точкой для авторов послужили наблюдения над особенностями планировки 
древних курганов в Донецкой области Украины (Северное Приазовье). При исследовании 
этих курганов методами археоастрономии, кроме „лунных” и „солнечных” азимутов, в 
их конструкциях обнаружены реперы в виде стелы и выкладки камней, соответствующих 
наиболее ярким звездам, которые во втором тысячелетии до н.э. являлись заходящими и 
восходящими звездам [9]. То есть, часть времени при суточном вращении небесной сферы 
они находились под горизонтом. 

Наиболее убедительным доказательством справедливости этого утверждения 
является курган N 8 (рис. 2) могильника „Рясные могилы”, который содержит 24 кургана 
различных эпох от энеолита до поздней бронзы [10]. Есть указания, что из центральных 
точек этого кургана, отнесенного археологами к эпохе срубной общности, проводились 
наблюдения восходов и заходов двух самых ярких звезд: Арктура (α Волопаса) и Rigel 
Centaurus (α Центавра, Толиман). Действительно, самый южный угол каменной ограды, 
где была установлена стела – плоская вертикальная плита, соответствует азимуту восхода 
(а = 168º) звезды Толиман в эпоху, близкую к 1900 г. до н.э. Заход звезды Арктур (α 
Волопаса) можно было наблюдать в это время по азимуту а = - 13º. Это направление 
зафиксировано погребением N 16 в северной части ограды кургана. В результате лунно-
солнечной прецессии происходят изменения координат звезд достаточно быстро. Поэтому 
только для достаточно узкого интервала времени эти две звезды могли быть одновременно 
восходящими и заходящими светилами в данной точке поверхности Земли.

Курганы эпохи энеолита-бронзы в представлении носителей традиций 
погребальных обрядов можно рассматривать как модель Вселенной, то есть, по сути,  
проекцией звездного неба на поверхность Земли. Поэтому изменение картины звездного 
неба в результате миграций племен в масштабах евроазиатского континента требовало 
организации пространства на различных масштабах в соответствии с устройством мира, 
который в представлении носителей культуры и служителей культов, неразрывно связан с 
Небом. 

Южное Зауралье: „Страна городов” и звездное небо. Переместимся на 
территорию Южного Зауралья, где на относительно узком пространстве (350 х 200 км) 
вдоль восточных склонов Уральских гор на рубеже III – II тыс. до н.э. конфигурируется  
система территориальных округов с базами на укрепленных поселениях. К настоящему 
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времени выявлено 22 таких поселения (рис. 3). 
Отметим, что, во-первых, эти поселения органично вписаны в окружающий 

ландшафт. Во-вторых, можно с достаточной уверенностью говорить об астрономических 
составляющих планировки и эксплуатации таких поселений (Аркаим, Синташта, т. д.). 
В-третьих, наличие таких поселений позволяет соотнести друг с другом земной ландшафт 
и события, происходящие на небесной сфере. Тем самым Небо и Земля приобретают 
характер „зеркального соответствия”, а в мир приносятся столь необходимые ему элементы 
правильности и гармонии. При этом каждое такое поселение оказывается размещенным, 
по сути, в центре мира, на воображаемой космической оси [11]. Не исключаем, что перед 
нами одно из воплощений мифологического архетипа „священный город – центр мира” 
[12]. Известный исследователь К. Йеттмар сопоставил Аркаим с сакральными и небесно-
мифическими „крепостями” нуристанских народов [13].  

В структуре организации поселений типа Аркаима доминируют значимые 
„солнечные” и „лунные” азимуты. Астральные азимуты были выявлены при исследовании 
некрополя Аркаима. Курган 25 некрополя был окружен сложным рвом, состоящим из 
двенадцати неравных частей (рис. 4). В ходе исследований была высказана и реализована 
идея о связи структуры рва кургана и отдельных его деталей (ямы от столбов) с моделью 
зодиака [14]. Расчетная дата зодиака – 2080 гг. до н.э. [15], она хорошо совпадает с наиболее 
вероятной датой сооружения кургана 25, полученной на основе „солнечного” азимута – 
2120 гг. до н.э. [16]. 

Произведенное нами совмещение деталей конструкции рва кургана и наиболее 
ярких звезд привело к тому, что точка весеннего равноденствия спроектировалась в 
область созвездия Тельца и совпала с положением звездного скопления Плеяд (рис. 3). 
Здесь большой интерес представляет информация о зодиакальных созвездиях в Ведах. 
Согласно М. Н. Боголюбову, в гимне I.105 Ригведы („Трита в колодце”) отражено именно 
смещение точки весеннего равноденствия от Альдебарана (α Тельца) в звездное скопление 
Плеяды („Семь лучей”)! В Плеядах эта точка находилась в период с 2200 по 1700 гг. до 
н.э. [17]. Термин, которым обозначены Плеяды в Ведах, скорее индоиранский, нежели 
индоарийский. Это указывает на глубокую древность роли Плеяд в астрономо-календарной 
системе индоиранцев и на определенную общность структур иранского и индоарийского 
Зодиаков [18].

Если наши выкладки верны, то получается, что гимн „Трита в колодце” был создан 
вскоре после 2200 г., то есть, по сути в Аркаимскую эпоху. И в Ведах („Первая станция”), и 
в „Стране городов” с фиксации Солнца в Плеядах, вероятно, начинался отчет календарного 
года. 

Следующий сюжет связан с возможностью объяснить некоторые особенности 
относительной ориентации протогородских поселений „Страны городов” при помощи 
астрономии. В первую очередь, это можно сделать на основе известных астрономически 
значимых азимутов для точек восхода и захода Солнца и Луны на горизонте (рис. 5). Но 
еще более интересно, что отдельные азимуты можно отождествить с точками восхода 
и захода все той же ярчайшей звезды созвездия Центавра – Толиман, о которой уже 
говорилось в связи с погребальными памятниками индоевропейцев Северного Приазовья.

Среди азимутов, связывающих группы поселений, можно выделить азимуты 
восходов Солнца в дни зимнего и летнего солнцестояний, а также азимут, который 
варьирует от 14 до 18 градусов. В северной части „Страны городов” расположены такие 
объекты археологии как святилище Ахуново, поселения Степное и Черноречье. На этой 
географической параллели еще в середине III тысячелетия до н.э. можно было наблюдать 
восходы и заходы Толимана (альфа Центавра) по азимуту а = 152º, то есть на 28º к востоку 
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относительно точки юга. На широте поселения Степное находится и святилище Бакшай 
в Башкирии (54º05’) [19], расположенное к северу от горы Чека практически на том же 
меридиане. В результате прецессии оси вращения Земли восход звезды Толиман можно 
было наблюдать по азимуту а = 161º в 3000 г. до н.э., а к 2600 г. до н.э. Толиман на широте 
54º перестал подниматься над горизонтом вблизи точки Юг. Звезда исчезла из поля зрения, 
что нарушало представления о гармонии мира и, возможно, цепочку ритуальных действий. 
Возникает необходимость переместиться южнее. Так, по нашему мнению, происходит 
смещение поселений в более южную зону. Появляется вторая группа поселений, 
включающая Родники, Чекатай, Устье и др. Эти представления согласуются с датировкой 
святилищ Бакшай (около 2800 г. до н.э.) и Ахуново, полученных астрономическими 
методами при полевых исследованиях этих археологических памятников [20].

К 2780 г.до н.э. стало возможным наблюдать восход Толимана из пос. Родники по 
азимуту а = 162º. В более раннюю эпоху 3280 г. до н.э. это событие наблюдали по азимуту 
а = 153º. Именно в этом направлении относительно пос. Родники находится поселение 
Камысты (рис. 5). Направлению на поселение Андреевcкое (а =165º34’) соответствует 
азимут восхода Толимана на эпоху, близкую к 2650 г. до н.э.

Перемещение наблюдателя из Ахуново в Аркаим позволило зафиксировать три 
направления. Два из них соответствуют направлениям, близким к азимутам восхода 
Солнца в день летнего солнцестояния (направление Аркаим-Родники) и день зимнего 
солнцестояния (Аркаим – Синташата). А третье вновь оказалось связанным с восходом 
Толимана на эпоху 2950 г. до н.э. (а = 23º07’), совпадающее с направлением на поселение 
Аландское. Однако, уже к 2400 г. до н.э. Толиман не восходил над горизонтом Аркаима 
вследствие прецессии. Именно с этого момента возникла необходимость переместиться в 
более южные регионы. Смещение в Аландское позволило на некоторое время продолжить 
наблюдения восхода Толимана по азимуту а = 168º, но уже в 2300 г. эта возможность 
исчезла. Толиман вновь стал невосходящей звездой на широте Аландского (рис. 5).

Завершая сюжет, нужно признать, что полученные нами даты оказываются более 
древними по сравнению с результатами радиоуглеродного датирования – XXI–XVIII вв. 
до н.э. [21] и археоастрономической датировкой строительства Аркаима – не ранее  XXI в. 
[22]. На этом фоне  наше внимание привлекают даты, выпадающие из общего списка. Это 
несколько дат в пределах середины III тыс. до н.э. из раскопок укрепленного поселения 
Каменный Амбар [23], а также радиоуглеродное датирование палеопочв Большого 
синташтинского кургана. С доверительным интервалом 1σ здесь получены значения 
для калиброванного углерода в пределах 2910-2570 г.до н.э. [24]. Не претендуя в целом 
на удревнение памятников „Страны городов”, мы видим здесь явление „исторической 
памяти”, отражение следов астрономических наблюдений на Южном Урале еще в „до 
городскую эпоху”. Яркие материальные свидетельства тому – энеолитические святилища 
Ахуново и Бакшай в Башкирии. Подчеркнем, что и в Ригведе отражены более ранние, 
нежели текст, астрономические события. Речь идет о нахождении точки весеннего 
равноденствия в „Пяти быках” (часть созвездия Тельца) в период 4000 – 2800 гг. до н. э. 
[25].     

Кой-Крылган-кала: астрономия и гармонизация пространства. Спустя 
несколько сотен лет потомки народа, занимавшего территорию Южного Зауралья в эпоху 
бронзового века, вышли на широту древнего Хорезма. Возможно, неслучайно известный 
памятник Кой-Крылган-кала („Крепость погибших баранов”) расположен практически 
точно на долготе Синташты и Аркаима (61º 07’ в.д) и на широте 41º 45’ с.ш. (рис. 6).  В 
структуре этого ансамбля также заложено стремление к гармонической организации 
пространства застройки на основе воплощения значимых астрономических азимутов. 
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Неоднократно отмечалось сходство планировочных решений южно-уральских укрепленных 
поселений типа Аркаима и Кой-Крылган-калы [26].

Общепризнано, что на первых этапах этот архитектурный комплекс выполнял 
функции (прото)зороастрийского храма и гробницы царей [27]. Первые опыты 
астрономической интерпретации памятника состоялись еще в конце 1960-х гг. [28], тогда 
исследователи связали направление центральной части конструкции с азимутом восхода 
Солнца в день гелиакического восхода Фомальгаута, самой яркой звезды созвездия Южная 
Рыба [29]. 

 Однако последние определения азимута главных ворот храма в его восточной 
части, а именно = 80º привели исследователей к выводу, что это направление связано 
с гелиакическим восходом Плеяд [30]. Плеяды – уже упоминавшееся нами, широко 
известное в древности, звездное скопление в созвездии Тельца, к восходу которого по 
времени года был привязан паводок реки Амударьи на эпоху, близкую к V в. до н.э. [31]. 

Тем не менее, если принять предложенное определение азимутов верным, то 
становится понятным расположение всех девяти башен внешней стены Кой-Крылган-
калы (рис.7). При ориентации основной оси храма по азимуту 80º выяснилось, что 
северная башня указывает направление на точку севера (N) на горизонте. Две башни к 
СВ и СЗ от нее заняли симметричное положение с азимутами, близкими к ± 40º, которые 
фиксируют точки восхода и захода Арктура на эпоху 900 г. до н.э. Направление на точку 
востока (Е) совпало с южной башней главных ворот, А направление через центр северной 
привратной башни с азимутом 70º совпало с азимутом восхода Солнца 9 мая 1000 г. до н. 
э., когда можно было наблюдать гелиакический восход Плеяд по азимуту 75º. С помощью 
компьютерного планетария можно подобрать эпоху, когда Солнце и Плеяды восходили по 
азимуту 70º подобно тому, как это сделали авторы статьи в журнале „Восток” [32].  

Астрономический планетарий REDSHIFT4 показал, что это могло произойти около 
400 г. до н.э. в дату 4 мая, отстоящую на 40 суток от дня весеннего равноденствия (25 
марта) [33]. Но, при этом Фомальгаут также можно было наблюдать незадолго до восхода 
Солнца. Правда, для Арктура на эту эпоху азимут точки восхода составлял 44.5º. А восход 
Сириуса происходил по азимуту 113º. Последнему значению азимута можно сопоставить 
башню, расположенную по азимуту 115º.

При наблюдении из центра памятника две южные башни „отклоняются” от 
направления на точку юга (S) на 20º к западу и 15º к востоку и соответствуют точкам захода 
звезды Толиман, но только на эпоху 1000 г. до н.э., и восходу в 720 г. до н.э. соответственно. 
Для 400 г. до н.э. ее восход проходил по азимуту 174º. А в 350 г до н.э. эта звезда уже не 
поднималась над горизонтом. Не исключаем, что в этом кроется одна из причин исхода 
создателей Кой-Крылган-калы. Вновь ситуация на небесной сфере привела к нарушению 
традиционных ритуалов, проводимых жрецами.

Остается открытым вопрос, какому светилу, кроме Солнца, может соответствовать 
азимут главной оси здания и главных ворот Кой-Крылган-калы? Здесь уместно вспомнить, 
что в иранской астрологии, а также в известном литературном памятнике зороастризма 
„Бундахишн” упоминается о четырех небесных стражах: Тиштрия (Сириус) – страж 
востока, Хафторинг (Арктур) – страж севера, (Фомальгаут) – страж юга и Шатаваэш 
(Антарес) – страж запада. Оказывается, что Антарес на рассматриваемую эпоху восходил 
и заходил практически в тех же точках, что и Сириус. Только моменты восходов этих двух 
звезд отличались примерно на семь часов. А по азимуту 80º могли восходить только такие 
яркие звезды, как Альдебаран (α Тельца) и Процион (α Малого Пса).

Недавно были произведены уточнения азимутов башен [34]. Восход Арктура над 
центром СВ башни мог происходить по азимуту 36º в 1280 г. до н. э., заход по азимуту 
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321º над СЗ башней – в 980 г. до н.э. Восход Толимана по азимуту 164º проходил в 760 г. до 
н.э. На эту же эпоху восход Солнца в день зимнего солнцестояния проходил над башней с 
азимутом 122º. Но, это событие можно было наблюдать вплоть до IV в. до н.э. вследствие 
более медленного изменения угла наклона плоскости эклиптики относительно плоскости 
небесного экватора. Фомальгаут при этом заходил по азимуту 207º, и с этим событием 
может быть связана башня по азимуту 202º. А по азимуту 249º происходил заход Антареса 
(α Скорпиона) в 800 г. до н.э. Близкий к этому значению имел азимут захода Сириус 247º 
на эпоху, близкую к 400 г. до н.э. А башня с азимутом 287º соответствует заходу Плеяд на 
эпоху 700 г. до н.э.

Для направления на главные ворота по азимуту 80º удалось подобрать эпоху – 700 г. 
до н.э., когда Альдебаран восходил по этому азимуту.

В результате данных, представленных выше для Кой-Крылган-калы, можно сделать 
вывод, что башни на внешней стене храма, фиксирующие астрономически значимые 
азимуты Арктура и Толимана, связанные с астральными культами, указывают на более 
раннюю эпоху по сравнению с V-IV в. до н.э. Значительно позже направление основной оси 
памятника позволило предсказывать разливы реки Амударьи во время весеннего паводка 
по гелиакическому восходу Плеяд. Согласно А. В. Виноградову [35], в VII в. до н.э. в 
долине Амударьи возникает первое на территории бывшего СССР государство. Толстов 
[36] отодвигает образование хорезмийского государства (со ссылкой на Бируни) на более 
древнюю эпоху – XIII в. до н.э. Кроме того, фиксация направления на восход Солнца в 
день зимнего солнцестояния подтверждает посвящение храма божеству зимнего Солнца – 
Сиявушу, которому поклонялись жители Хорезма до распространения зороастризма [37].

Заключение. Солнце и Луна – наиболее яркие объекты на небе Земли, поэтому 
прежде всего они обожествлялись в древности. В таких культово-крепостных сооружениях 
эпохи развитой бронзы как поселения Аркаим и Синташта доминирующими моментами 
является фиксация восхода Солнца в день летнего солнцестояния (летний солнцеворот), 
поскольку в суровых зимних условиях не всегда удается наблюдать восходы Солнца в 
день зимнего солнцестояния. Именно в этом направлении, восхода Солнца в день летнего 
солнцестояния, могла происходить миграция индоевропейцев из юго-западного региона 
Европы в восточные вплоть до Урала в эпохи энеолита – ранней бронзы. Для мигрантов-
кочевников и коневодов чрезвычайно важным было и направление восхода Солнца в 
точке востока. Дни весеннего и осеннего равноденствия являлись естественным рубежом 
сезонов года, позволяющим планировать как скотоводческое, так земледельческое ведение 
хозяйства. Движение при миграциях в направлении восхода Солнца привело к появлению 
в конструкциях погребальных сооружений азимутов, близких к 50 – 55 градусам. При 
этом, однако, нельзя исключать, что это – „направление пути мертвых”, то есть, черта 
погребальной обрядности.

Гораздо труднее обосновать астральные культы. Их достаточно сложно 
зафиксировать в бесписьменных цивилизациях. Однако литературные памятники 
ведической и иранских религий, а также древнегреческие источники позволяют 
говорить об их наличии в религиях древних народов, понять их утилитарный 
смысл, связанный с ведением календаря и практикой предсказаний, которая затем 
трансформировалась в астрологические концепции. Один из вариантов такого культа 
двух звезд Арктура и Толимана, ярчайших звезд в созвездиях соответственно Волопаса 
и Центавра, представлен в нашем исследовании. Можно называть различные причины 
(экономические, экологические, эпидемиологические, войны и т.п.) уничтожения огнем 
поселений после обитания в них нескольких поколений или неожиданных разрушений 
отдельных башен в цитаделях и храмах. Одной из версий таких глобальных миграций 
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или локальных перестроек являлись изменения в положении небесных объектов в 
результате прецессии земной оси. На больших отрезках времени происходило смещение 
полюса мира относительно ярких звезд. На более коротких временных интервалах 
изменялось положение точки восхода (захода) звезд, таких как Арктур, Сириус, Толиман. 
Поэтому кроме экономических причин возникала необходимость изменить положение 
точки наблюдения этих звезд, мигрируя в более благоприятные регионы, или провести 
перепланировку сооружений, чтобы вновь поставить в соответствие ритуальные традиции 
на Земле в соответствие с „гармонией Космоса”. Совершенно очевидно, что это было 
бы невозможно без существования избранных представителей общества, своего рода 
интеллектуальной элиты того времени – жречества.
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ОТДЕЛ  „МЕТОДИЧЕН” – 
РАЗВИТИЕ  ПРЕЗ  ГОДИНИТЕ  И  

ВИЗИЯ  ЗА  БЪДЕЩЕТО

Стефка Илиева

Отдел „Методичен” на Народна библиотека „Иван Вазов” е създаден през 1952 
година, когато се създават Окръжните библиотеки в страната. Постановление N 153 
на Министерския съвет от 28.07.2000 г. за преобразуване на културни институти в 
регионални библиотеки и музеи, а по-късно Закон за обществените библиотеки (Обн. 
ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009 г.) утвърждават неговите основни функции: координационна, 
квалификационна и експертно-консултантска дейност. Най-тесни са контактите на 
отдела със структурите, отговорни за развитието на библиотеките в област Пловдив. Този 
факт е обясним – през шестдесетгодишната история на отдела, който е част от структурата 
на Народна библиотека „Иван Вазов”, са  изградени  контакти и връзки с местните 
държавни структури на управление  и с преките ръководства на библиотеките в рамките 
на Пловдивска област. Най-засилени и ползотворни са контактите с изградената мрежа от 
обществени библиотеки. Отделът има дългогодишни традиции да привлича за методисти 
най-добре работещите библиотекари, с висше библиотечно образование. Неизличима следа 
за развитието на отдела през годините на неговото създаване, утвърждаване и развитие 
оставят завеждащите отдел „Методичен” на Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив 
Делчо Георгиев, Добрина Чолакова, Ирина Пилева и Златка Иванова.

Сключването на договори между Народна библиотека”Иван Вазов” и 
представителите на общинските библиотечни ръководства от 1993 г. насам допринася за 
задълбочаването на взаимоотношенията между отдела, читалищните библиотеки и техните 
ръководства. 

Мисията на отдел „Методичен” е да подпомага развитието на библиотеките 
като ключови институции за достъп  до ресурси, удовлетворяващи   образователните, 
информационни и културни потребности на гражданите.

Цел на развитие на отдела
Постигане на ефективна, добре организирана и  действаща териториална 

библиотечна мрежа.
Координационна и експертно-консултантска дейности
Услугите, които предлагаме на нашите партньори, обхващат основните направления 

на библиотечната практика. Подпомагаме планирането на дейността на библиотеките, 
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разпределението на финансовите им средства, поддържането на стандартизираната 
документация, подготовката на проекти пред финансиращи организации, управлението на 
фондовете на библиотеките и опазването им. 

Ръководствата на библиотеките консултираме още при откриване и закриване на 
библиотеките, при управление на персонала (при подготовка и провеждане на конкурси за 
назначаване на библиотечни специалисти или при атестирането им).  

Ежегодно, съгласно чл. 23 (1) на Закон за народните читалища (ДВ, 22 октомври 
1996), предвидените по държавния и общинския бюджети средства за читалищна дейност 
се разпределят между читалищата от сформирана за целта комисия. Сътрудниците на 
отдел „Методичен” са канени от общинските ръководства като експерти при оценяването 
на  библиотечно- информационната дейност на всяко читалище поотделно и при 
разпределението на субсидиите. 

Библиотеките и информационните технологии
Европейският парламент препоръчва на страните – членки да адаптират програмите 

за обучение на библиотечния персонал към развитието на информационното общество. 
Стартиралата европейска програма Телематика цели да включи всички библиотеки в 
информационните и комуникационните структури на европейските държави. Подкрепят 
се проекти, свързани с новите информационни системи, които да подпомогнат достъпа на 
потребителите до библиотечни и нформационни ресурси от цял свят. На европейско ниво е 
направено не малко, за да се осъзнае новата роля на библиотеките като посредници между 
все по-нарастващия обем информация и потребителите.

Средствата от допълващата субсидия за читалищата, които големи читалищни 
библиотеки от град Пловдив и региона  печелят се  влагат за нови книги, компютърна 
техника и осигуряване на библиотечен софтуер. В отдела се следи  за наличието на 
компютри, библиотечен софтуер, локални мрежи, собствени бази данни, автоматизирани 
читателски места, достъп до интернет, електронни адреси, собствен уеб-сайт и технически 
средства като скенер, принтер, ксерокс, мултимедия.

Благодарение на участието на 49 библиотеки от Пловдивска област в Програмата 
„Глоб@лни библиотеки-България” всяка следваща година се отбелязва ръст на 
компютърната техника и достъпа до интернет в библиотеките. Повечето библиотекари от 
библиотеките имат достъп до виртуалното пространство и това съдейства за увеличаването 
на електронните експертни консултации за най-отдалечените библиотеки в региона. 

Като следващ етап от програмите  за квалификация и от обучителната програма на 
„Глоб@лни библиотеки” отделът  провежда обучения за библиотекарите от обществените 
библиотеки за по-високи нива компютърна грамотност и знания за деловата електронна 
кореспонденция, обработка и архивиране на информация от интернет пространството, 
създаване на собствени бази данни, изработване на презентации и мултимедийни текстове 
за библиотечно-информационните дейности, стратегии на търсене в бази данни и обмен на 
информация, изработване на стратегия за автоматизация и др. 

Помощ за обновяването на фондовете
Отдел „Методичен”  подпомага участието на обществените библиотеки от 

Пловдивска област в проектите на Министерството на културата и Министерството на 
финансите за допълваща целева субсидия – за закупуване на нови книги, компютърна 
техника, библиотечен софтуер и абонамент на периодични издания и за проектите на МК 
за подпомагане фондовете на обществените библиотеки с нова литература „Българските 
библиотеки-съвременни центрове за четене и информирмираност”. Специалистите 
от отдела уведомяват своевременно всички от областта за възможността за участие. 
Консултираме библиотекарите за попълването на необходимата документация, написването 
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на мотивационните писма, оформянето на списъците за нови книги. Изпращаме по 
електронен път издателски списъци, организираме срещи с издателства и представители на 
книжни борси. 

Дарителски кампании и инциативи
По предложение на отдел „Методичен” и чрез него, голяма част от обществените 

библиотеки са предлагани за включване в националните дарителски кампании на 
Президента на България „Дари книга”, на БЧК и Компания „Кока-Кола” в България „Книги 
на моето детство”, дарения по линия на ББИА, Вестникарска група България /Златната 
колекция ХХ век/ , ПРООН България, Алианс Франсез Пловдив, Британски съвет България, 
Американски информационно-документационен  център, Гьоте Институт България, Център 
„Образование за демокрация” Пловдив, Център за независим живот, Международен 
център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия, както и с редица 
фондации като „Бъдеще за България” Пловдив, „Сейбър”, „Свободна и демократична 
България”, Благотворителна фондация „Култура, изкуство, деца”, „Асоциация АКСЕС”, 
„Асоциация за европейска интеграция и права на човека”, „Ресурсен център на НПО в 
България” София, „Отворено общество” и издателства: „Захарий Стоянов” София, „Летера” 
Пловдив, издателска къща „Хермес”, издателство „Жанет 45”, Балкански културен форум, 
фирма „Пегас АД”, „Егмонт- България”, „Златен лъв”, фирма ИНДЕКС ООД-официален 
представител на Руската академия на науките и водещи издателства в Русия и др.

Помощ за библиотеките с нова литература, получавана в дар, оказват още 
Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, Централната библиотека на БАН, 
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Софийски университет „Св. Климент 
Охридски”, Дом за литература и книга, Регионален Исторически музей и Регионален 
Етнографски музей – Пловдив, ЕАД „Полиграфия” –  Пловдив, ДСК – клон Пловдив, 
Агенцията за чуждестранна помощ, Независимия синдикат на читалищните работници – 
София и др.

От няколко години насам община Пловдив спонсорира пловдивски автори като 
заплаща издаването на заглавия, спечелили конкурса на общината. Всички те се даряват на 
пловдивските читалища чрез отдел „Методичен”.

Ежегодна стана инициативата „Пловдив чете” след провеждането на която водещи 
издателства в страната осигуряват на пловдивските читалищни библиотеки подбрани 
заглавия. Средствата за тях се осигуряват от община Пловдив, а на два пъти и от МК. 
Цялата процедура по разпределението на заглавията по читалища минава през отдела. 

Насърчаване на четенето 
От април 2006 година стартира Националната кампания „Четяща България”, 

инициирана от Асоциация „Българска книга” и подкрепена от СБИР /сега ББИА/. Проявата 
„Маратон на четенето” е по случай 23 април- Световен ден на книгата и авторското 
право. Идеята е споделяне на четенето като удоволствие или четенето като приятно 
съпреживяване, чрез четене на глас пред приятели или духовни съмишленици на текст от 
любима книга или интересен автор. В тази проява най-активни са децата-читатели.

През 2007 година отдел „Методичен” инициира провеждането на конкурс „Как 
библиотеката промени живота ми” за читателите от читалищните библиотеки на обшините 
Пловдив, Марица,Родопи в три етапа-читалищен, общински и ретионален.Номинирани 
бяха 14 участници, а на заключителния трети етап бяха връчени награди на победителите. 
Конкурсът доказа, че четящият човек не е излязъл от мода.

През 2008 година продължихме в тази посока с организирането на конкурс за есе за 
ученици от читалищните библиотеки  на Пловдивска област на тема „Един прекрасен ден 
в библиотеката”. Целта на тези конкурси е създаване и стимулиране на навици на четене 
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у децата от ранна възраст; създаване на възможности за персонално творческо развитие; 
стимулиране на въображението и творчеството у децата и младите хора;

През последните години участваме във всички национални, регионални и местни 
проекти за насърчаване на четенето като „Чети с мен”, „Стара книга върни, нова вземи”, 
Летни читални, Нощ на изкуствата и музеите, Библионощ, организирана от отдела  за 
всички библиотеки от областта. Съвместно с „Лайънс клуб” Пловдив участваме в 
обслужването на деца с нови книги и творчески занимания в болница „Св. Мина”. 

Квалификационна дейност
Програмите за квалификационни занимания с библиотекарите са съобразени с 

динамиката на библиотечно-информационните дейности. Отделът инициира и провежда 
различни форми на поддържаща квалификация за библиотечните специалисти (семинари, 
работни срещи, делови игри, конкурси, съвещания, стажуване на начинаещи библиотекари, 
практикуми, обмяна на опит).
През последните години все повече библиотеки създават онлайн колекции от дигитални 
ресурси до които потребителите имат достъп. Нараства значението на процесите по 
дигитализация на ресурсите, затова темата за дигитализацията на културното наследство 
и участието на Народната библиотека в европейски проекти е акцент на редица 
квалификационни занимания.

Предмет на работни срещи през последните години са още : Обсъждане на 
новоприетия „Закон за обществените библиотеки” с лектор  Ваня Грашкина (2009), 
„Библиотечните консорциуми” с лектори проф. Александър Димчев, декан на Философския 
факултет на СУ и Надя Терзиева, Директор на Български информационен консорциум 
(БИК), „Авторското право и библиотеките” през 2006 г. с лектор проф. Вихър Кискинов, 
преподавател от СУ и с участието на експерт по тази тема от МК, Дирекция „Авторско 
право и сродните му права”, информационната грамотност- национален семинар с 
участието на Гьоте институт през 2008 г., а по-късно на същата тема се провежда и 
регионална работна среща с библиотекарите от училищни и обществени библиотеки в 
Пловдивска област.

На работните срещи с училищните библиотеки се канят инспектори от РИ на 
МОН и се прави ежегоден анализ на библиотечната дейност за изминалия период.

Акцент на обученията с библиотекарите от специални библиотеки и висши училища 
е въвеждането на нови стандарти като: „БДС ISO 690 Библиографско цитиране”, „БДС 
ISO 2789 Международна библиотечна статистика” и „БДС ISO 11620 Индикатори за 
резултатност”, нови нормативни документи. Чрез Центъра за продължаващо обучение за 
библиотекари се провежда обучение за 10 души на тема „Стандартизационен практикум” 
с лектор н.с. Елена Койчева, преподавател от СУ и член на ТК 16 „Архивна, библиотечна и 
информационна дейност” към Български институт по стандартизация.

На работните срещи с библиотекарите от обществени, училищни, университетски и 
специални библиотеки се споделят впечатления от обучения в библиотеки на други страни 
(САЩ-2007 г., Англия-2009 г., Международен конгрес на ИФЛА 2009 г. в Милано, Италия, 
Полша-2012г.). 
Ежегодно библиотекарите присъстват на работните срещи на двете фирми за библиотечен 
софтуер у нас – Софтлиб и PC-TM, които представят най-новите си модули.

През 2013 г. библиотекарите от всички видове библиотеки на област Пловдив 
са на четири работни срещи по мрежи за запознаване с изискванията за архивиране 
на документацията на организациите на тема „Организация, съхраняване, експертиза, 
обработка и използване на документите и предаването им от учрежденските в държавните 
архиви. Организиране на ведомствен архив” с лектор Любен Вачуров, гл. експерт в 
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Регионален държавен архив – Пловдив.
Освен общите квалификационни срещи за всички библиотекари от областта, всеки 

методист подготвя Програма за квалификационни занимания за годината. При планирането 
на квалификационните прояви, методистите се съобразяват с конкретните потребности, 
знания и умения на участниците. Обученията за библиотекари в малки групи в общинските 
центрове, създават възможност за диалог и споделяне на опит. Методистите пречупват 
теорията през призмата на практиката и дават насоки за работа в библиотеките. Включват 
се и по-активни форми на обучение като практикуми, стажуване, делови игри, конкурси и 
състезания, тренинги, обмяна на опит.

Обмяната на опит е форма на квалификация, която оказва голямо влияние за 
повишаване равнището на практически знания и умения. Чрез нея се изгражда връзка 
между теоретичната и практическата подготовка на библиотекарите, показват се различни 
начини за осъществяване на конкретни дейности. Обмяната на добри практики дава 
възможност за сравнение и изява. Програма „Глоб@лни библиотеки” насърчи споделянето 
на добър опит сред целевите библиотеки по най-актуалните теми:  въвеждането на 
електронни услуги в областта на заетостта и в културен контекст, осъществяване на 
сътрудничество и партньорство между библиотеките и другите организации, опазване 
на културното наследство и дигитализация на краеведските ресурси, културен туризъм,  
застъпничество и лобиране за библиотеките. 

Обмяната на опит се извършва и в посока на въвеждането на новите 
информационнни технологии. Библиотекарите, които започнаха автоматизация на 
библиотечните процеси, презентират опита си пред свои колеги в региона. Така 
библиотеката при Аграрен университет – Пловдив представи възможностите на локалната 
си мрежа пред колеги от читалищните библиотеки на общините Марица, Родопи, 
Стамболийски, Перущица и Кричим, а библиотеката при  НЧ „Г.Търнев” – Пловдив 
демонстрира възможностите на автоматизираната система „АБ” пред библиотекари на 
община Марица. Библиотеката при ВМИ през 2013 г. демонстрира новите библиотечни 
и електронни услуги, автоматизирането на процеса на инвентаризация и обслужване на 
потребителите. 

Няколко тренинга с библиотекари са проведени с цел повишаване на 
компютърната подготовка и уменията на библиотекарите,  останали извън Програма 
„Глоб@лни библиотеки” – да издирват и оценяват информация от интернет, да обработват 
и организират библиотечни колекции в общините Асеновград, Брезово, Раковски, Садово, 
Съединение, Първомай.

Най-многобройни са изнесените обучения в малки групи към Център за 
продължаващо образование към ББИА (ЦПОБ); две обучения към фирма ЕвроАлианс 
за работа с програмата Power Point и работа с периферна техника към компютрите-2007 
г.; групи по десет обучаеми за писане и управление  на проекти-2004 г. с обучител Стоян 
Зайков към Център за усъвършенстване на учители; 2007 г. за училищните библиотекари с 
обучител ст. експерт на МОН Петър Хаджиничев, 2013 г. обучение към ЦПОБ с обучител 
н. с. Ваня Грашкина на същата тема, но с обучаеми от обществените, училищните и 
библиотеките към висши училища.

За да предлага на библиотекарите обучения, релевантни на очакванията и нуждите 
от квалификация, отдел „Методичен” на Народна библиотека „Иван Вазов” провежда 
анкета сред библиотекарите от обществените библиотеки от Пловдивска област (2006) и с 
училищните библиотеки (2014).

Анализирайки квалификационната програма на отдел „Методичен” за последните 
години могат да се направят следните изводи:
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• Квалификационните програми са насочени към  всички библиотекари от 
Пловдивска област.

• Програмите са диференцирани, съобразно знанията, уменията, потребностите на 
персонала и вида на библиотеките.

• Най-голям дял в програмите имат семинарите на актуални теми от библиотечната 
практика и работните срещи с информационен характер.

• Използвани са активни форми на обучение.
• В програмите се включват  като лектори и обучители водещи специалисти в 

областта на библиотечното дело и хуманитарните науки, информационни специалисти, 
ръководители на асоциации, преподаватели от висши училища, изявени библиотекари, 
представители на партньорски организации.

• Проучвани са квалификационните  потребностите на библиотечния персонал като 
обучителните програми се съобразяват с  тях.

Перспективите за развитие на отдел „Методичен” са залегнали в Стратегическия 
план за периода 2016-2018 г. 

Стратегически цели: 
1. Повишаване информираността на библиотеките и библиотекарите за всички 

законодателни и нормативни промени, отнасящи се до библиотечните дейности и 
културната политика. Продължаване на библиотечното образование и стимулиране на 
Ученето през целия живот (УЦЖ).

2. Съдействие на библиотеките за въвеждане на нови технологии, софтуер и 
нови електронни услуги, които да осигурят безплатен и свободен достъп до ресурси за 
потребителите. Подкрепа на библиотеките в развитието им като центрове на обществени и 
информационни услуги за гражданите в дигитална среда.

3. Укрепване на партньорските взаимоотношения с държавните и неправителствени 
организации в полза на развитието на библиотеките.

Новите моменти в дейностите са:
• Прилагане на съвременни методи на обучение, на „учене чрез правене”, 

въвеждане на игрови методи в хода на обученията, търсене на обратна връзка и активно 
взаимодействие. 

• Акценти на квалификационна  програма да са следните теми:  информационната 
свобода и информационната безопасност; коопериране и сътрудничество на библиотеките 
и обмяна на добри практики; новости в нормативната уредба, свързана с библиотечно-
информационната дейност; нови услуги за потребителите; опазване на природата и 
библиотеките, създаване на местни електронни ресурси в полза на гражданите, реклама и 
маркетинг на библиотечните дейности и др.;

• Осъществяване на дейност за развитие  капацитета на обществените библиотеки 
като центрове за самообразование, самоусъвършенстване и учене през целия живот на 
гражданите.

• Насърчаване и консултиране на библиотеките за участие в национални, местни, 
европейски и международни проекти и програми.

• Подпомагане дейността на обществените и училищните библиотеки за 
насърчаване на четенето.

• Помощ на държавата в реализирането на националноотговорни дейности в 
областта на библиотечното дело: участие в изработване на нормативната уредба на 
страната; 

• Популяризиране на нови успешни библиотечни практики извън рамките на 
Пловдивски регион чрез участие в електронни дискусии на колеги от страната; представяне 
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на уебстраниците на Народна библиотека „Иван Вазов” и  ББИА на изработени документи 
или съобщения за позитивен опит; 

• Организиране на обучителни тренинги за  стратегиии на информационно търсене 
в мрежа; 

• Участие в изграждането на регионална и национална автоматизирана 
информационна мрежа; 

• Разширяване на кръга на партньорите и дарителите за библиотеките; 
• Връзки с медиите и реклама, лобиране за библиотеките пред бизнес - партньори и 

неправителствени организации, имащи отношение към библиотеките. 
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ИНФОРМАЦИЯТА – 
ОСНОВЕН  РЕСУРС  

ЗА  НАЦИОНАЛНАТА  СИГУРНОСТ

Ралица Йотова

Светът е обгърнат от желание за непрестанно търсене. Хората са обсебени от идеята 
да научават повече и да знаят всичко. Технологичната еволюция, която непрестанно се 
променя и придобива нови измерения, намира израз във всеки един човешки ход. Колко 
често вече се случва да влезем в метрото и да видим хора с книги или вестници в ръка? 
Вместо това всички сме вглъбили поглед в онези малки устройства, които облъчват лицата 
ни с бяла светлина. Но какво се крие зад тази бяла светлина? Колко често информацията, 
която бълва постоянно от глобалната електронна мрежа е достоверна и колко често се 
разпространява правомерно?

Нуждата на човечеството от информационните технологии започва да превишава 
лимита на полезното и да навлиза в границите на вредното. Белезите от тази зависимост си 
проличават върху младото поколение, което много често остава в плен на виртуалният свят.

Разбира се, непрестанното технологично развитие и внедряването на иновации 
в тази област, се превръщат във възможност за много научни постижения в различни 
области. В световен мащаб, основният и общозначим ресурс, който е пряко обвързан с 
технологичните предимства, е именно информацията. 

По своята същност, информацията е съвкупност от сведения, определящи и даващи 
степента на нашите знания. Тази същност, обаче, не може да придобие реален израз без 
човешкия фактор, който оказва изключително силно влияние върху информационните 
процеси и не само – благодарение на него информацията съществува. Човешкото влияние 
има  двупосочно действие –може да бъде разглеждан и като източник, и като реципиент 
на информационни единици. Зараждането, задвижването и съществуването на този 
безспирен информационен процес на разпространяване и получаване, предполага появата 
и обособяването на  информационна среда и информационно общество. Основен принцип 
на информационното общество е, че достъпът до информация е основно човешко право, а 
информационните и комуникационните технологии създават предпоставки за свободното 
му упражняване.

Информационно общество е общество, в което производството, 
разпространението и употребата на информация са основните 
икономически, политически и културни дейности. Имайки предвид това, можем да 
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разглеждаме днешното общество като информационно и да приемем, че негова основна цел 
е търсенето на постоянен източник на информация, както и самата информация.

Приемайки, че появата на информационно общество е нов етап от развитието на 
човечеството, можем да твърдим, че много важен момент от запазването на този етап е и 
сигурността на информацията. С нуждата от непрестанното търсене се заражда и нуждата 
от осигуряването на надеждност, което е и предпоставка за постоянното създаване, 
обработка, поддръжка и съхранение на циркулиращите информационни единици. Това е 
процес, който е пряко свързан с информационната и националната сигурност на страната. 

Сигурността  като понятие може да бъде определена като абстрактна и всеобхватна. 
Нейната точна дефиниция винаги ще бъде допълвана, усъвършенствана и никога 
константна. Това е предпоставка за определянето на видове сигурност, базирани върху 
различни зависимости. 

Поради всеобхватността на темата за сигурността, се налагат различни видове 
класификация на нейните аспекти, които се определят според различни фактори, като 
например потенциала, спектъра, посоката на рисковете и заплахите, както и възможностите 
за противодействието и неутрализирането им.  В исторически план през различни етапи от 
развитието на света, смисъла на понятието сигурност е било различно, нейната важност за 
обществото – също. Така, с времето се появява и понятието „национална сигурност”.

В литературата съществуват много определения, разглеждащи различните аспекти 
на националната сигурност. Една част от учените посочват дефиниции за националната 
сигурност от гледна точка на възможностите за гарантирането и запазването на 
териториалната цялост и независимост на дадена държава, а друга част е водена от идеята 
за самото понятие „сигурност” като състояние, устойчиво на външни влияния.

Националната сигурност като политическа категория е променливо състояние, 
при което за държавата и обществото не съществува пряка опасност за нарушаването на 
различните аспекти на сигурността, или ако такава опасност се появи, те да бъдат надеждно 
защитени. За нея са присъщи специфични политически, икономически, социални, 
етнически, духовни, военни, информационни и екологични компонентни, всеки от които 
самостоятелно или в съчетание с другите, както и с редица странични фактори, може да се 
окаже критичен за държавата.

Може да се обобщи, че единствената най-ясна и обща дефиниция, приета в 
границите на Р. България, узаконена със Закон за защита на класифицирана информация 
(ЗЗКИ), параграф 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби е: „Националната сигурност е 
състояние на обществото и държавата, при което са защитени основните права и свободи на 
човека и гражданина, териториалната цялост, независимостта и суверенитетът на страната 
и е гарантирано демократично функциониране на държавата и гражданските институции, в 
резултата на което нацията запазва и увеличава своето благосъстояние и се развива”. 

Според друга дефиниция, която можем да открием в Концепцията за национална 
сигурност, в раздел „Общи положения”, т. 20-26, националната сигурност е разглеждана 
като състояние, отговарящо на различни условия, засягащи всички аспекти на сигурността:

„20. Национална сигурност има, когато са защитени основните права и свободи на 
българските граждани, държавните граници, териториалната цялост и независимостта на 
страната, когато не съществува опасност от въоръжено нападение, насилствена промяна 
на конституционния ред, политически диктат или икономическа принуда за държавата и е 
гарантирано демократичното функциониране на държавните и гражданските институции, 
в резултатна което обществото и нацията запазват и увеличават своето благосъстояние и се 
развиват.” [1]

Сигурността е всеобхватно състояние, което не само отделният човек се стреми да 
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постигне, но и тя е основна тема в глобален мащаб, тъй като е пряко свързана с рисковете 
и заплахите, които могат да застрашат всяка една човешка дейност, независимо от нейния 
характер. Тя е състояние, при което се гарантират жизнените интереси на гражданите, 
обществото и държавата от външни или вътрешни заплахи. [2] 

Националната сигурност като част от държавността, засяга много и различни 
аспекти от човешкия живот, като се разширява, обогатява и обхваща не само света като 
една съвкупност, но и отделния гражданин. Темата за информационната сигурност е 
важен елемент от националната сигурност, който е и част от основната проблематика на 
разглежданата тема.   

„Информационната сигурност е защитеност на държавата на стратегическо, 
оперативно и тактическо равнище от всякакви опити:

- да се наруши неприкосновеността, достоверността, конфиденциалността, 
селективността и отказоустойчивостта на достъпа до информационните й ресурси (сигнали, 
данни, знания, култура) и инфраструктури;

- несанкционирано да се ползват, манипулират или разрушат тези ресурси;
- да се отслабят, в каквато и да е степен, или премахнат възможностите за създаване, 

събиране, разпространение, обработка, съхранение и ползване на информация от граждани, 
организации и органите за държавно управление;

- несанкционирано да се ползва, манипулира или разруши информационната ù 
инфраструктура;

- да се манипулира или разруши държавната система от правила, процедури и 
стандарти, регулиращи обществените отношения в информационното пространство;

- целенасочено да се дезинформира обществото или вземащите решения лица и 
структури.” [3]

Открити източници на информация са елементи от заобикалящата ни среда, 
достъпът до които е свободен и които са носители на представляващата интерес 
информация, като например: средства за масова информация (вестници, списания, радио, 
телевизия), Интернет, публично достъпна информация, научни публикации и др. Тази 
тема е особено актуална, поради наличието на огромен масив от информация, която може 
да бъде получена вследствие от всяко едно действие на човека, което се явява още една 
причина човешкият фактор да играе огромна роля в процеса на обработка на информация.

 В областта на националната сигурност, циркулирането на информация, със 
различно съдържание е от особено важно значение. Нейната стойност е изключително 
голяма, особено когато представлява интерес не само за гражданина, но и за държавата с 
цел да се гарантират сигурността и благосъстоянието им. Основен способ в този аспект е 
разузнаването. 

Разузнаване от открити източници
То включва законно придобити информационни ресурси, както и законно 

провеждани разузнавателни дейности с цел получаване на конкретни резултати от 
търсенето на информация.

Агентурно разузнаване
Този метод е известен като придобиване на информация с помощта на човешкия 

фактор. Основното средство на разузнаването в този случай е агентурата. Информацията, 
която се придобива от страна на агентурата може да е от различно естество – документална, 
визуална, аналитична. Независимо от начинът, по който агентът е придобил информацията, 
тя може да бъде предадена от него на ръководещия го разузнавач вербално, на материален 
носител, дигитален или друг вид връзка.
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По отношение на средствата, с напредването на технологичното развитие на 
човечеството, в разузнаването се оформят направления за придобиването на секретна 
разузнавателна информация без помощта на човека.

Прихващане на средства за връзка (Signals Intelligence)
Придобиване на информация чрез прехващане на комуникациите, което се 

осъществяват предимно с помощта на телефон, компютър, мобилна връзка и т.н. Най-
добрият начин е с тази задача да бъде натоварен човек, който да е преминал необходимото 
професионално обучение. 

Електронно разузнаване
Направление, което използва специални разузнавателни средства – различни 

способи за подслушване, заснемане и контрол на помещения. 
Визуално разузнаване (Imagery Intelligence)
Най-точно може да се опише като разузнаване чрез наблюдение на обектите.  

Включва интеграция на изображения на обекти, получени с различни средства и от 
разнообразни източници. Към визуалното проследяване (или „външно наблюдение”) може 
да се причисли и проследяването. Освен проследяването, той включва и други способи на 
въздушно и наземно наблюдение на физически лица.

Поради всеобхватността на набираната информация, разузнаването може да се 
класифицира според тематиката:

Политическо разузнаване
При този вид разузнаване, дейността на разузнавателната институция е насочена 

извън територията на страната. По-важните задачи, които се поставят пред това направление 
на дейност са: политическа стабилност в регионален и глобален план; тенденции във 
вътрешната и външната политика на разузнаваната страна; състояние, бъдещо развитие и 
значение на отделните политически сили, държавните структури, обществените организации 
и др.; информация за техните лидери, ръководни структури и др.

Военно разузнаване
По-важните и съществени направления, по които работи разузнаването в този 

аспект са:
Създаване на стабилност на военния потенциал в регионален и глобален план, 

създаване на възможности и тенденции в развитието на военната наука, постигане на 
научни и технологични постижения във военната област, трансфер на технологии с военно 
приложение, военен потенциал, отбранителна политика на разузнаваната страна.

Научно-техническо разузнаване
Работи за придобиването на разузнавателна информация, засягаща всички 

проблеми, постижения и перспективи на науката и техниката в хуманитарните и точните 
науки. 

Икономическо разузнаване
Изяснява въпросите за икономическия потенциал на разузнавания обект като 

например за производствения капацитет, разпределението и използването на стоките и 
услугите, за пазарните характеристики и възможности за реализация на произведената 
продукцията, за политиката и потенциала в конкретна икономическа област, за организация 
на управлението и производството, за финансово състояние, за данъчна политика и др.

След изложеното по-горе, можем да обобщим, че дейността по събирането, 
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обработката и анализа на информация започват от основополагащия човешки фактор. За 
получаване на качествен информационен ресурс, от изключително важно значение са добре  
подготвените специалисти, които да успяват успешно да използват и познават дейността 
по събирането, оценката, обработката, анализа и разпространението на информацията. От 
друга страна, използването на различните видове технически предимства, които нашето 
съвремие предлага, подпомагащи процесите за добиване на информацията, е предпоставка 
за разработване на качествени крайни информационни масиви и усъвършенстване на 
информационния цикъл. Крайният резултат, получен вследствие от прилагането на 
различни методи за обработка на информация, би могъл да бъде приложен в различни 
области на обществения живот в полза на приемника/търсещия. 

Напредъкът на информационните технологии и увеличаването на стойността 
на информацията са предимства в подпомагането на човечеството, които предполагат 
появата на нови и нови информационни измерения, а това от своя страна поражда появата 
на нови нужди на информационното общество. Независимо от различните възможности 
и улеснението при търсенето, събирането, обработката, оценката, анализирането и 
разпространението на информацията, нейната точност и актуалност – водеща роля при 
правилното и навременно използване продължава да има човешкият фактор.

Макар удобството, което създават всички съвременни информационни технологии, 
тяхното популяризиране и внедряване в нашето ежедневие става предпоставка за 
технологична зависимост у човека. Същевременно постоянният, открит и свободен достъп 
до всякакъв вид информация, до новите предимствата които технологиите ежедневно дават 
на човечеството, създават слабости като например злоупотребата по различни начини със и 
чрез тях. 

Много е важно да се отбележи, че за да бъде използвана информацията като 
предимство, е необходимо на първо място тя да бъдат разпознавана като полезна, а след 
това да бъдат обработена и използвана по начин, подходящ за конкретните цели.

Усвояването и прилагането на различни методи за получаване на информация би 
могло да доприне до множество ползи за различните аспекти от човешкия живот и да дове 
до създаването и разпространението на нови знания, постижения в различни области, по-
голяма сигурност и стабилност. 
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БИБЛИОТЕКАТА  
КАТО  ИНФОРМАЦИОНЕН  КЛАСТЪР

Никола Казански

„Човекът се страхува от времето, 
   а времето се страхува от библиотеките”

Перифраза на староегипетска пословица

Според Закона за обществените библиотеки в България, последните са 
образователни, информационни и културни институти, които събират, обработват, 
организират, съхраняват и предоставят за обществено ползване информация за книжовното 
и литературното културно наследство. Те също така осигуряват правото на гражданите на 
равноправен и свободен достъп до библиотечно-информационното обслужване и по този 
начин съдействат за изграждането на гражданското и информационното общество.

Научните библиотеки от своя страна са освен това и центрове за научни 
изследвания. 

Основните функции на библиотеката се определят по различен начин, но все пак 
най-важните са: 

1. Мемориално-архивна – съхранява паметта на човечеството.
2. Просветно-образователна – изпълнява ролята на „дом на знанието и мъдростта”.
3. Обществено-културна – допринася за социализация на хората посредством 

тяхното информационно ограмотяване, културно издигане и рекреативно задоволяване.
4. Научно-информационна – удовлетворяване на информационните потребности 

чрез система от услуги като библиографски, справочни, ресурсни и други.
Преди повече от 150 години руският мислител Н. Ф. Фьодоров (1829-1903) в своята 

философия на „общото дело” изтъква ролята на библиотеката като „музей на духовната 
същност на човечеството”. Тази мисъл се доразвива от аржентинския писател и философ 
Х. Л. Борхес, който говори за „всеобхватната Книга и всеобемащия Каталог като основа 
на универсалната Библиотека-музей”. Н. А. Рубакин, руски библиограф и книговед, 
допълва, че „библиотечното дело не е философия на книжните рафтове, а е философия на 
знанието и паметта”. Подобни идеи получават завършен вид в труда на американеца П. 
Бътлър „Въведение в библиотечната наука” (1933), където той анализира историческите, 
социологически и психологически аспекти на библиотечната дейност и разглежда 
библиотекознанието като научна теория и философия на мисията на библиотеката. 
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В съвременните условия на развитие на информационните технологии и въз 
основа на глобалната концепция на С. Денчев за „информационната среда” [1] се налага 
идеята за специфичната „библиотечна информационна среда”. Тя обхваща такива 
видове информационно обслужване като: библиографско-документалното, справочно-
фактографското и концептуално-консултационното. Всички те обаче могат да се развиват 
ефективно и оптимално само когато библиотеката действа като единен информационен 
кластър. 

Английската дума кластър (cluster – от старонем. Kluster) има множество значения 
като грозд, чепка, кичур, китка, група, купчина, рой и пр. Освен това в съвременната 
терминология се използва за означаване на различни сложни структури например – група 
компютри свързани в мрежа, група фирми с допълващи се функции и обща стратегическа 
цел. Понятието се използва широко във всички сфери на науката като физика, астрономия, 
химия, биология, генетика, урбанизъм и други. Приложено конкретно към теорията и 
практиката на библиотеката, то придобива своите характерни измерения и особености. 

И така, според нас, библиотечният информационен кластър има четири основни 
сектора: материално-логистичен, професионално-експертен, духовно-патриотичен и 
информационно-търсещ. Тези сектори в рамките на кластъра са като четири обгръщащи 
се и взаимопроникващи една  в друга небулози. Освен това всеки от тях има съответните 
подкластъри. 

Материално-логистичната част на библиотечно-информационния кластър 
обхваща сграден фонд и кногохранилища, книжни колекции и  други специализирани 
сбирки, информационни бази данни и дигитални виртуални библиотеки. Цялата тази 
паноплия от информационни ресурси се управлява от подкластър компютри, свързани в 
мрежа посредством „облачни” технологии като например тази на „комбиниран облак”.  

Професионално-експертният сектор включва цялостния процес на библиотечната 
дейност – комлектуване, обработка и организация на библиотечния фонд, справочно-
библиографска и информационна-обслужваща дейност. Тук също има подкластъри като 
библиографска подработка на набавянето, каталогизация, проверка и вторичен подбор 
на фондовете, маркетинг на обслужването, видовете библиографии, мениджмънт на 
библиотечната мрежа, научна организация на човешките ресурси и други. Напоследък 
придобива изключително значение процесът на дигитализация на културно-историческото 
наследство придружено от изготвяне на съответните метаданни.  Разбира се всичко това 
се базира на автоматизирани библиотечно-информационни системи като Алеф. Много 
важно е оптималното използване на специфичното „ноу-хау” на всеки отделен специалист 
и експерт, както и взаимното обучение и професионално развитие на персонала. Особено 
внимание трябва да се обръща на чуждоезиковата подготовка и компютърната грамотност 
на библиотекарите. 

Духовно-патриотичният сегмент е по-малко изследван, но според нас има 
изключително значение за спояване и ефективно действие на останалите сектори и 
подкластъри на библиотечно-информационния кластър. Отдавна е добре известно, че 
библиотекарството не е обикновена професия, а призвание, сходно на това при лекарите, 
учителите и свещениците. Испанският философ Хосе Ортега-и-Гасет в своя манифест 
„Мисията на библиотекаря” (Misión del bibliotecario, 1935) го разглежда не като обикновен 
изпълнител, а като воин на полето на духа. Според него „Мисията е съзнанието на 
всеки човек за своето най-неподправено битие, което е призван да осъществи” [9, с. 
136]. Библиотеката е едно от основните огнища и олтар на хуманизма още от епохата на 
Ренесанса [8].  Библиотекарят е водач на хората в информационния лабиринт по пътя 
към дълбините на познанието и духовното усъвършенстване. За целта той трябва да е 
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осенен от православна или друга религозна духовност, както и да съблюдава строго такива 
цивилизационни норми като честност, морал и етичност. Тук е мястото да припомним 
изключителната роля на Анастасий Библиотекар (Anastasius Bibliothecarius, 800-879) за 
успеха на делото и мисията на светите братя Кирил и Методий при римския папа, както и 
за съхраняване паметта за тяхната светителска дейност.  Патриотичното чувство, в неговата 
неизкривена идеологическа визия,  е също определящ фактор за сплотяване на колектива, за 
ентусиазъм и всеотдайност в работата. 

Информационно-търсещият подкластър е изключително важен и затова ще 
се спрем на него по-подробно. Информационно-търсещите системи (ИТС) са именно 
„душата” на библиотеката, без която тя би била само един обикновен склад на книги, 
документи и други носители на информация. Именно информационното търсене превръща 
библиотеките в истински „храмове на знанието”, където библиотекарят е жрец, който 
служи за посредник между хората и боговете на информацията и тълкува най-достоверно 
тяхната воля. Още в епохата на първите библиотеки се създават ИТС под формата на 
каталози и картотеки. Един от най-известните е каталогът на Александрийската библиотека, 
съставен от Калимах от Кирена през ІІІ в. пр. Хр. 

До началото на ХХ век тези системи се развиват сравнително бавно и са доста 
консервативни. Първият пробив се извършва от роденият в Москва Емануел Голдберг 
(1881-1970), който през 1927 г. патентова в Германия „статистическа машина” – първото 
електронно устройство за информационно търсене на документи [12]. Следващият етап е 
известната теоретична разработка Memex от Ванивар Буш (1890-1974) през 1945 г.  Скоро 
след това немският инженер Ханс Лун (1896-1964)  разработва в САЩ първата ИТС за 
избирателно разпространение на информация (ИРИ). През 1955 г. Алън Кент (1921-2014) 
създава напълно механизирана ИТС в университета Кейс Уестърн Ризърв. В Русия се 
разработват теоретичните основи на ИТС главно в трудовете на Михайлов, Чьорни и 
Гиляревски [7]. След 1989 г. започва Интернет революцията, която от новото хилядолетие 
става основна среда на ИТС и променя из основи философията на достъпа до информация 
във всичките й аспекти.

Но каква е именно ролята на библиотеките в тази вселена, движена от новите 
информационни технологии? По думите на английския писател и лексикограф Самюел 
Джонсън (1709-1784): „Има два вида знание. Или знаем предмета по същество или 
знаем къде да намерим информация за него”. Точно тук се крие свещеният Граал на 
Библиотеката. Защо винаги е имало и ще има библиотеки? Защо някога вездесъщите  
„центрове за научна информация” изчезнаха яко дим?!?  От една страна, информацията 
е достъпна за всички и от всякъде, но от друга информационната галактика става все по-
трудно обозрима дори и за най-добрите специалисти в съответните области. 

Тук трябва смело да кажем няколко вечни истини, които са очевидни за всички. 
Библиотекарите са тези мъдри старици или старци, които напътстват героите в митовете, 
легендите и приказките по време на техните подвизи в непознати земи. Те са Ариадна, 
която дава на Тезей спасителното кълбо, с чиято червена нишка да се измъкне от лабиринта 
на Минотавъра. Те са тези свещени „пазители на дверите” (gatekeepers), които помагат 
да се намери информация по най-оптималния и ефективен начин, като в същото време 
предупреждават за опасностите от „информационен шум” и дори „информационно зло”… 
Колкото и романтично, отвлечено или дори мистично да звучи това, то всеки разбира, рано 
и късно, неговата практическа верност. Разбира се тази сложна ситуация поставя твърде 
високи изисквания пред библиотекарите, които според прагматичните американски идеи 
трябва да са, ни повече, ни по-малко, „информационните експерти в информационната 
епоха” [11]. Други учени-библиотековеди обаче виждат нещата по-философски, тъй като 
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във връзка с безкрайното рудиментаризиране (под вид на специализация и детайлизация 
на проблемите) на библиотеката и библиотечната сфера се отива почти еднозначно към 
реалната крайна трансформация на тези феномени, защото едностранността в подходите 
фрустрира цели направления на информационната реалност [6]. Именно за преодоляването 
на тази едностранност и саморазпад служат кластърните представи, които чрез 
информационната ризома (по Ж. Дельоз и Ф. Гатари) обединяват в наблюдавано единство 
елементите на библиотеката и инфосферата като системно цяло наречено библиосфера. 

Тук ще си позволим някои „провокационни” размисли като например тези за 
робството и свободата на човека в информационното общество. В това общество, което 
претендира да осигури хляб, равенство и информация за всички, не само че хлябът – да 
не говорим за равенството – не е още осигурен, но доколкото все пак го има, достъпът до 
информация се купува с цената на едно невиждано досега духовно робство. Причината 
за това е, че утопиите са занимание за простите души и са толкова по-въодушевяващи за 
огромни човешки маси, колкото техните идеи са по-недостижими. Това е пряк отклик от 
възгледите на Николай Бердяев и Карл Ясперс измежду много други подобни. Тук може 
да цитираме и Спиноза, който казва, че най-деспотичен режим е онзи, който иска да 
наложи мнението на управляващите на всички поданици. Според нас в информационното 
общество се правят успешни опити да се опредмети човекът и да се доведе до положението 
на домашен скот. Все повече важи древната истина, че „за свободния в царството на 
робите е неимоверно по-трудно, отколкото за роба в царството на свободните”.  
Информационният опиум кара хората всъщност да не търсят истината. Съвременният 
човек-консуматор допуска фаталната грешка на Епиметей (по Б. Стиглер [14]), който 
приема драговолно и наивно „даровете” от кутията на красивата Пандора. Защо ли му 
трябва, като брат му Прометей, да се бъхти с непосилни, макар и благородни, задачи, 
когато може да получи всичко наготово. Проблемът не е в самата техника и удобствата, 
които тя създава, а в нейното идолизиране, което води до подмяна на вярата в Богочовека с 
тази в техниката,  като иманентен и трансцедентален Абсолют. Така нареченото глобално 
общество, което в името на всеобщия просперитет унищожава регионалните култури, 
езици и цивилизационно разнообразие, всъщност отваря широко вратите на всеобщия 
негативизъм и  противопоставяне. Защото пред уж всемогъщия свят на техногенната 
материя стои още по-страшният (и все още непознат) свят на антиматерията. А както е 
известно при срещата на материя и антиматерия настъпва процесът анихилация (пълно 
и безвъзвратно унищожение). Митовете за Прометей и Ариадна показват единствено 
спасителния път на човечеството посредством вярата и чрез хуманността. 

В тази гранична ситуация душеспасителната роля на библиотекаря е добре описана 
от руския религиозен философ отец Сергей Булгаков, който великолепно опровергава 
тези песимисти, които, на основание на нереалистичността на очакванията, не правят 
нищо. Той казва така: „да допуснем, че трябва да направим някакво добро, човечно 
дело, за да помогнем на редица хора и все пак знаем с прогностична точност, че няма да 
успеем. Е какво? Въпреки всичко ние ще направим така, като че ще успеем”. Ето това е 
едновременно и надеждата, и липсата на илюзии. Митът за „справедливата” революция е 
от екзистенциален характер и е дълбоко ирационален, което значи не само нехуманен, но 
и античовешки. С дълбокото си проникновение в човешката природа Достоевски гениално 
описва всичко това… Или според думите на  Николай Бердяев: „Свобода, която не познава 
жалост, става демонична”.

И сега, а още повече в бъдещето, с неговите технологични и глобализационни 
предизвикателства, библиотеката може да отговори, както на нуждите на обществото 
като цяло и на хората по отделно, така и на своята изконна културна и цивилизационна 
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мисия, само ако се развива  като единна материална и духовна система въз основата на 
парадигмата на  информационния кластър.  
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РЕПАТРИРАНЕТО  НА  ТАВРИЙСКИТЕ  БЪЛГАРИ  
ПРЕЗ  1944-1945 г.

Владимир Калоянов

Когато говорим за миграции, необходимо е да се отбележи, че това е промяна 
на условията на живот, а принудителните миграции това е процес на насилие. Този 
разрушителен процес засяга не само реалния живот, но и води до унищожаване на 
отделната личност. Що се касае доброволно принудителните миграции, когато държавата 
„влияе” според обстоятелствата и факторите на индивидуално приетите решения за 
преселване именно по такъв начин, какъвто тя, държавата изисква да ги види. С други 
думи, в първия случай ние имаме работа с откровено репресивен (наказателен) характер 
от въздействие на държавата към човека (или чужд поданик), а във втория е целенасочен 
административен натиск според волята му. Намират място и случаи, когато на депортиране 
са подложени не само част от група (класа, етнос и т.н.), а практически тя изцяло се 
възприема като тотално депортиране. Вътрешните принудителни миграции са един голям 
исторически факт. Те са част на тоталитарната държавна система за миграциите в СССР, 
обуславяни от съчетания на сложни политически и икономически фактори. Техните 
основни и определящи елементи или епизоди, протичащи от т.нар. „кулашки изселвания” и 
тотални депортации на „ненаказаните народи” по време на Втората световна война (Полян, 
2001: 14).

Нов удар върху съдбата на таврийските българи идва по време на Втората световна 
война, когато стои въпросът за изселване на населението от териториите, окупирани 
от Третия райх. Той се разрешава от германското военно командване, което изселва 
насилствено цялото население на възраст от 14 години нагоре от земите между Буг и 
Днестър и ги насочва към вътрешността на Румъния, а след това към Полша, Унгария, 
Германия и Словакия. Много от изселваните лица тогава пожелават да се установят в 
България (Василева, 1986: 36).

Заслушани в грохота на оръдията, задълбочени в проучването на сложните ходове, 
чертаещи съдбата на воюващите народи, историците все още не са описали подробно 
предизвиканото от войната злощастното разместване на населението. Остават скрити 
съдбите на много хора, захвърлени в някоя точка на света, откъснати от родните си места, 
с неугаснал копнеж да се завърнат. Изследователката Бойка Василева в своята статия 
„Миграция на населението от Украйна в България през 1943-1944 г.” отбелязва, че „почти 
половин век българското население в Украйна остава на страна от интересите на България 
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и на историческата наука. И едва в началото на 40-те години на XX век започва да се говори 
за него и да се работи за завръщането му в „обединена” България.

Въпреки всичко, изложената по-горе информация е свързана непосредствено с 
участта на таврийските българи, които далеч от своята патриархална прародина, запазват 
с векове наред свещения й образ жив и до ден днешен  непокътнат в себе си. Те протягат 
със синовна обич ръце към пределите на свободна България и призовават българската 
съвест към изпълнение на един свещен дълг. Въпросът за тяхното завръщане и приютяване 
в земята – обща майка на всички българи – България. Те желаят това. Старинен дух на 
българщина, език и верноподаничество, заедно с дълбоката носталгия бликат от посланието 
през 1942 г.: „Царю наш благий, закрила на всички поробени и унижени българи от целия 
свят!  Към тебе се обръщаме ние, петдесет хиляди българи от Таврия – Украйна. С една 
надяжба живеем сега, че ти няма да ни оставиш нас, както не остави нашите братя в 
Добруджа, Тракия, Македония, та ги взе под своя закрила в Царствотото ти…”. По-нататък 
четем: „Нека и полицията бъде своя, българска, и училищата да са български. Искаме, щото 
нашите деца да учат родният, роден за всички българи, език. Прати тук, в Таврия, един твой 
консул, който да ни защитава от всекакви несгоди” (ЦДА, ф. 176: 11-12; Златаров, 1942: 
3-4).

В средата на август 1944 г. Трети Украински фронт осъществи успешно Яшко-
Кишиневската операция. Правителството на Багрянов разпореди да се обезоръжават и 
интернират спасяващите се германци, за да не бъде даден повод на Червената армия да 
ги преследва по петите. На 2 септември управлението бе поверено на представители от 
легалната опозиция, чиято основна цел е възстановяването на Търновската конституция. 
Новият министър-председател Константин Муравиев (бивш министър на просветата и 
земеделието, син на руски офицер и племенник на Александър Стамболийски) се постара 
да привлече в правителството на „националната концентрация” дейци на Отечествения 
фронт, включително и комунисти, но те бяха издигнали вече лозунги за цялата власт 
(Марков, 1992: 265).

На 5 септември 1944 г. Съветският съюз обявява война на България, макар тя да бе 
поддържала редовни дипломатически отношения с Москва и не бе изпратила нито един 
войник на Източния фронт. Москва с тази война си създаде предпоставки за завладяване на 
България и за налагане на съветски строй в нея. Антихитлеристката коалиция бе извършила 
поредния дележ на Европа. Безусловно изтегляне на новоосвободените земи бе втората 
причина за провала на преговорите. На 6 септември България скъса дипломатически 
отношения с Третия райх и се озова в незавидно състояние на война с всички велики 
сили, а на 8 септември бе взето решение обявяването война на Германия да влезе в сила 
от 18 часа. На 8 септември сутринта Червената армия нахлу в България. Коалиционното 
правителство на Отечествения фронт направлявано от БКП, която си запази вътрешното 
министерство, образува милиция и стовари революционното насилие върху своите 
противници. Масовите убийства стават ужасяващо всекидневие. През страшните месеци 
на произвола – септември и октомври 1944 г. – пострадалите са около 18 хил. души, голяма 
част от които се простиха с живота си. Набързо устроеният Народен съд се превърнал в 
поредица от политически процеси, в които съдиите и съдебните заседатели разчиствали 
сметките си (Марков, 1992: 266-267).

Като юрист Петко Стайнов съзнава, че може да оспорва само начина, по който 
действа конституирания за целта Народен съд. В писмо до ген. Бирюзов той настоява срока 
на процесите да се удължи, за да има възможност, да се установят личните провинения на 
всеки от обвиняемите, а не да се съдят за колективна вина. Отговорът на генерала обаче 
е безапелационен – процесите и изпълнението на присъдите трябва да приключат за 3-4 
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месеца, т.е. до края на април 1945 г. В ежемесечните си меморандуми Комисарството 
по изпълнение на Съглашението за примирие (КИСП) редовно докладва пред Съюзната 
контролна комисия (СКК) и за хода на процесите. След тяхното приключване и 
изпълнението на смъртните присъди Георги Димитров, който тогава все още е в Москва 
като завеждащ информационния отдел на ЦК на КПСС, изготвя на съветското партийно 
ръководство пълен отчет за работата на четирите върховни съдебни състава. Той представя 
и списъкът на осъдените лица, на наложените наказания и извършителите на смъртни 
присъди (Никова, 2010: 521-522). Това се потвърждава от изпратената телеграма на ЦК на 
БКП (София) до Димитров в Москва, в която се докладва, че в цялата страна са назначени 
народни обвинители и под тяхно ръководство се провеждат разпити на задържаните лица 
и се събират обвинителни актове по делата, на които е завършено следствието. Според 
издадената директива от 26 септември 1944 г. генералния щаб на Червената армия заявява 
на командването на 3-ти Украински фронт: „Ставката на Съветското главно командване 
забранява да се извършват арести в България и Румъния, както и наложената забрана на 
подобни действия и за в бъдеще” (Великите сили, 2014: 242). Закъснялата противоречива 
директива сама за себе си говори за обратното, защото още на 22 септември 1944 г. от 
командването на III-ти Украински фронт са арестувани бившите членове на регентския 
съвет Б. Филов, брата на цар Борис III – принц Кирил, княз Преславски, генерал-
лейтенант Н. Михов, както и  бившия министър-председател на България Д. Божилов, 
бившия министър Д. Василев, посланика на Германия в България А. Х. Бекерле, неговия 
заместник А. Морман, помощника на германското военно аташе В. фон Гюлзен, аташето 
на германската мисия П. Витера, генералния консул на италианската мисия К. Симен и 
аташето на мисията Г. Грация (Внешняя политика, 1946: 230). Нима случайно са задържани 
6 дворцови съветници, 4 души от висшето духовенство, всички министри от кабинетите 
на Филов, Божилов, Багрянов и Муравиев, с общ брой от 31 души; регентите – княз 
Кирил, генерал Михов, проф. Филов. От всички правителствени депутати – около 109 
души, а също така, както и Цанков, уклонили се от следствието, които ще бъдат задочно 
осъдени и дадени на съд, както и членовете на висшия военен съвет (около 20 души). 
Понастоящем арестуваните в София са 1352 души (ЦДА, КМФ 40: к. 12-13). С подобен 
тон е и телеграмата от 23 октомври 1944 г на главния секретар на МВнРИ Ив. Алтънов: 
„В Софийска област 659 задържани лица ще бъдат осъдени от народния съд за фашистка 
дейност и извършени престъпления през време на диктаторските режими: шест съветници 
при царския двор, четири висши духовници, 19 бивши министри, 107 депутати, 72 
административни и стопански деятели, 342 лица, обвинени във фашистки престъпления, 51 
сътрудници на Гестапо, 49 представители на печата и изкуствата и девет души, задържани 
за престъпления срещу евреи”, като общият им брой възлиза на около 1318 души” (ЦДА, ф. 
1485: 91). В документа се посочва, че броят на арестуваните из цялата страна не е уточнен 
към настоящият момент.

Обстоятелствата са тревожни и около царското семейство… Според Павел 
Судоплатов (генерал от външното разузнаване на НКВД-НКГБ) Георги Димитров се 
завръща в България и позволява на царицата и нейния син (Симеон), наследник на 
престола, да напуснат страната и да изнесат семейните си ценности. Като се знае, че 
монархическите кръгове в емиграция представляват сериозна заплаха, Димитров решава 
да унищожи цялата политическа опозиция вътре в страната: основните фигури от 
бившия парламент и царското правителство на България са подложени на репресии и са 
ликвидирани. В резултат на тази акция Димитров става единственият комунистически 
ръководител в Източна Европа, който няма сред емиграцията организирана опозиция, 
реално претендираща за властта (Судоплатов, 1998: 381-382). Разправата на Димитров над 
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политическия елит в страната неслучайно съвпада с репатрирането на таврийските българи 
в Съветския съюз. Макар България и СССР категорично да са променили характера на 
своите отношения след 9 септември 1944 г.[1], при пристигането на Съветската военна 
мисия в България (6 януари 1945 г.) е поставен въпросът за завръщане в СССР на всички 
съветски поданици, които по една или друга причина са влезли в България. В новата 
обстановка водеща роля за мирното регулиране на отношенията започва да играе СССР, 
чиито въоръжени сили се намират на територията на България. Съветския представител 
на Европейската консултативна комисия (ЕКК) уведомява членовете на комисията, че 
съветското правителство смята за необходимо условията за примирие с България да бъдат 
наново обсъдени в ЕКК. Най-голяма спънка в обсъждането на съветския проект, както 
показват архивните материали, биват представени според три основни точки: за мястото, 
където да бъде подписано примирието и кой трябва да подпише документа от името на 
съюзниците; за правното положение на България по отношение на Обединените нации след 
нейното присъединяване към тях; за организирането на съюзническия контрол в България 
и за принципите, към които трябва да се придържа в дейността си Съюзната контролна 
комисия (Великите сили и България, 2014: 44).

ЕСК в Лондон завърши обсъждането на проекта на условията за примирие с 
България, като взе предвид споразумението Чърчил – Сталин. Примирието е подписано в 
Москва на 28 октомври 1944 г. от маршал Толбухин – по пълномощие на правителствата 
на СССР, Великобритания и САЩ. Генерал Д. Хамел сложи своя подпис като представител 
на Върховния командуващ съюзническите сили на Средиземноморския боен театър 
фелдмаршал Х. Уйлсън. По пълномощия на българското правителство примирието 
подписаха министрите П. Стайнов, Д. Терпешев, Н. Петков и П. Стоянов. Документът 
беше изцяло в полза на Москва. Съветския съюз провали британските планове за окупация 
на България, но Сталин принуди Чърчил и Рузвелт да приемат съветската окупация на 
страната. Той не позволи демобилизацията на българската армия, за да я използува във 
войната против нацистка Германия за „освобождението“ на Югославия и Унгария и 
налагане там на комунистически режими. България запази своята териториална цялост, но 
окупацията от Съветската армия отне нейната национална независимост. Правителството 
на Отечествения фронт изпълняваше директивите на Москва, осъществявани чрез своя 
представител в СКК генерал-полковник С. С. Бирюзов (Рачев, 1995: 343-344).

Българското правителство приема условията за примирие, предложени от 
правителствата на Съветския съюз, Съединеното кралство и Съединените американски 
щати, действащи в името на всички обединени народи, които се намирали във война с 
България (Българо-съветски отношения, 1981: 41-44). 

Според твърдението на Лаврищев (дотогавашният пълномощен министър на 
СССР, но вече в качеството си на политически съветник при СКК) това се дължи на 
обстоятелството, че Съветското командване е съгласно да разгледа въпроса за таврийските 
българи, заселени по време на войната и да се произнесе отговор относно исканията им, 
за да може Комисарството по изпълнение на Съглашението за примирие да представи 
искането пред СКК с необходима тежест като във всички областни дирекции, в чийто 
райони има заселени таврийски българи; да се съберат и подготвят в най-кратък срок 
списъци: семейно положение, възраст, приели ли са българско поданство, служат ли сега 
в българска войска. Същите е необходимо да се препратят от областните директори на 
Комисарството по изпълнение Съглашението за примирие и в Министерство на външните 
работи в София, за да бъдат представени на СКК (ДА-Варна, ф. 12: 136).

В препис от Меморандум N 5 (втората половина на септември 1944 г.) във връзка 
с условията за примирие с Румъния в т. 5 има още един въпрос, който, естествено, не ще 
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се повдигне от нашата делегация, но ще бъде повдигнат от съветска страна – въпросът за 
българите от Таврия, които българското правителство засели в България. Броят им възлиза 
на около 3 хил. души. В България те са оземлени и снабдени с необходимия инвентар. 
При това положение Съветското правителство трябва да реши дали е наложително ново 
преселване на тия лица в СССР или е за предпочитане те да останат там, където са и сега 
(Великите сили, 2014: 169-170) (в книгата от съставителите: проф. дин Л. Ревякина, проф. 
дин В. Тошева, проф. дин Т. Волокитина (Русия) погрешно е посочен броя на българите, 
който според архивния документ възлиза не към 9 000, а е 3 хил. души (ЦДА, ф. 1485: 17-
18).

В началото на октомври 1944 г. проблемът за „съветските поданици отново 
става актуален, тъй като се повдига от Съветската военна мисия в България. На 4  с.м. 
министърът на външните работи П. Стайнов подава докладна записка до  Министерския 
съвет. Визират се 381 семейства, които, за да се спасят от  полуробска участ в Германия, 
„доброволно поискали да се преселят в България”. Формално за съветските власти 
всички тези лица остават съветски поданици и съветско военно командване би могло да 
иска тяхното репатриране в СССР (ЦДА, ф. 1477: 13-14). Министерският съвет подкрепя 
предложението на П. Стайнов. Но докато се предприемат съответните постъпки, отделни 
съветски коменданти предявяват искане за незабавно изселване на таврийските българи 
в СССР (заедно със съветските поданици от небългарски етнически произход), а с 
подписването на 28 октомври 1944 г. Съглашение за примирие българското правителство 
се задължава „до получаване на по-нататъшни инструкции” да обезпечи материалното 
състояние и осигури евентуалното репатриране на всички намиращи се в България 
„военнопленници и интернирани, преместени лица и бежанци” (Тодоров, 1995: 320). 

Но в крайна сметка въпросът за таврийските българи е бил предрешен. С писмо 
от 6 април 1945 г. областната дирекция на гр. Варна уведомява Добричкото общинско 
управление, че „съгласно приложеното писмено (и устно) нареждане, съставено от 
упълномощения представител на СНК СССР майор Плугатиров по репатриране на 
таврийските българи, които следва да заминат с първия ешалон и с издадени открити 
листове, необходими за репатриация” (ДА-Варна, ф.12: 153). 

Разбирайки, че спасение (дори отлагане) от депортиране е невъзможно, таврийските 
българи започват да се укриват из цялата страна. Помагат им освен населението, в многото 
места и кметове. Притиснат от капитан Дубовик, помощник-директорът на Русенска област 
Ташев на 31 март заповядва на околийските управители да заловят избягалите и укрили се 
таврийски българи: „Вземете най-строги мерки за издирването им и препращането им в 
Русе. За неизпълнение на настоящето ще понесат наказание отговорни за това околийски 
управители” – четем в телеграмата на помощник-директора на областта (Липчев, 
Симеонова, 2014: 68).

От края на месец март с.г. организацията по изселването на таврийските българи 
вече се ръководи пряко от съветското правителство чрез упълномощени от Съвета на 
народните комисари военни лица. Например в Русе е изпратен гвардейският капитан 
Дубовик, който да следи и да разпорежда пряко на областната и околийските власти за 
бързото събиране на изселническите групи (ДА-Русе, ф. 1: 193).

Очевидно е, че арестите по цялата страна не спират. Така например издиреният 
във фондовете на Държавния архив в гр. Добрич архивен документ, в който подписалият 
се Васил Николов Семов от село Сенокос, таврийски българин, удостоверява с подпис 
за полученото уведомление от кмета на Сенокоска община, че трябва да се яви не по-
късно от 11 април 1945 г. за отправянето в СССР заедно с покъщнината си и движимите 
имущества. Ако не се яви в назначения срок доброволно, ще бъде откаран в Добрич под 



461

полицейски конвой (ДА-Добрич, ф. 111: 67).  При съставянето на списъците на подлежащи 
за репатриране таврийски българи в СССР са раздавани разписки, които трябвало да 
подпишат за „доброволното заминаване за Съветския съюз”. Обаче не са били единични 
случаите, когато „по време на насилствено изселване малка част от тях, благодарение на 
съчувствието и помощта на местното население (българи и турци), някои със, а други 
без семействата си успявали да се отърват от съпровождащите ги конвои и да останат в 
България” (Интервю с Г. Николов, 27 февруари 2002 г., гр. София).

Характерно е изложението на Атанас М. Великов, който пише, че на същият ден, 22 
декември 1944 г. Добричката градска община (първата и най-усърдната) с новоназначеният 
кмет и секретар Иван Янков в стремежа си да са първи в лакейството, описват в подробен 
списък  настанените по квартири в гр. Добрич 76 семейства с 123 души. От тези 76 
семейства, 35 само по един човек, които са предимно работници: от село Търновка 
(Терновка), Херсонска област – 10, град Одеса и близките му селища – 10, в това число 
и инженер Иван Тодоров Андреев, роден на 20 март 1907 г., бил на квартира  по ул. „Цар 
Самуил” N 24, лекарят Анатоли Павлов Базъков, роден на 10 май 1920 г., живущ на ул. 
„Цар Фердинанд” N 24, от с. Романовка, Запорожка област – 7. Преобладават основно 
изселниците от Одеска област като бройката им варира от 35 до 40 души, а останалите 
семейства са от различни места на Южна Украйна. Например Андрей Тодоров Кантемиров, 
градинар, роден на 13 февруари 1908 г. с 4-членно семейство идва от с. Хачман, Бакинска 
околия и живее на квартира по ул. „Цар Петър”, N 28; учителя Иван Василев Бачурский, 
роден на 24 септември 1885 г. от с. Ановка, Приморски район, Запорожка област с 12 души, 
са настанени на квартира в Добричкото училище „П. Р. Славейков”; Александър Яковлев 
Семенцов – минен инженер, роден на 12 февруари 1900 г. от с. Щербиновка, Таврия и 
инженер Леонид Иванов Передеров, роден на 7 август 1912 г. в с. Щербиновка, заедно 
със семейството си е настанен и живее в същото училище на гр. Добрич; на ул. „Братя 
Миладинови” са били настанени 9 самотни лица – работници; в с. Рилци (дн. Квартал на 
Добрич) – 4, други 3 семейства са живели на ул. „Хан Омуртаг”, „Люле Бургаз”, „Река 
Струма”, „Арда” и „квартал N 8” (Марков, 2012: 38-39).

Кампанията по издирването на таврийските българи, настанени по селищата 
в Добруджанския край върви, въпреки съпротивата им. Следват списъци – отговори – 
телеграми с пълни данни за хора, подлежащи на репатриране. Първата партида е изпратена 
още на 7 януари 1945 г. На 27 януари с. г. община гр. Добрич дава първите списъци на 
Контролната комисия за 28 семейства от 101 души. За сборен пункт се посочва военното 
комендантство на Червената армия гр. Варна. С телеграма от 30 януари 1945 г. околийския 
управител на Народната милиция (името не е посочено) гр. Добрич нарежда на завеждащия 
милиционерски участък в с. Крушари, Добричко: „Докарайте под стража в управлението 
лицата таврийски българи: Александър Григориевич Белчев, Петър Тодоров Русев, 
Димитър Тодоров Мойсев, Никола Иванов Стоянов, Иван Андреевич Окофоров, Михаил 
Дмитриевич Конеонов, Иван Андреевич Себов и Елена Александрова” (Марков, 2012: 40-
41).

Заместник-кмета (Колев) на село Преселенци, Генерал Тошевска околия в телеграма 
до командира на 46 допълваща дружина гр. Добрич пише: „Освободете от служба запасният 
редник Владимир Сергеевич Бойченко, числящ се в домакинската рота на общината ни за 
изселване в Съветския съюз съгласно нарежданията на съветските власти. На 10  януари 
1945 г. заминава за Русия съпругата му с последния ешелон” (ДА-Добрич, ф. 135: 6).

Нерадостна е била съдбата и на останалите живи. Особено трагична е тя за младите 
българи, които се завърнали в България, тук се женят и създават семейства. В шифрованата 
телеграма на Петко Стайнов [2], изпратена на 10 февруари 1945 г. до българската легация 
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в Москва изрично се подчертава: „Използвайте пръв удобен случай да помолите от 
името на българското правителство комисариата на външните работи да се съгласи 
да се оставят в България ония от таврийските българи, които са изявили желание 
да останат. Съветските власти в България искат да ги отведат в СССР, понеже били 
съветски поданици. А те са получили от 1941 г. насам земя в България, настанили са се 
окончателно, приели са доброволно българско поданство, а някои са женени в България 
за местни поданици. Особено деликатно е отвеждането в СССР на млади таврийски 
българи, женени след 1941 г. за местни българи. Разбиват се български семейства с 
малки деца. Лишава се от българи Добруджа, в която живеят много турци, които рано 
или късно ще се изселят в Турция. Потърсете намесата и на Георги Димитров. Касае се 
за около хиляда души. Направихме отдавна постъпки, но няма благоприятен отговор” 
(Ангелов, 2005: 195; Марков, 2005: 5). Типичен пример и едно доказателство за това е 
дейността на Петко Стайнов (като външен министър в правителството на Кимон Георгиев и 
комисар по изпълнението на Съглашението за примирие с България), който за пореден път 
в шифрована телеграма от 9 март с. г. до българската легация в Москва търси съдействие 
за преразглеждане искането на Москва: „Искането на Съветското командване да бъдат 
веднага изселени таврийските българи създава огорчение. Направете още една бърза 
постъпка. Използвайте Лаврищев, който познава въпроса” (Ангелов, 2005: 195).

На 2 февруари 1945 г. с телефонограма N 1573 от областния директор на Варна до 
областните управители на народната милиция на областта и кметовете на Варна, Шумен 
и Добрич относно събиране в Добрич на заселените в областта таврийски българи с оглед 
изпращането им в СССР се нарежда: „Всички таврийски българи да бъдат изпратени на 9, 
10 и 11 април с.г. в Добрич. Що се отнася до тези, които не желаят да заминат доброволно, 
ще бъдат принудително закарвани под конвой. Да се направи опис на оставеното от тях 
имущество, като заминаващите могат да вземат конете си и други движими вещи от първа 
необходимост” (ДА-Варна, ф.12: 156).

Наредено е на всички граждански, милиционерски и военни власти да оказват пълна 
подкрепа на заминаващите за родината си таврийски българи, които са съветски граждани и 
подлежат на отправяне към родината им. Общините удостоверяват правото им за безплатно 
предвижване по БДЖ. В друга радиограма с входящ текст от началото на април 1945 г. 
се съобщава, че „указаният срок (в периода от 15 дни) – този месец се съкращава с 10 
дни и на 10 април с.г. първият ешелон от Варна и Русе, натоварен с таврийски българи и 
багажите им трябва да замине” (БУМ, 1994: 245). В 10-дневен срок въпросът трябва да 
бъде разрешен. Относно въпросите, касаещи смесените бракове на българите, станали 
впоследствие български поданици, женени за таврийски съветски поданички и български 
поданички, омъжени за таврийци – съветски поданици е наложително да подават заявление 
чрез областните директори и упълномощени на СКК по делата за репатриация (ДА-Варна, 
ф. 12: 161). 

Телеграмите светкавично се изпращат от адрес на адрес и усърдно се изпълняват 
вече от новите български комунистически власти в различните кътчета на страната ни за 
предаването им на съветските власти, особено в селищата на Добруджа, където основно 
са се настанили. Струва ми се, че тези телеграми и др. нареждания всъщност са оскъдни 
сведения от скриваното и премълчаваното от българската историография. Колкото и да 
е парадоксално, но за случилата се трагедия хората ще научат едва в началото на XXI 
век. Затова в една от телеграмите N 1773 от 1945 г. на Балчишкия околийски управител, 
адресирана до кметския наместник на село Раковски само по себе си едно доказателство 
за вече пълновластния господар: „Всички таврийски българи (семейството на Игнат 
Иванов, управител на чифлика на наследниците на Дамян Георгиеви от селото Ви) да 
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бъдат отправени на 9 април с. г. за Добрич, които не желаят да отидат доброволно, да бъдат 
закарани под стража. Необходимо да се направи опис на оставеното от тях имущество, 
ако има такова, като при заминаването могат да вземат със себе си коне и др. движими 
имущества от първа необходимост. За направеното донесете” (ДА-Добрич, ф. 1077: 25).

На 4 април с.г. в писменото заявление на началника на МВР на Тервел до 
ръководството на Добричкото МВР се съобщава, че са заловени в ясеновската гора 
(впоследствие коригирано), Ясеновска община таврийски заселници: Васил Георгиев 
Станчев със съпругата и дъщеря му, както и семейството на Иван Петров Челмесчиев с коне 
и каруци, натоварени с покъщнина от с. Тодорово, Исперихско дошли на 20 април 1945 г. в 
с. Голяма Вода (Марков, 2012: 42). 

На 11 април 1945 г. Сенокоската община съобщава на съответните власти в страната, 
че в списъка на таврийските българи (две семейства), които са били настанени в района на 
същата община са изселени през с.м. на 1945 г. за СССР от село Надеждино, Приазовски 
район: Александър Георгиев Велчев – 49-годишен, Фросина Александрова Георгиева – 
49-годишна, Васил Николов Симов – 40-годишен, Мария Василева Николова – 35-годишна, 
Владлен Василев Николов – 12-годишен и Кера Василева Николова – 8-годишна (ДА-
Добрич, ф. 111: 65). Началник на 5-то военно окръжие на гр. Русе (фамилното му име не се 
чете) известява разградския началник на 19-то военно окръжие, че през месец март 1946 г. 
се явил в управлението на окръжието Васил Николов Иванов (Петров Васил Николаевич 
(1913-1987), роден в с. Тропокло, Запорожка обл.) да представи документи на съветските 
военни власти по заповед на СКК (първия – от януари 1942 г. от болницата в гр. Чаржау 
и втория – от март 1942 г. – от болницата на гр. Будьоновск в Тутраканската община, за 
да бъде регистриран като придошъл от с. Паисиево) и като войник от Съветската войска, 
регулиращ взвод към 227 дивизия, е бил ранен. След като е лежал 6 месеци в болниците 
на Мариупол и Кисловодск, бива признат инвалид и пуснат в 6 месечен отпуск, като за 
целта му да извади документи. През време на отпуска, областта, в която е живял бива 
окупирана от германците, а той се прехвърля в България и се настанява на местожителство 
в с. Паисиево, Дуловско, където бива оземлен. След една година, напуща с. Паисиево и 
се заселва в Тутракан. Ако не представи исканите два документа, че действително е взел 
участие в Отечествената война, е бил ранен и пуснат в 6 месечен отпуск, ще бъде подведен 
под отговорност като дезертьор от Съветската войска (документът е представен на автора 
на 27 март 2015 г. във Варна от сина му Никола Иванов,  роден през 1946 г. в гр. Тутракан).

С основание бившата телевизионна журналистка Валентина Дерилова (родена през 
1940 г. в гр. Мелитопол) споделя: „бяхме изгонени от собствения дом, който се намираше в 
гр. Мелитопол, на ул. Военкоматски переулок N 1. Останали сме живи само поради това, че 
майка ни в последния момент при отстъплението на немската армия заявила, че е българка. 
Бежанския керван от жени и деца преминава стотици километри през есенните кални 
пътища, за да стигне българското село Паркани, където разделеното семейство на майка ми 
– Нина Георгиева Чебишева (1911-1999), бременна, заедно с двете си деца – 3-годишната 
Валентина, 7-годишният Виктор (1936 г.) и баща ни – Георги Иванов Чебишев (1905-1963) 
отново сме заедно”. Така с други български семейства от Таврия бяхме настанени във 
временен карантинен лагер за бежанци до получаване на направление за по-нататъшното 
преселване в България. Едва към края на март 1944 г. майка ни с децата си е натоварена в 
конски вагони с направление за гр. Русе. И отново семейството ни е разделено. А баща ни е 
принуден с парите от венчалните си пръстени да купи кон, каруца и натоварени на шлепове, 
преминават през р. Дунав, където най-после от Русе цялото семейство с бременната майка, 
каруцата и коня с името „Паркан“ се озовават в Тутракан. През 1945 г. до семейството 
(състоящо се от петима души – Виктор, Валентина [3] и Борис (1944-2013) в с. Брестница, 
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Тетевенска околия) достига вестта за предстоящото ни връщане в СССР. Принудени 
сме били да се крием под чужди имена. Трябвало да говорим само на български, защото 
изречената руската думичка би коствала живота на всички ни. Кошмарите от последствията 
на войната, изгубената новопостроена къща в Мелитопол, дворното място, мебелите и 
цялата покъщнина, ужасите от глада и студа, мизерията и въшките, все още са живи в 
спомените ни до ден днешен. Вследствие на изживяното 58-годишният ни баща умира 
в с. Брестница. Върху плещите на майка се стоварват грижите й около трите малки деца 
(Интервю с  В. Дерилова, 5 октомври 2010 г., гр. София).

Българският емигрант от Австрия Петър Петров, прокуден от болшевишкия 
терор, в разговор с редактора на вестник „Про-Анти” Васил Станилов съобщава, че през 
1952-1953 г. семейството му е било изселено в Лудогорието, а от местния жител дядо 
Михаил е научил, че „скитайки в гората стария човек го отвежда до една поляна, където 
наказателният отряд на НКВД след 9 септември 1944 г. е разстрелял около 40 души 
таврийски българи и посочва мястото – едно от масовите безкръстни гробове из българска 
земя” (Станилов, 2005: 4-5).

Какво е станало с тях? Можем само да гадаем. Но при всички случаи то не може да 
е различно от вече изживяното от същите хора в годините на разкулачването и репресиите. 
Останали по този начин в пределите на България, те не се завърнали по местата, където са 
били оземлени, а се пръснаха по територията на цялата страна, някои от тях успяват да се 
прикътат в София (Журков, 1994: 3). И за сигурност се снабдиха с документи, в които се 
легитимираха като преселници [4] от Румъния.

На 10 май 1945 г. варненският областен директор дава сведение за числото за 
екстрадираните до този момент таврийци в областта, което по околии изглежда така: от 
Балчишка – 148 души, от Генералтошевска – 142, от Добричка – 163, от Новопазарска – 5, 
от Поповска – 10, от Шуменска – 38, общо за Варненска област 506 души, а общият брой 
е над 1900 души (Симеонов, 2015: 71). Според събраните сведения от 11 февруари 1945 
г. броят на таврийските българи в Русенска област, разпределен по околии и градове, 
изглежда така: Дуловска околия – 626, Тутракан (град) – 124, Исперихска околия – 110, 
Кубратска – 10, Силистра (град) – 8, околия – 105 и Русе (град) – 354, околия – 21, с общ 
брой от 1358 души. От депортиране не се спасяват и вече горе споменатите родственичките 
на известния габровски род Палаузови: Екатерина – 45-годишна, Наталия – 60-годишна 
и  Лидия Костияга – 26-годишна, които също трябва да напуснат Габрово, избран от тях 
за заселване неслучайно, тъй като бил родният град на Палаузови (Липчев, Симеонова, 
2014: 67). Въпреки това следва да се подчертае, че авторът разполага още и със сведения 
като например проф. Пенка Найденова, която ми спомена за едно таврийско семейство 
от гр. Русе, което след укриването си в България си променило своето местоживеене 
през 1945 г. с единствената си мисъл да не се завърне обратно в СССР. В потвърждение 
на гореизложеното ще отбележа и случката с Надежда Димитрова Чендева-Попова от 
село Кишлав, която след смъртта на майка си се присъединява към група бежанци от 
Кримско и пристига в България. Останала в прародината си благодарение на това, че се 
омъжва за българския офицер Димитър Попов (Чендева-Попова, 2009: 29-30). Броят на 
репатрираните таврийски българи трудно може да се установи, тъй като разполагам само 
със скромни сведения (поради липса на архивни данни). Според проф. П. Тодоров броя на 
репатрираните българи възлизат на около 1000 души (Тодоров, 1995: 321). За разлика от 
него Р. Симеонов говори за около 1900 души (Симеонов, 2015: 71). Обаче според мен броя 
да се депортират в СССР намиращите се в България българи от Таврия значително е по-
голям, което се подтвърждава от нареждането на съветското Главно командване, а именно – 
в изпратената радиограма от главната Дирекция на София от 31 март 1945 г. до областните 
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директори на страната и изрично се подчертава: „таврийските българи са съветски 
граждани и подлежат на отправяне към родината им съгласно чл. 4 от Съглашението 
за примирие, предвид на това, че техният брой е над 2000 души в страната и за да може 
да се извърши правилно тяхното изпращане в СССР до 5 април т.г. всички околийски 
управители да предупредят таврийските българи, живущи в околията им, да започнат 
ликвидацията на домакинствата си в срок от 10 дни. Никой няма право да продава и 
прехвърля земята, която му е дадена от българското правителство при идването му в 
България; недвижимите имоти остават в разположение на българската държава” (ДА-
Варна, ф. 12: 161). 

Тъй като организирането на групите таврийски българи за изселване в СССР среща 
трудности и се забавя, последните успяват да продадат голяма част от кравите и телетата 
си. Вероятно под натиск на съветските представители в СКК отечественофронтовският 
Министерски съвет обнародва постановление № 1, протокол 85 от 16 май 1945 г., с 
който се разпорежда кравите на таврийски българи да се изземват от закупилите ги 
стопани чрез стопанската комисия (ДА-Русе, ф. 1: 116, 124, 139). Успоредно с това 
отечественофронтовското правителство приема ново постановление № 19, протокол № 
130 от 17 октомври 1946 г., с което се възлага на Българска земеделска и кооперативна 
банка „да изкупи земите, живия и мъртвия инвентар, както и жилищните и стопански 
сгради на изселващите се от страната лица от руски произход” (таврийски българи – б.м., 
В.К.). Изкупуването на имуществата ще се извършва при текущите в момента цени по 
взаимни споразумения. От стойността им ще си удържи задълженията на изселените 
стопани. Покупка-продажбата ще се извършва на самото място, където живее таврийският 
българин от комисия в състав: представител на правителството на СССР, директорът на 
БЗКБ, кмета, агронома и две вещи лица – местни земеделски стопани. За извършените 
покупко-продажби ще се съставят протоколи, като сумите, които БЗК банка следва да 
заплати, съответно се превеждат веднага по сметката на правителството на СССР при 
Софийския банков клон, който при поискване на сумите от титуляра на сметката ги поставя 
на негово разположение на разпределяне между правоимащите, чрез най-близките клонове 
на Българската земеделска кооперативна банка в страната. Общините, в които стават 
изселванията, са длъжни да оказват пълно съдействие на органите по изкупването на 
имотите до окончателното приемане и предаване на имуществото на Министерството на 
земеделието и държавните имоти (ДВ, 1946: 2).

От гореизложеното се вижда, че изследванията на тези миграционни по характер, 
но принудителни по същност изселвания, след повече от половин век сочат, че най-
многобройни заселвания у нас (в България) на лица от български произход се наблюдават 
сред потомците на таврийски, бесарабски и кримски българи, които през 1945 г. по заповед 
на Сталин са разселени в Сибир, Таджикистан и… къде ли не? Таврийските българи търсят 
всевъзможни начини за избягване от това насилствено връщане там, откъдето те са се 
изселили, но съзнателно се стремят да останат в прародината си.

Бележки

1. На 9 септември 1944 г. Информбюро при Народния комисариат по външните работи на 
СССР публикува съобщение, в което се казва, че българското правителство е скъсало отношенията си с 
Германия и й е обявило война. Съветското правителство е приело за разглеждане молбата на България 
за водене на преговори за примирие (Внешняя политика, 1946: 200-201). 

2. Петко Стоянов Стайнов (1890-1972) – български юрист и общественик, член на БАН 
(1942). Завършва гимназия в Стара Загора. Следва право в Гренобъл и Париж, специализира в 
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Лайпциг. За кратко е директор на Дирекция по печата (1919-1920). Дългогодишен преподавател по 
административно право в Софийския университет. Министър на железниците, пощите и телеграфите 
в правителството на Демократичния сговор на Андрей Ляпчев (1930-1931). След преврата през 
1934 г. минава на дипломатическа служба. Посланик в Белгия (1934) и Париж (1934-1935). През 
1935 г. напуска поста, след като е сменено правителството на К. Георгиев. Минава в опозиция 
на царския режим. През 1943 г. се обявява против депортацията на българските евреи и влиза в 
Отечествения фронт. Стайнов е включен като звенар във втория кабинет на Кимон Георгиев. Като 
министър на външните работи и вероизповеданията ръководи българската делегация в  Москва за 
преговорите по сключване за премирието. На 31 март 1946 г. е принуден да подаде оставката си. 
По време на сталинските репресии е следен от ДС, която практически се управлява от съветските 
съветници и следователи. Обвинен е в шпионаж и е арестуван. От 1947 до 1972 г. е на научна работа 
в Юридическия факултет на Софийския университет и в Института за правни науки при БАН (В: - 
Известия на Старозагорския исторически музей. Т. IV, 2010, с. 520). 

3. В семейния архив на В. Дерилова, в който сред многото снимки е запазена и една, на която 
е запечатан ликът на братовчедката й Ана Куцакова и 18-годишната Паша Маврешко (не се завърнала 
от Берлин) както и други хиляди българи, откарани принудително в трудовите лагери и предприятия в 
Германия през 1942-1943 г., заснети от неизвестен фотограф пред бараката на една от фабриките в гр. 
Берлин.

4. Георги Николов Георгиев (Журков) е роден през 1928 г. в гр. Тулча, Румъния. Заедно с 
родителите си – Надежда Нанева Журкова (Шереметева) (1905-1998) и Никола Георгиев Журков (1903-
1960)  от с. Инзовка се заселват през 1945 г. в София (Интервю с Г. Николов, 27 февруари 2003 г., гр. 
София); Михаил Александров Николаев (Станев, 1936 г. от с. Преслав, Приморски район) заедно с 
родителите си: Александър Петров Николаев (1903-1976) от с. Преслав и Ирина Георгиевна Георгиева 
(1903-1966) от с. Инзовка (Интервю с М. Станев, април 2004 г., София); Иван Димитров Главчев от с. 
Преслав, бащата на Мария Иванова Мандраджиева (родена през 1947 г.) (Интервю с М. Мандраджиева, 
август 2004 г., София); Владимир Буковски (от българско село Сарабуз, Кримско) (Интервю с В. 
Буковски,  юли 1998 г., София); Васил Николов Иванов (Петров Васил Николаевич) (1913-1987) от 
с. Надеждино, Приазовски район се заселва в Тутракан (Интервю с Н. Иванов, 27 март 2015 г., гр. 
Тутракан); таврийската българка Дуся Кирилова Янева (по мъж Донкова, роден на 10 май 1927 г. в с. 
Богдановка, Приазовски район) живее днес в гр. Тутракан с дъщеря си Анастасия Якова (родена през 
1947 г.) (Интервю с А. Якова, 27 март 2015 г., гр. Тутракан); Александър Василиевич Бусилков (1942-
2007) – друг жив източник сочи, че родителите му – Василий Василиевич Бусилков от с. Фьодоровка, 
Приазовски район и Татяна Бусилкова (Островская) от с. Ботево са пристигнали в България през 1943 
г. с каруца и са живели близо до Бургас, а при идването на Червената армия в България ги изселват 
за 24 часа. От Украйна арестуваните са били натоварени в товарни вагони и направо поели пътя за 
Молотовобадски район на Таджикистан (колхоз „Молотов”). След 12-годишен наказателен срок 
семейство Бусилкови се завръща в гр. Мелитопол (Интервю с А. Бусилков, юли 2000 г., гр. Мелитопол); 
родителите на Мария Младенова (родена през 1929 г.) – Константин Владимирович Младенов (1899-
1977) от с. Терновка, Акимовски район и Александра Михайлова Младенова-Нинова (1902-?) от 
същото село Терновка  се завърнали от България през 1946 г. в гр. Мелитопол, а през това време домът 
им вече е бил конфискуван от комуналните служби на града (Интервю с Мария Е. Младенова, август 
1998 г., гр. Мелитопол, ул. Московска, 77); в книгата „Бесарабските българи за себе си“ в спомените 
си, записани от Иван Грек, тавричанин от с. Фьодоровка Владимир Костов (1935-1994) разказва: „Във 
Фьодоровка ние бяхме до есента 1943 г. Същата година в Приазовието се завърна от България Мишо 
Хаджийски. Той обходи всички български села в района и покани желаещи да се преселят в България и 
да живеят там… За България от Приазовието се отправиха няколко групи българи с каруци и коне през 
септември-октомври 1943 г. При гр. Николаев се спряхме на няколко месеца. Не си спомням името на 
селото, в което живяхме, но помня, че беше на брега на р. Буг и че живяхме в Дома на културата. През 
пролетта на 1944 г. преминахме Дунав на ферибот и стъпихме на българска земя. От Фьодоровка в 
България се преселиха 25-30 семейства. На всички им беше определено жителство в с. Базиргян (дн. с. 
Искра), на 35 километра от Силистра. Нашият престой в България продължи до март 1945 г., когато по 
нареждане на СССР ни изселиха под конвой от България. Първата ни спирка в Съветския съюз беше в 
Кишинев. Тук живяхме до една железопътна гара почти половин година. Накрая ни натовариха всички, 
а ние бяхме доста, в един ешелон от вагони за добитък и потеглихме. Пътувахме цял месец. В края 
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на август пристигнахме в Сталинабад (Душанбе) и разселиха ни по селата на Вахшинската долина. 
Разрешаваше ни се да живеем само в пределите на Молотовобадски (Кумсангийрския)  район на 
Таджикистан”; Валентина Иванова Богословска-Ненова (1924-2012) е родена в с. Задунаевка, Одеска 
област с Теодора Иванова (по мъж Ханджиева, която отглежда Валентина) живели известно време в 
Бабадаг, Румъния, а по време на Крайовската спогодба се заселват в Южна Добруджа (дн. Добрич) 
(Интервю с Веселин Богословски, 27 май 2015 г., гр. София). 
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ДИФУЗИОНИСТКАТА  ШКОЛА 
В  ИЗСЛЕДВАНЕТО  НА  КУЛТУРАТА

Самуил Камбуров

В края на XIX век археологията се оформя като наука, през този период са написани 
трудовете на Едуард Тейлър – „Примитивната култура” и на Джеймс Фрейзър – „Златната 
клонка” в 12 тома, които се стремят да дадат обяснение на обществото през този период за 
развитието на човешката цивилизация и култура. 

Именно в края на ΧΙΧ век и началото на XX век, в археологията се оформят две 
основни течения – Еволюционизъм и Дифузионизъм. Първото се базира на дарвиновата 
теория за еволюцията на човешкия вид, а второто произлиза от латинската дума „diffusio”, 
което означава разпространение, разсейване. Дифузионизмът реално представя идеята за 
взаимното проникване, заимстване на идеи между отделните култури. 

За първи път дифузионизмът, като метод за изследване на културата, е формулиран 
от Лео Форбениус (1873-1938), който отделя значително внимание в изследването на т.нар. 
западноафрикански културни кръгове. Именно той въвежда и термините „еволюционизъм” 
и „дифузионизъм”.

Взаимопроникването на  култури би могло да се осъществи, чрез търговия, 
миграция или военни походи на определен народ или народи в територия с различна 
култура.

Важна особеност на дифузионистическия метод за изследване на културата се явява 
анализът на пространствено-времевите храктеристики на отделните култури.

Основоположникът на дифузионизма – Форбениус в своя фундаментален труд – 
„Произход на африканската култура”, разглежда две основни форми на разпространение 
на културите: разпространение на културите без значително движение на народи и 
придвижване на културите заедно с народите. Според теорията на Форбениус, човекът 
заема подчинена позиция спрямо културата, като той по-скоро се явява продукт на 
културата отколкото неин творец. Като основни понятия в неговата концепция за 
дифузионизма се явяват „културните кръгове” и „културна провинция”, които реално 
представляват съвкупност от предмети на материалната култура с определени признаци и 
характеристики. Форбениус разглежда културата като живо същество и в своите аналогии 
между нея и живите организмми, той често ги отъждествява. За дифузионистите, културата 
се „ражда”, „живее” и „умира” заедно с представляващите я общества [1]. Идеята е, че 
културата би могла да съществува на различни територии и в нови условия, тя може да 
променя своя курс на развитие в различна посока. По този начин се зараждат нови култури 
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чрез взаимодействието със старите. Форбениус, в своите изследвания над отделните 
африкански племена, разделя културите на два типа – патриархални и матриархални. 
Според него патриархални са тези които се развиват прогресивно „от земята на горе” (по 
подобие на растенията). При патриархалният тип, Форбениус предполага развитие на 
културата, при което човек се стреми да достигне върха на своето развитие по йерархична 
стълбица и, че възходящият процес на развитие на дадено общество е свързан с този тип 
култури. В тях той залага идеята за високите и недостъпни места обитанавани от боговете и 
стремежа на хората да достигнат до там по т.нар. йерархичен път.

Матриархалният тип култури, Форбениус обвързва пряко с  идеята за „подземното 
царство” и ги определя, като хтонични. 

Впоследствие терминните, „патриархален” и „матриархален” тип са заменени с 
понятията „западен” и „източен” тип култури. Под „западен” тип се има предвид култити, 
при които преобладава чувството за бъдеще с динамично и идейно развитие, при които 
е застъпена и идеята за личната свобода, а под „източен” тип – култури чието развитие е 
забавено или в застой.

Друг изследовател, развил теорията за „културните кръгове”, както е известен в 
Германия дифузионизмът, е Фридрих Гребнер (1877-1934). Един от най-значимите негови 
трудове е „Метод на етнологията”, в който са представени изследвания на култури в  
Австралия и Океания. Гребнер отстоява идеята за това, че дадени предмети от материалната 
култура, биха могли да запазят своята еднаквост, независимо от тяхното географско 
разпространение. Също така той твърди, че всеки нов елемент на културата, появил се 
веднъж на определено място, след това се разпространява и на други места в обхвата 
на дадена култура. Гребнер представя културата, като конгломерат или като еклектично 
обединение на предмети от материалната култура.

Б. Малиновски обаче рязко критикува концепцията на Гребнер, той обръща 
внимание, че при този подход на изследване на културата има единствено събиране на 
„мъртви вещи” от материалната култура, които по никакъв начин не са свързани помежду 
си.

Вторият етап от развитието на дифузионизма започва след Втората Световна 
война и е свързан с активизацията на изследванията, развитието на науката и 
интердисциплинарния подход при проучванията. Именно тогава се откроява името на 
норвежкия етнолог Хейердал. Той изказва мнение за възможни трансокеански пътешествия 
на американски народи през Тихия океан, също така не изключва възможността древните 
мореплаватели да са прекосявали Атлантика и по този начин да се е осъществявал 
културен контакт с Европа още през древността. Хейердал намира паралели и сходни 
явления в културите на двата континента. Отчитайки географските фактори, способстващи 
възможността за контакт, той решава сам да експериментира и предприема плаване през 
Атлантика с плавателен съд, наподобяващ сал. По този начин отчита  силата на течението, 
ветровете и други фактори.

С развитието на еволюционизма и дифузионизма се занимава и друг голям учен 
– Клод Леви Строс (1908-2009), антрополог и етнолог. Според него гледните точки за 
развитието на културите на еволюционистите и дифузионистите са сходни. Той твърди, че 
„културните кръгове” при дифузионистите и „стадиите на развитие” при еволюционистите, 
представляват резултат от абстракция, която не винаги представя реалната картина на 
предисторическите и историческите събития.

Друг изследовател, свързан пряко с развитието на дифузионизма, е Франц Боаз. Той 
отрича културната еволюция и идеята за универсален стандарт за сравнение на различните 
култури. Според него всяка култура е продукт на самостоятелно развитие и има свой 
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обособен център.
При изследването на дифузионизма трябва да се има предвид и името на 

сканднавския учен Оскар Монтелиус и неговият труд „Ориента и Европа”. Той въвежда 
понятието „Ex Oriente lux” (от Ориента е светлината) и дава пример за дифузионизъм при 
смесването и заемките от културите в хронологичен порядък: Вавилон – Персия – Елада – 
Рим [2].

Монтелиус признава важното значение на дифузията като явление въпреки своите 
убеждения в еволюционизма. Основен негов опонент бил дифузионистът Софус Мюлер. 
Спорът между двамата не бил дотолкова, кое е първостепенно – еволюционизмът или 
дифузионизмът, а по-скоро ставало дума за конкуренция. Според Монтелиус, населението 
в Скандинавия не се е променило от неолита и дифузията (влиянията и заимстванията) 
на културата се е осъществила по търговски път, а не чрез миграция [3]. Именно тук е 
разликата с мнението на Мюлер, според когото дифузията на културите в Европа се е 
осъществила освен чрез търговия, но също така и чрез миграция. Впоследствие Мюлер се 
обявява против миграционизма на Густаф Косина (въвел термините „култура” и „културна 
група”), като го обявява за въплъщение на немския национализъм [4]. 

Между еволюционисти и дифузионисти, няма реални спорове за съществуването 
на самите явления – еволюция и дифузия. Спорът възниквал от значението на тези явления  
и произтичащите от тях концепции за развитието на културите. В еволюционизма и 
дифузионизма има сходни черти и двете течения представляват способ за разглеждане 
на една и съща картина на приемственост между културите. Ако се абстрахираме от 
териториалната определеност на събитията и ги разгледаме във времето, как те се изменят 
прогресивно, това е еволюцията. Също така, ако се абстрахираме от прогресивното 
развитие и поставим на преден план движението и смесването на отделните култури, това е 
дифузия.

Дифузионизмът е своеобразна трансмисия на културни ценности – пренос на идеи, 
от една култура в друга.

Дифузията би могла да бъде „първична” и „вторична”. 
„Първичната” дифузия представлява миграцията на отделни маси хора с техните 

обичаи, идеи и достижения в територии населени с народи с различни културни ценности.
„Вторичната” дифузия представлява движение единствено на идеи, обичаи и 

достижения, но не и на хора, тоест без миграция на население. Тя би могла да се осъществи 
чрез писмени извори, пътуващи търговци, майстори и т.н.

Пътищата на разпространение на културите и движението на хора, биха могли да 
бъдат – война, търговия или миграция.

При дифузионизма се оформя и крайно течение, т.нар. „хипердифузионизъм”, 
според който всички култури по света имат един единствен първоизточник. Пример за 
това е идеята на Платон, че Атлантида – потъналата земя, е донесла цивилизацията на 
човечеството и че това е бил първият и единствен център на културата, откъдето тя се е 
разпространила по света. 

Други убедени хипердифузионисти са Елиът Смит и Уйлям Пери. 
Смит, медик по образование, първи пренася термина „дифузия” при изследването 

на културните процеси. Първоначално дифузията, като понятие, е използвана в сферата 
на естествознанието и обозначава разпространението на газ в голяма концентрация 
в среда с малко насищане. Смит и Пери използвали това понятие, за да представят 
разпространението на културни елементи от високоразвитата древноегипетска култура към 
всички останали култури. Оттогава учените дифузионисти започнали да използват този 
термин, за да обозначават разпространението на културни явления от даден център в друг.



472

Теорията на Смит и Пери е известна още, като „египтоцентрична 
хипердифузионна“. Според тях човешката цивилизация се е зародила в древен Египет и 
оттам малки групи население започнали постепенно да колонизират целия свят, наричали 
ги още „децата на Слънцето”. Елиът Смит бил убеден, че цивилизацията в Южна Америка 
произлизала от Египет, като дава пример с пирамидите, които произлизали от мегалитните 
паметници и поради влиянието на египетската цивилизация, пирамиди били изградени и 
в земите на инките и ацтеките. За Смит и учителя по религиознание във Великобритания 
– Уилям Пери, Египет бил единственият център на цивилизация – извор на културни 
иновации. Причините за тези заключения се дължали на недостатъчните проучвания и 
изследвания на археологическия материал. Също така и на стремежа за бързо, лесно и 
едностранчиво обяснение на културното развитие на човечеството. Развитието на идеите 
в археологията започва едва след ВСВ с развитието на науките, като атомна физика, 
естествените науки и компютърните технологии.

Идеята за паралелното развитие на културите, отдалечени географски една от друга 
и наличието на повече от един единствен културен център, започва да се развива едва в нач. 
на XX век, известна като „умерен дифузионизъм”. Тази идея си пробива бавно и трудно 
път, тъй като поддръжниците на хипердифузионизма от втората половина на XIX век все 
още били мнозинство.

Според Гордън Чайлд (въвел термина „археологическа култура”) и Колин Ренфрю, 
идеите, технологиите, иновациите се появяват от едно централно ядро, от което се 
разпространяват чрез контакти  между отделните култури – идеята за център-периферия 
[5]. За Чайлд този център е Месопотамия и Анатолия.

Други типове дифузия  са т.нар. „стимулираща дифузия” и „йерархична дифузия”.
„Стимулираща” дифузия е когато дадена култура счита себе си за по-изостанала в 

развитието си и се стреми да придобие характерни елементи на друга култура, считана за 
по-развита. Пример в съвремието е стремежът за подражание на американската култура. По 
този начин една „проводяща” култура, разпространява своите идеи, обичаи и традиции в 
друга „възприемаща” култура.

При „йерархичната” дифузия, по-слабо развитите култури възприемат културни 
елементи от по-развитите с цел прогрес в развитието им.

Идеите на дифузионизма спомагат за развитието на т.нар. „културна археология”. 
Основните етноопределящи признаци на дадена култура, освен анртопологическите 
характеристики, са погребалният обред и жилищата. Теорията за физическото и културно 
единство на човека, на която се базира еволюционната археология, се оказва неспособна 
да обясни културното развитие. Именно поради това в кр. на XIX век – нач. На ΧΧ век се 
появяват друг тип обяснения за културното развитие – дифузионизмът и миграционизмът.

След ВСВ обаче отново се засилва тенденцията към еволюционизма. През 50-те 
години на XX век, дифузионисти, убедени допреди във взаимното проникване на идеи и 
смесването на култури, се връщат обратно към идеите на еволюционизма за културното 
единство на човечеството. Това поставя началото на развитието на едно ново течение – 
неоеволюционизма, което се основава на идеите за многолинейна, паралелна еволюция на 
културата в различни точки на света.

Важно е да се обясни  разликата между понятията – дифузионизъм и 
миграционизъм, тъй като границата между тях не е много голяма, но е съществена. За 
дифузионистите основните средства, чрез които се постига дифузията са влиянията 
и заимстванията между културите, а не миграцията на население. Именно поради 
това често в археологията дифузионистите се противопоставят на миграционистите. 
Първоначалният смисъл  на дифузионизма в археологията е, че дифузията може да се 



473

осъществи по два начина, чрез споменатите „първична” и „вторична” дифузия. Тези 
два способа впоследствие са абсолютизирани и от тях се развиват миграционисткото 
течение и трансмисионизмът. По този начин дифузионизмът придобива общо понятие, 
а миграционизмът и трансмисионизмът стават негови разновидности. Всеки от тях 
започва да се характеризира със свои собствени характеристики, различни от нормите 
на дифузионизма, което постепено ги отдалечава от него. Общите елементи се запазват 
дотолкова, че миграционизма  признава родството и общия произход на сходните 
културни явления, а трансмисионизмът подчертава идеята, че в човешката природа е 
заложено много повече желаието за подражание, отколкото желанието  да твори нещо 
ново. С изследването на „теорията  за дифузията и миграцията”, подробно се е занимавал 
шведският географ Торстен Егерстранд, който изследва отделните етапи на дифузията. 
Според позитивисткия възглед в дифузионизма, чийто поддръжници били Вагнер, Ратцел 
и Вирхов, съществувал паралел между биологичната и културната дейност на човека, 
подобно на идеите на еволюционизма. Вагнер, Ратцел и Вирхов приемали дарвиновата 
теория, но не я харесвали. Те търсели източника на формиране и изменения на културата. 
Ратцел, като основоположник на антропогеографията, Вагнер и Форбениус говорят за 
локални култури и за тяхното придвижване. Под придвижване имали предвид движението 
на отделни народи. Според тях миграцията е била единствения вариант за разпространение 
на културни елементи от една култура в друга, като изключват възможността, сходството 
между две отделни култури, отдалечени една от друга географски, да се дължи на сходните 
условия на живот на населението и реално да не съществува контакт между двата културни 
центъра, които се развиват паралелно и независимо един от друг.  Косина също приемал 
миграцията, като стандартно обяснение за културните сходства и, че именно това е 
отговорът на загадката. Важно е да се отбележи, че миграционистката теория не се заражда 
в сферата на археологията, а е привнесена там от биологията и антропологията.

Дифузионистите предпочитат да разглеждат трансмисията, влиянията и 
заимстванията между отделните култури, като основен вариант за смесването им, 
отколкото миграцията. При тях за еднородност на културите не може да става дума, според 
дифузионизма, всяка култура е съвкупност от разнородни явления. Отделните индивиди 
или общества се явяват носители на културата, а не нейни създатели. Дифузионистите 
разглеждат културата не като съвкупност от вещи, а като съвкупност от норми.

Главната концепция на дифузионизма е, че сходните културни явления не биха 
могли да имат независим произход и ако е налице сходство, то трябва да се обясни с 
някакъв вид контакт. Именно подражанието, дълбоко заложено в човешката природа, 
е способствало за развитието на това течение. Идеите са тези, които реално създават 
културата, а не вещите [6].

Библиография

1. Клейн, Л. С. История  археологической мысли. – Санкт-Петербург, 2005, с. 306-386. 
2. Trigger, B. G. A history of archaeological thought. – 2005, p. 150-163. 
3. Цит. съч., вж N 2. 
4. Цит. съч., вж N 1.
5. Renfrew, C., P. Bahn. Archaeology Essentials. – 2007. 
6. Цит. съч., вж N 1.
7. Цит. съч., вж N 5.
8. Цит. съч., вж N 2.
9. Цит. съч., вж N 1. 

ІІІ 44



474

КНИГАТА  В  ДОМА  НА  ОСМАН  ПАША,  
ВАЛИЯ  НА  САЙДА 

(ХVІІІ в., първа четвърт)

Стоянка Кендерова

Личността
Осман паша започва жизнения си път в черкезко селище в Кавказ, минава през 

двора на Селим Гирай І,1 като негов роб, след което го откриваме в най-вътрешната част 
(„ендерун” или харем) на султанския дворец в Истанбул, където се грижи за осветлението 
в качеството си на чераг2. От тази позиция той се издига до поста на чухадар и силяхдар 
(1690 г.),  т.е. началник на най-близко стоящите до султана хора3. Само три години по-късно 
той вече е везир (министър) и това го определя като един от „стълбовете на държавата”. По-
нататъшната му кариера преминава като валия (областен управител) на Дийарбакър и Ханя, 
а през 1694 г. е повикан в столицата и назначен за втори везир и каймакам на Истанбул. 
На този пост той застава отново през 1700 г. след един период, през който се изявява като 
мухафъз (охранител) на Халеб и на крепостта Сенте в Анадола, мутасарръф (окръжен 
управител) на Измит и пети везир. По-късно е издигнат до валия на Шам (Дамаск), Ракка 

и Ван. Съдбата 
завинаги го свързва с 
арабския свят, като през 
следващите години 
му поднася отново 
поста на валия в Сайда, 
Басра, Мосул, Ракка, 
Шам и други селища. 
Последната длъжност, 
която заема до смъртта 
си на 08.01.1727 г. е 
също валия на Сайда. 

Освен като 
представител на 
административната и 
политическата власт в 
Османската империя 
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Осман паша е и един от основните мюлтезими (откупчик на държавни приходоизточници) 
на Сирия4, което предполага, че в неговите ръце са съсредоточени и големи финансови 
възможности. След смъртта си обаче той оставя дългове към държавата, поради което 
имуществото му е описано и конфискувано. С този въпрос се занимават централните 
органи на властта в лицето на Министъра на финансите (Баш дефтердар) и Министър 
председателя (Великия везир). Налице е сериозна преписка от документи, която проследява 
процедурата от момента на кончината на Осман паша до последните финансови отчети, 
отразяващи стойността на неговото имущество5. Същата се съхранява във фонда на 
Ориенталския отдел при Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” (НБКМ) в 
София.

Изворите
Преписката включва три описа (дефтери) на наследството на Осман паша, което се 

изразява само в движимо имущество. Към тях са прикрепени и отделни документи, които 
именно илюстрират най-ясно отношението на централната власт към конкретния случай. 

Първият опис или регистър (defter-i muhallefat-ı merhum-i vezir Osman paša)6 е 
съставен в началото на края на 1727 г. от кадията на Сайда ел-хадж Ахмед и отразява 
цялото движимо наследство на покойника. Изписан е с черно мастило на ясно и четливо 
писмо насх и като цяло е добре запазен. Във встъпителната му част е отбелязано, че 
бившият валия на Сайда Осман паша е починал по волята на Аллах през нощта на 1 
джемази’юл-еввел 1139 година (08.01.1727 г.), за което е изпратено уведомление до 
управленските органи на държавата. Издаден е височайши султански ферман с цел 
описване на наследството му и конфискуване в полза на държавата. В изпълнение на 
тази заповед, като съдебен изпълнител (мюбашир), е определен султанският оръженосец 
(силяхшор-и шехрийари) Йомер ага. С негово знание и в присъствието на сина на Осман 
паша, както и на няколко служители на покойника, са описани всички вещи и предмети, 
които се намират в хранилището му. 

На първо място в този регистър е представена библиотеката на Осман паша 
(л. 1б-3а)7. Другите вещи и предмети са отразени в следния ред: пари (л. 3а-3б); сребърни 
и други предмети, както и скъпоценни камъни (л. 3б-4а); вещи и предмети от индийски и 
друг произход (л. 4б-6б); съдове и прибори (л. 7а); пушки, други уреди и инструменти (л. 
7б); домашни животни (коне, катъри, камили и друг впрегатен добитък (л. 7б); музикални 
инструменти (л. 7б); палатки, чадъри и други покривала (л. 8а); кухненски съдове (л. 8а) и 
зърнени храни (л. 8б; л. 9а-10б от регистъра са непопълнени).

Описът е съпроводен от илям8 на кадията на Сайда ел-хадж Ахмед от началото 
на 1727 г. (л. 11). В него е отбелязяно, че недоборите от мукатаите (държавни 
приходоизточници) на Бейрут и Сайда за месец март 1138 (1726-1727) година възлизат 
на 72 106 гроша и половина. Половината от тази сума все още се събира, а останалата 
половина ще бъде събрана до края на годината. 

Вторият опис9 отразява всички вещи и предмети, регистрирани в първия опис, с 
изключение на книгите от библиотеката. Към него е прикачено изложение (телхис) на 
Министъра на финансите до Великия везир, в което се пояснява, че вещите, при описанието 
на които е отбелязана буквата „мим” (в оригинала, изписана с пурпурно на цвят мастило), 
да бъдат поставени в сандъци и превозени до пристанището Искендерун, след което, заедно 
с книгите от библиотеката, да се изпратят за столицата Истанбул. Всички останали вещи и 
предмети да бъдат разпродадени на сука (пазара) в Сайда, за което има издаден височайши 
ферман. Необходимо е да се състави друг опис (дефтер), който да отразява техните цени 
и получената след продажбата обща сума. Същият опис, както и събраната сума, да бъдат 
изпратени в столицата, като описът бъде регистриран в Главното сметководство. Телхисът 



476

на Министъра на финансите е последван от резолюция-заповед на Великия везир в същия 
смисъл от 11.03.1727 г. 

Тази архивна единица включва и три чернови (концепт) на Министъра на финансите 
до Великия везир. Отметките, които са направени върху тях, удостоверяват, че още на 
същия ден заповедта на Великия везир е изпълнена. 

Третият опис (дефтер)10 е съставен на 22.02.1727 г. също от кадията на Сайда ел-
хадж Ахмед. Той именно отразява продадените на султанския сук в Сайда вещи и предмети 
от наследството на Осман паша, срещу които в предходния регистър не е отбелязана 
буквата „мим”. Продажбата е извършена по законен начин и със знанието на специално 
назначения съдебен изпълнител Йомер ага и на служители на покойника, за което е 
съставен въпросният дефтер. Ето защо единствено тук към всеки предмет е направено 
обозначение и за неговата цена. Общата сума на продадените вещи възлиза на 20 342 
гроша и половина и една четвърт от гроша. От нея са извадени 1 677 гроша, изразходени за 
транспортни и други разходи, направени по оценката на наследството. Към останалата сума 
от 18 665 гроша и половина и една четвърт са прибавени 24 709 гроша, които са установени 
в касата на покойника. Като цяло общата сума възлиза на 43 375 гроша и 3 пари.  

Прегледът на вещите и предметите, отразени в описа на наследството, създава у 
нас убеждението, че Осман паша е живял в своя дом (а най-вероятно – дворец) в пълен 
разкош. Когато се е хранел, той е ползвал прибори, изработени от седеф и рибена кост, 
медни съдове и порцеланови чаши. Обличал се e в скъпи дрехи, платовете за които са 
доставяни от различни краища на империята (Босна, Мардин, о-в Сакъз, Кипър, Шам, 
Халеб, Търабулус, Багдад, Мосул, Персия, Алжир, Египет), дори от Франция и Лондон. 
За уюта в дома са допринасяли скъпите часовници и прекрасните килими, с които е бил 
застлан подът. Определена слабост са му били ловът и музиката, за което свидетелстват 
десетките пушки и различни музикални инструменти. В касата му са установени златни 
монети и златни синджири, жълтици със султанска тугра, жълтици, наречени „костантини” 
(вероятно от византийски произход), унгарски жълтици, полски золта, еседи грошове11 и 
други пари. 

Цялото това материално благополучие свидетелства за солидни финансови 
възможности, благодарение на които Осман паша е бил в състояние да задоволява и други 
свои интереси, а именно към книгата, един скъпо струващ за времето си предмет, особено 
ръкописната книга. Самият факт, че неговата библиотека е отразена на първо място в 
регистъра, директно е конфискувана в полза на държавата и е изпратена в столицата, 
недвусмислено доказва значението, което й отдават управляващите органи. Разнообразната 
тематика на книгите, сред които процентът на произведенията на светска тематика е доста 
висок, доказва, че това е библиотеката на един представител на административната власт, 
който, наред с прекрасните образци на Корана, между които и ранен препис, изписан 
на куфическо писмо (вж Таблица 1, N 1)12, проявява жив интерес и към литературата, 
историята, географията, медицината и астрономията. 

Библиотеката
Описанието на всяка книга в регистъра включва заглавие и/или автор на 

съчинението и брой на наличните томове (джилд). При многотомните заглавия е дадена 
информация и за поредността на конкретния том или част (джуз’). В отделни случаи 
е отбелязано, че съчинението е на персийски или османотурски език. В края на описа 
е направена рекапитулация за общия брой на томовете – 297 (л. 3а). Всъщност общият 
брой на томовете е 299. Очевидно регистраторът не е взел под внимание допълнително 
отразените два тома към N 2 и 228 (вж Таблица 1).

Описанието на книгите в библиотеката на Осман паша е извършено от лице от 
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турски произход. За това определено свидетелства фактът, че заглавия на съчинения, които 
определено са на арабски език, са предадени по турски образец, като е използван персийски 
тип изафетно съчетание. Според нас обаче всяко заглавие би следвало да се транскрибира 
според граматическите правила на езика, на който е самото произведение. Ето защо в 
таблицата, която поместваме по-долу сме изправили това несъвършенство на турския 
съставител на описа13.

По подобие на каталозите на вакъфските (обществените) библиотеки или на 
списъците на книги от лични библиотеки и тук една немалка част от заглавията са отразени 
в съкратена форма, а на места вместо заглавие е посочено само името на автора или част 
от него. В отделни случаи е отбелязано „шарх” (коментар) или „хашийа” (суперкоментар) 
на дадено съчинение, от което обаче не става ясно точно кой коментар измежду многото 
се има предвид. На няколко места установяваме само думата „рисала” (трактат) или пък 
„маджму‘а” (сборник), без никакви допълнителни податки, които да ни ориентират в 
тематиката. Тези особености, за които вече сме имали възможност да изкажем мнението 
си14, доста ни затрудниха не само при идентифицирането на някои от съчиненията, но и при 
определянето на тематиката и езика, на който са написани. 

N Заглавие Том Тематика Език
1 Kalām qadīm, kūfī yazıyla 1 Коран A
2 Kalām qadīm, ‘arab ḫaṭṭıyla musabba‘ 1 “ “
2a def‘a [Kalām qadīm] 1 “ “
3 [Kalām qadīm], Sūrat Ḥajarāt-Sūrat Nā’s 1 “ “
4 At-Tafsīr al-kabīr li’r-Rāzī (Mafātīḥ al-ġayb), juz’ I 1 Коранически науки “
5 def‘a Аt-Tafsīr al-kabīr, juz’ I 1 “ “
6 def‘a Аt-Tafsīr al-kabīr, juz’ I 1 “ “
7 At-Tafsīr al-kabīr, juz’ II 1 “ “
8 At-Tafsīr al-kabīr, juz’ VII 1 “ “
9 Šarḥ aš-Šifā’ [aš-šarīf fī ta‘rīf ḥuqūq al-Muṣṭafá], juz’ I 1 Биографии на Пророка “
10 Šarḥ aš-Šifā’, juz’ III 1 “ “
11 Šarḥ aš-Šifā’, juz’ VIII 1 “ “
12 Tafsīr Madārik 1 Коранически науки “
13 Šarḥ Dalā’il al-ḫayrāt 1 Молитви “
14 Al-Ad‘iya al-matūra 1 “ “
15 Kunh al-i‘jāz 1 Реторика ? “
16 Tafsīr [al-]Qāḍī [al-Bayḍāwī] (Anwār at-tanzīl wa-asrār at-ta’wīl) 1 Коранически науки “
17 Tafsīr-i Ḥusayn Wā‘iẓ (Mawāhib-i ‘aliyya) 1 “ П
18 Dalā’il al-ḫayrāt [wa-šawāriq al-anwār] 1 Молитви А
19 Fetāvá-yi Minqārī-zāde Yaḥyá Efendī (Fetāvá-yi ‘aṭā’iyyе) 1 Право, фетви ОТ
20 Al-Jāmi‘ aṣ-ṣaġīr li-Ḥusām ad-Dīn al-Buḫārī 1 Право A
21 Tadkirat Qurṭūbī 1 Догматика “
22 Šarḥ al-Jāmi‘ aṣ-ṣaġīr li-Qāḍīḫān 1 Право “
23 Nuṭaq al-Fatāwá 1 Право, фетви А ?
24 Fatāwá ḫayriyya 1 “ А ?
25 Kašf al-Bazdawī, [juz’] I 1 Коранически науки А
26 Al-Mīzān li’š-Ša‘rānī 1 Суфизъм “
27 Kitāb [Kašf] aẓ-Ẓunūn fī asmā’ al-kutub wa’l-funūn 1 Библиографии “
28 Al-Jāmi‘ aṣ-ṣaḥīḥ 1 Хадиси “
29 Al-Mawāhib al-laduniyya 1 Биографии на Пророка “
30 Luġat asāmī wa-Luġat af‘āl, 2 съчинения 1 Лексикография “
31 Al-Jawhara an-nayyira, juz’ ІІ 1 Право “
32 Šarḥ al-Maqāṣid 1 Догматика “
33 Tefsīr, turkī 1 Коранически науки ОT
34 Kitāb al-Himām al-Kardarī 1 ? A ?
35 def‘a Fatāwá ḫayriyya 1 Право, фетви A ?
36 Al-Ašbāh wa’n-naẓā’ir 1 Право A
37 Dīwān-i Šam‘ī, fārisī 1 Литература П
38 Al-Maqāṣid 1 Догматика А
39 Fatāwá Qāḍīḫān 1 Право, фетви “
40 Al-Jawhara an-nayyira, juz’ І 1 Право “
41 Al-Maṭālib al-‘aliyya 1 Догматика “
42 Fetāwá-yi ‘Alī Efendī [el-Čataljavī] 1 Право, фетви ОT
43 Šarḥ aš-Šifā’[aš-šarīf] li’l-Imām an-Nājī 1 Биографии на Пророка A
44 Ḥalbat al-kumayt 1 Литература “
45 Ṣadr aš-Šarī‘a (Šarḥ al-Wiqāya li-Ṣadr aš-Šarī‘a at-Tānī) 1 Право “
46 Šarḥ al-Mawāqif 1 Философия “
47 Šarḥ al-Multaqá (Šarh Multaqá’l-abḥur) 1 Право “
48 Fuṣūl al-‘Imadī 1 “ “
49 Majmū‘at Šarḥ al-Mawāqif, сборник 1 Философия “
50 Šarḥ Munyat al-musallá 1 Молитви “
51 As’ilat ar-Rāzī 1 Коранически науки “
52 Al-Manṭiq al-mafhūm li’l-Imām as-Suyūṭī 1 Логика “
53 Iṣlāḥ al-Īḍāḥ 1 Право “
54 Qazimīr (sic) fī’l-Ḥikma (Šarḥ Hidāyat al-Ḥikma li’l-Qāḍī Mīr Ḥusayn 

al-Ḥusaynī)
1 Философия “

55 Al-Falsafa fī’l-ḥaqq 1 “ “
56 Ta’rīḫ al-‘Aynī, [mujallid] I 1 История “
57 [Kitab] fī’l-ḫayl 1 Ветеринарно дело ОТ?
58 Terjemet aš-Šamā’il 1 Хадиси ОT?
59 Risāla fī’naḥw 1 Граматика A
60 Jalwat al-arwāḥ 1 ? А ?
61 Ḥāšiyat Aḫī Jalabī ‘alá Ṣadr aš-Šarī‘a 1 Право A
62 Šarḥ aš-Šamsiyya 1 Логика “

Таблица 1. Опис на книгите от библиотеката на Осман паша
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63 Tafsīr al-Jalālayn 1 Коранически науки “
64 I‘jāz al-Qur’ān 1 “ “
65 Al-Ḫulāṣa 1 ? А ?
66 def‘a Iṣlāḥ al-Īḍāḥ 1 Право А
67 Hāšiyat al-Matāli‘ 1 Логика или хадиси или право “
68 [Minhāj] al-uṣūl 1 Право “
69 Muškilāt Taḥāwī 1 Право “
70 [Al-Jāmi‘ aṣ-Ṣaḥīḥ li’l-]Buḫārī, фрагмент 1 Хадиси “
71 def‘a Ḥāšiyat al-Maṭāli‘ 1 Логика или хадиси или право “
72 Šarḥ al-Miftāḥ 1 ? “
73 Risālat Iḫwān aṣ-ṣafā’ [wa-ḫullān al-wafā’] 1 ? “
74 Ḥāšiya ‘alá’l-Bayḍāwī 1 Коранически науки ? “
75 def‘a Iṣlāḥ al-Īḍāḥ 1 Право “
76 [Al-Mustaṭā‘ min az-zād fī’l-]Manāsik [li’]l-‘Imādī или [Al-Mustaṭā‘ 

min az-zād li’afqar al-‘ibād b. 
al-‘Imād] 

1 Догматика “

77 Mir’at šarḥ al-Mirqāt 1 Право “
78 Qūl Aḥmad [‘alá’l-Ḫayālī] (Ḥāšiya ‘alá Ḥāšiyat al-Hayālī) 1 [Догматика] “
79 Šarḥ Muqaddimat Abī’l-Layt 1 Молитви “
80 Muḥākamāt Quṭb ad-Dīn aš-Širāzī [ar-Rāzī] 1 Философия “
81 Al-Fawā’id 1 ? А ?
82 Al-Milal wa’n-naḥl 3 Догматика А
83 Luġat Alfāẓ ‘arabiyya 1 Лексикография “
84 [Ḥāšiyat] Ḥusayn [al-Ḥusaynī] al-Ḫalhālī [‘alá Šarḥ al-‘Aqā’id al-

‘aḍudiyya]
1 Догматика “

85 Ḥusayn ‘Azmī 1 ? А ?
86 Durr an-naẓīm 1 Коранически науки A
87 Rumūz al-kunūz 1 “ “
88 Fatḥ al-qadīr (Šarḥ al-Hidāya) 1 Право “
89 Manh al-ġaffār [fī šarḥ Tanwīr al-abṣār] 1 “ “
90 Šarḥ Kanz ad-daqā’iq, juz’ І 1 “ “
91 Šarḥ Kanz ad-daqā’iq, juz’ ІІІ 1 “ “
92 Šarḥ Kanz ad-daqā’iq, juz’ VІІІ 1 “ “
93 Al-Muntaqá 1 Право или хадиси или 

биографии
“

94 Ḥāšiyat at-Tajrīd 1 Догматика “
95 def‘a Ḥāšiyat at-Tajrīd 1 “ “
96 def‘a Ḥāšiyat at-Tajrīd 1 “ “
97 Šarḥ at-Tajrīd 1 “ “
98 Al-Itqān [fī ‘ulūm al-Qur’ān] 1 Коранически науки “
99 Šir‘at al-islām 1 Право “
100 Aṣ-Ṣawā‘iq al-muḥriqa 1 Догматика или право “
101 Al-Qānūn fī’ṭ-ṭibb 1 Медицина “
102 Ḥikāyāt 1 Литература ?
103 Al-Qunya 1 Право A
104 Al-Išārāt al-ilahiyya 1 Суфизъм “
105 Al-Yanābi‘ [fī ma‘rifat al-uṣūl wa’t-tafāri‘] 1 Право “
106 Ġāyat al-bayān 1 “ “
107 Aš-Šifā’[aš-šarīf fī ta‘rīf ḥuqūq al-Mustafá] li’l-Qāḍī [‘Iyāḍ al-Yaḥṣūbī] 1 Биографии на Пророка “
108 Nasā’iḥ al-mulūk 1 Етика П
109 Ta’rīḫ-i Ḫalīl Pāšā 1 История ОT ?
110 Jāmi‘ al-fatāwá 2 Право, фетви A
111 Ta’rīḫ Muḥammad Amīn al-Muḥibbī 1 История “
112 Revżat el-Ḥüseyn fī ḫulāsat] el-aḫbār [li’l-ḫāfi qayn], [mujallid] І 1 “ ОT
113 Šarḥ al-Mujaz [li’l-Qānūn fī’ṭ-ṭibb] 1 Медицина A ?
114 Mir’āt al-kā’ināt 1 География или астрономия ?
115 def‘a Šarḥ al-Mawāqif 1 Философия A
116 Šifā’ al-ġarām [bi-aḫbār al-Balad al-Ḥarām] 1 История “ 
117 Muhāḍarat al-ibrār 1 Литература “
118 Tanbīh al-anām 1 Хадиси или литература “
119 At-Tahdīb li’n-Nawawī 1 Лексикография “
120 Al-Mu‘tamad min al-manqūl 1 Коранически науки “
121 [Aš-]Šaqā’iq an-Nu‘mān[iyya] 1 Биографии “
122 Futūḥ aš-Ša’m 1 История “
123 Ad-Durra aš-šarīfa 1 ? A ?
124 Al-Wiqāya (Wiqāyat ar-riwāya fī masā’il al-Hidāya) 1 Право A
125 Masā‘ir aš-šu‘arā’ 1 Литература “
126 Luġat al-asmā’ 1 Лексикография “
127 def‘a [Aš-]Šifā [aš-šarīf fī ta‘rīf ḥuqūq al-Mustafá] [li’]l-Qāḍī [‘Iyāḍ 

al-Yaḥṣūbī]
1 Биографии на Пророка “

128 Al-Asmā’ wa’l-af‘āl li-Ibn az-Zamaḫšarī 1 Граматика “
129 As-Sayf al-maslūk 1 Коран. Науки “
130 Sirāj al-mulūk 1 Философия и политика “
131 Al-Mazhar fī [‘ulūm] al-luġa 1 Граматика “
132 Terjemet al-Mawāhib al-laduniyya 1 Биографии на Пророка ОТ
133 [Šarḥ al-]Kāfi ya [li’s]-Sūdī 1 Граматика “
134 Tadkirat Da’wud fī’ṭ-ṭibb 1 Медицина A
135 An-Nihāya li-Ibn al-Atīr 1 Хадиси “
136 Al-Ḫiṭāṭ [li’]l-Maqrizī (Kitāb al-Mawā‘iẓ wa’l-i‘tibār fī dikr al-ḫiṭaṭ 

wa’l-atār), juz’ ІІ
1 География “

137 Šarḥ al-Jafr li’l-Jāmī 1 Окултни науки “
138 Qānūn-nāme 1 Право, закони ОT
139 Maṣābīḥ šarīf 1 Хадиси A
140 Mir’āt al-kawnayn 1 Суфизъм “
141 Naẓm Manār 1 ? ?
142 Šarḥ Hayākil an-nūr 1 Суфизъм А
143 Manāsik al-ḥajj 1 Догматика А? ОТ?
144 Dibājat Miṣbāḥ 1 Граматика “
145 def‘a Šarḥ Munyat al-muṣallá 1 Молитви “
146 Zawāhir an-nujūm 1 Астрономия ? А ?
147 Šarḥ Mašāriq li-Ibn Malak 1 Хадиси A
148 Kitāb al-Asad [wa’d-di’b] 1 Литература “
149 Muṣarriḥat al-asmā’ 1 “ “
150 def‘a Ravżat el-Ḥüseyn fī ḫulāsat] el-aḫbār [li’l-ḫāfi qayn] 1 История ОТ
151 Jarrāḥ-zāde 1 ? ?
152 Terjemet Rawḍat al-aḥbāb 1 Биографии на Пророка ОТ
153 Šarḥ at-Tadkira fī’l-qunya 1 Право “
154 Šarḥ Sakkākī 1 Реторика “
155 Ḫulāṣat al-Ma‘ānī 1 Стилистика “
f. 2b
156 Muḫtaṣar Nuzhat al-muštāq 1 География “
157 Gulistān 1 Литература П
158 Faḍā’il-i Jihār-i yār 1 Биографии ?
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159 Kitāb al-Manẓūma 1 Литература ?
160 Tabaṣṣura 1 Догматика или граматика А
161 Tanqīḥ Ta’rīḫ al-mulūk 1 История “
162 Šarḥ ‘Isām 1 ? “
163 Šarḥ [‘alá’l-Mulaḫḫaṣ fī’l-hay’a li’l-]Jaġmūnī (Jaġmīnī) 1 Астрономия “
164 Rašaḥāt [al-aqlām] 1 Суфизъм ? “
165 Miṣbāḥ aẓ-ẓulām li’l-Ġazālī 1 Молитви “
166 Mu‘īn al-muftī 1 Право, фетви ОТ
167 Zād al-muštāqīn 1 Суфизъм А
168 Šarḥ al-Maṭāli‘ li’s-Sayyid ‘Alī 1 Логика ? “
169 Al-Awā’il wa’l-awāḫir 1 История “
170 Tamarat al-fu’ād 1 Догматика “
171 Tuḥfat al-mulūk 1 Право “
172 Risālat Qahriyya 1 Право ? А ?
173 Tajrīd ḥafīd 1 Догматика А
174 Tāšköprü 1 ? ?
175 Tevārīḫ, turkī 1 История ОT
176 Al-Išā‘a li-ašrāt as-sā‘a 1 Догматика A
177 Mīr Abū’l-Fatḥ 1 ? “
178 Al-Ḫuṭab al-arba‘ūn 1 Проповеди А ?
179 As-Siyāsa al-ilahiyya 1 ? ?
180 Ṣiḥāḥ al-‘Ajam[iyya] 1 Граматика или лексикография А или 

П-ОТ
181 Riḥānat al-Hafājī 1 Литература “
182 Risāla fī’l-fi qh 1 Право А ?
183 Šarḥ al-‘Аqā’id 1 Догматика A
184 [Fuṣūl al-]ḥall [wa’l-]‘aqd 1 Право “
185 Al-Iftitāḥ 1 Граматика “
186 Danqūd [fi  šarḥ al-Marāḥ] 1 “ “
187 Mulḥat al-i‘rāb 1 “ “
188 Laṭā’if al-afkār 1 Политика “
189 Nasīḥat as-salāṭīn 1 Литература ? П ?
190 Ḥāšiyat Daw’ 1 Граматика или догматика A
191 Adab al-awṣiyā’ 1 Право “
192 Tarjīḫ al-bayyināt 1 “ “
193 Šarḥ al-‘Аwāmil 1 Граматика “
194 Tabyīr al-masbūk fī nasā’iḥ al-mulūk 1 Етика “
195 Al-Lum‘a an-nūrāniyya 1 Молитви или окултни науки “
196 Šarḥ al-Manāsik 1 Догматика “
197 Ḥāšiya ‘ala’r-Risāla al-Ajurrumiyya 1 Граматика “
198 Qazimīr (sic) … ? (Qāḍī Mīr Ḥusayn al-Ḥusaynī) 1 Философия ? “
199 Ḥadīt Arba‘īn 1 Хадиси “
200 Al-Funūn al-‘ajība 1 ? ?
201 Kanz ad-daqā’iq 1 Право A
202 At-Tadkira fi ’l-falakiyyāt 1 Астрономия A ?
203 Dalā’il al-ḫayrāt, ḥüsn-i ḫaṭṭ ile 1 Молитви A
204 def‘a Ṣawā‘iq muḥriqa 1 Догматика или право “
205 Al-Mir’āt al-wafi yya fī ṭabaqāt al-ḥanafi yya 1 Биографии “
206 Matn ‘alá Risālat Sayyid 1 ? “
207 def‘a Šarḥ Šaġmūnī ‘alá’s-Sayyid (Šarḥ ‘alá’l-Mulaḫḫaṣ fī’l-hay’a li’l-

Jaġmīnī min ṭaraf as-Sayyid aš-Šarif al-Jurjānī) 
1 Астрономия “

208 Šāfī al-insāb 1 ? А ?
209 Risāla fī’l-Hay’a 1 Астрономия А ?
210 Šarḥ Ḥadīt arba‘īn 1 Хадиси A
211 def‘a Rumūz al-kunūz 1 Коранически науки “
212 Šarḥ Muqaddimat al-adab 1 Граматика “
213 Ḫwāja (Ḫoja Sa‘d ed-Dīn) ta’rīḫī 1 История ОT
214 Al-Adkār li’n-Nawawī 1 Право A
215 Tuḥfat al-‘ajā’ib 1 География “
216 Majma‘ al-fatāwá 1 Право, фетви “
217 def‘a [Terjemet] Rawḍat al-aḥbāb 1 Биографии на Пророка ОT
218 Ta’rīḫ, turkī 1 История “
219 Majmū‘at Istilāḥāt 1 Лексикография А
220 [Al-]Jawhara 1 Молитви “
221 Ḥāšiyat Danqūd 1 Граматика “
222 Al-Ihtimām [bi-taḫrīj Arba‘īn ḥadītan] 1 Хадиси “
223 Rawḍat Ḫaṭīb Qāsim 1 Литература “
224 Ḥadīqat al-wuzarā’ 1 История ОТ
225 Risāla fatḥiyya 1 Астрономия A
226 def‘a Šarḥ Munyat al-musallá 1 Молитви “
227 ‘Ajā’ib al-maḫlūqāt 1 Космография “
228 Tīmūr-nāma 1 Литература П
228a Tīmūr-nāma 1 “ “
229 I‘rāb Sūrat al-Fātiḥa 1 Коранически науки A
230 Al-Kibrīt al-aḥmar fī ‘ulūm aš-Šayḫ al-akbar 1 Суфизъм “
231 At-Talḫīṣ 1 ? ?
232 Majmū‘a, сборник 1 ? ?
233 Taṣwīr ḥukkām 1 Философия ? А ?
234 Barjandī ‘alá Qāḍī-zāda 1 Право? А
235 Mеjnūn [ve] Leylá 1 Литература ОT
236 Ḫaṭīb-zāda ‘alá Ḥāšiyat at-Tajrīd 1 Догматика А
237 Anfa‘ al-wasā’il 1 Право “
238 Šarḥ [Sirāj] al-Mulūk li’t-Tarṭūšī 1 Философия и политика “
239 Majmū‘a musāmara, сборник 1 ? ?
240 Fuṣūl al-ḥall wa’l-‘aqd 1 Право А
241 Fiqh Kaydānī 1 “ “
242 Kitāb al-Lum‘a [ad-dimašqiyya] 1 “ “
243 def‘a Matn Ṣadr aš-Šarī ‘a 1 “ “
244 Ḥāšiyat al-Maqāṣid 1 Догматика “
245 Šarḥ Dibājat Miṣbāḥ 1 Граматика “
246 Masālik Nūr ad-Dīn 1 ? ?
247 Atiriyya 1 Логика A
248 ‘Aqā’id, fārisī 1 Догматика П
249 Munlā Jalāl 1 ? A
250 Terjemet Sayyid Šarīf 1 ? ОT ?
f. 3a
251 Daw’[‘alá’l-Miṣbāḥ] или Daw’ [al-ma‘ālī šarḥ bad’ al-amālī] 1 Граматика или догматика A
252 Kitāb al-Atār li’l-Imām Muḥammad 1 ? “
253 Al-Marāḥ 1 Граматика “
254 Majmū‘at Jaġmūnī (Jaġmīnī), сборник 1 Астрономия “
255 Kitāb al-Īḍāḥ 1 Право “
256 Majmū‘a, сборник 1 ? ?
257 Risālat al-Imām 1 ? A
258 Mawḍū‘āt al-‘ulūm li-Tašköprü 1 Енциклопедии А
259 [Taqvīm-i] tevārīh-i Kātib Čelebī или [Fezleket-i] tevārīh-i Kātib Čelebī 1 История T
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260 Risāla 1 ? ?
261 Al-Burhāni fī ‘Ilāmāt al-Mahdī 1 ? A
262 Selīm-nāme 1 История ОT
263 Rub‘ dā’ira 1 Математика A
264 Šarḥ ba‘d Ḍurūb amtāl 1 Народна литература A ?
265 Matn fī’l-Fiqh 1 Право A ?
266 [Kitāb] fī’l-Ferā’iż, turkī 1 Наследствено право ОT
267 Risāla 1 ? ?
268 Tafsīr al-Jāmī 1 Коран. науки A
269 Risālatayn fī’l-Hay’a, 2 съчинения 1 Астрономия “
270 def‘a Risālat Rub‘ dā’ira 1 Математика “
271 Harāj Abī Yūsuf 1 Право “
272 Ġazawāt Maslama 1 История “
273 Majmū‘at Ad‘iya 1 Молитви A, ОT
274 [Risāla] fi ’l-Hay’a wa-Risāla fī’ṭ-ṭibb, 2 съчинения 1 Астрономия и медицина A
275 Ṭulū‘ aṣ-Ṣabāḥ 1 ? ?
276 Ḫilyе-yi Ḫaqānī 1 Литература ОТ
277 Manāqib Abī Ḥanīfa 1 Биографии A
278 Kašf al-asrār 1 Математика или алхимия “
279 As-Sayyid aš-Šarīf fī’l-Farā’iḍ 1 Наследствено право “
280 Muškilāt Masā’il fi qh 1 Право
281 Qaṣīda, Muḥammad Qāsim ḫattıyla 1 Литература “
282 Naṣīḥat-nāme, turkī 1 ? ОT
283 As-Sab‘a al-abḥar 1 ? ?
284 def‘a [Aš-] Šifā’ [aš-šarīf] 1 Биографии на Пророка A
285 def‘a Risāla 1 ? ?
286 Majmū‘at Tātārī 1 ? ?
287 Futūḥ Bilād Furs 1 История A
288 Tawassul al-ġanā’ 1 ? A ?
289 def‘a Hayākil an-nūr 1 Суфизъм A
290 Naẓm ve-natr mujamma‘a, turkī, сборник [1] Литература ОT
291 Ḫulāṣat Ma‘rīfat al-ḥadīt 1 Хадиси A
292 Šarḥ Asmā’ Allāh al-ḥusná 1 Догматика “
293 Fetḥ-nāme 1 История ОT?
294 Šarḥ Nawābiġ al-kalam 1 Догматика A

о б щ о 299

Библиотеката на Осман паша включва общо 299 тома книги, които са представени 
в 294 описания (описания N 2 и N 228 са допълнени с още по един том от същото 
произведение). Може да се приеме, че всички те са ръкописни, тъй като жизненият път 
на Осман паша свършва само две години преди да се появят първите книги, отпечатани 
от Ибрахим Мютеферрика, създателят на първата печатница на османотурски език в 
Османската империя1.

Според описанията на отделните заглавия общият брой на съчиненията възлиза 
на 258 (някои от заглавията се повтарят, поради което не са включени в тази бройка). 
Ако включим и сборниците, отбелязани като „маджму‘а”, тогава цифрата нараства 
значително. Обикновено при разкриване на томове, които съдържат две съчинения, авторът 
на описанието посочва и двете заглавия. При повече от две съчинения обаче томът бива 
описван като сборник, от което следва, че в него са включени поне три отделни съчинения, 
а често пъти и повече. Като вземем под внимание тази особеност, бихме могли да кажем, 
че в посочените 299 тома се съдържат не по-малко от 280 заглавия, някои от които в повече 
от един препис (в тези случаи авторът на описа е поставил думата „деф‘а” („пак, отново“) 
пред самото заглавие). Оказа се също така, че част от съчиненията от библиотеката на 
Осман паша се срещат доста рядко в сбирките на днешните книгохранилища, което доста 
повишава нейната стойността откъм съдържание. Все пак, редно е да отбележим, че една 
от причините някои произведения да не могат да бъдат открити в различни каталози 
на ръкописи или пък в библиографски справочници, може да бъде и неправилната или 
неточната форма, под която те са отразени в описа.  

Най-често при представяне книгите на една библиотека на първо място са 
отразявани преписите на Корана. Те са последвани от неговите коментари – тафсирите. 
На трета позиция, следвайки т.нар. йерархия на науките, възприета в мюсюлманския 
свят2, се нареждат сборниците хадиси, и т.н. В нашия случай на първо място също са 
отбелязани четири отделни преписа на Корана, които са последвани от няколкото тома от 
„Големият тафсир” на Фахр ад-Дин ар-Рази (ум. 1209). По-нататък обаче не е съблюдаван 
никакъв ред, което навежда на мисълта, че или описът е правен доста набързо, или самата 
библиотека на Осман паша не е била достатъчно добре подредена. 

Анализът на тематиката на книгите (вж Таблица 2) показва, че макар и с малък 
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превес над останалите, произведенията, най-общо казано, на религиозна тематика 
(Коран и коранически науки, хадиси, догматика, молитви и проповеди, суфизъм, право и 
биографии) преобладават. Те са представени в общо 156 тома (към които са добавени и 
три тома – N 93, 100 и 204, чиято тема не е точно дефинирана, но които се отнасят също 
към религиозните науки). Освен това допускаме, че част от книгите, чиято тематика не сме 
успяли да определим, също се отнасят до въпроси, свързани с ислямската религия. Като 
цяло, тези 156 тома представляват около 52,2 % от общото количество на книгите. Между 
тях преобладават заглавията (50 в общо 59 тома) от областта на мюсюлманското право (вж 
Таблица 2). Този факт не ни изненадва, тъй като в случая е налице библиотеката на един 
висш представител на провинциалното управление, който е изпълнявал важни функции и в 
столицата на Османската империя. 

Таблица 2. Тематично разпределение на книгите от библиотеката на Осман паша

N Тематика Тома Заглавия
І Коран и коранически науки

1. Коран
2. Тафсири
3. Други

4
13
9

1
9
8

ІІ Хадиси
1. Хадиси
2. Хадиси или литература

10
1

10
1

ІІІ Догматика
1. Догматика
2. Догматика или право
3. Догматика или граматика

25
2
1

20
1
1

ІV Молитви и проповеди
1. Молитви и проповеди
2. Молитви или окултни науки

12
1

10 (1- сборник)
1

V Суфизъм 8 8

VІ Право
1. Разклонения на мюсюлманското право
2. Право или хадиси или биографии
3. Сборници – фетви
4. Наследствено право
5. Законници

45

1

10
2
1

38

1

8
2
1

VІІ Биографии
1. Биографии на Пророка
2. Други биографии
3. Фада’ил и Манакиб

11
2
2

6
2
2

VІІІ Философия, логика, етика
1. Философия
2. Логика
3. Логика или хадиси или право
4. Етика
5. Политика
6. Философия и политика

8
4
2
2
1
2

6 (1-сборник)
4
1
2
1
2

ІХ Филология
1. Граматика
2. Лексикография
3. Граматика или лексикография
4. Граматика или догматика
5. Реторика и стилистика

13
5
1
2
3

9
6 (1-сборник)
1
2
3

Х Художествена литература (поезия и проза)
1. Народна литература

18
1

16 (1-сборник)
1

ХІ История 18 18
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ХІІ География и космография
1. География
2. Космография
3. География или астрономия

3
1
1

3
1
1

ХІІІ Математика и астрономия
1. Математика
2. Математика или алхимия
3. Астрономия

2
1
9

1
1
10 (1-сборник)

ХІV Медицина и ветеринарно дело
1. Медицина
2. Ветеринарно дело

3
1

4
1

ХV Окултни науки 1 1

ХVІ Енциклопедии и библиографии
1. Енциклопедии
2. Библиографии

1
1

1
1

ХVІІ Сборници с неясна тематика 4 Поне 12

ХІХ Заглавия, чиято тематика е неопределена 31 31

о б щ о 299 не по-малко от 280

Централно място сред съчиненията на правна тематика заемат коментарите 
и суперкоментарите на „ал-Хидайа”, основен труд по ханафитско право на ‘Али ал-
Маргинани (ум. 1196), разширен авторски коментар към „Бидайат ал-мубтади”. С 
най-много преписи в тази група – три, се откроява „Ислах ал-идах” (N 53, 66, 75) на Ибн 
Камал паша (ум. 1533), завършен през 1521 г. и поднесен на султан Сюлейман І. В труда се 
разясняват и изправят грешките, допуснати в „ал-Уикайа” (N 124) на Махмуд б. Садр аш-
Шари‘а ал-Аууал (ал-Акбар) ал-Махбуби (ум. около 1274), и в неговия коментар, съставен 
от Садр аш-Шари‘а ас-Сани (ал-Асгар) Ахмад ал-Махбуби (ум. 1346), който поради 
голямата си известност сред научните кръгове и силното приложение в учебния процес, 
е известен с наименованието „Садр аш-Шари‘а” (N 45, 61, 243). Коментарък към „ал-
Ислах” пък е наименован пък „ал-Идах” (N 255)1. Към тази група от произведения следва да 
отнесем и „ал-Фатх ал-кадир” (N 88). 

Поради практическото им приложение сборниците-фетви са доста разпространени 
в Османската империя. В библиотеката на Осман паша откриваме 10 тома, три от които 
са на османотурски език: сборникът (N 166) на Пир Мехмед ел-Йускюби (ум. около 1620 
г.), работил като мюфтия в Скопие и Солун, фетвите на шейхюлисляма Йахйа ефенди 
Минкари-заде (ум. 1677), събрани след смъртта му от неговия ученик ‘Аталлах Мохаммед, 
също шейхюлислям, и изключително търсения сборник (N 42) на ‘Али ефенди (ум. 1691). 
Между заглавията на арабски език с особено голямо влияние сред кадиите и мюфтиите 
се е ползвал трудът (N 39) на Хасан б. Мансур Кадихан (ум. 1196). Той съдържа много 
питания и съответно отговори на въпроси, свързани с ежедневната практика; освен това 
е служел и като основен извор за издаване на други фетви. В описа на библиотеката 
откриваме и два преписа на „Фатауа хайриййа” (N 24 и 35) на Хайр ад-Дин б. Ахмад ал-
Фаруки (ум. 1671)2.

Осман паша не остава безразличен и към книгите, които го запознаят най-добре с 
предписанията на неговата религия. Специално за ритуала, който следва да се изпълнява 
по време на поклонението в Мекка, той притежава три съчинения: „Манасик ал-хадж” или 
„Менасик-и хадж”(„Обреди на поклонничеството”; N 143), под което заглавие съществуват 
съчинения на арабски и турски език, та дори и на персийски3; един коментар, най-вероятно 
на арабски (N  196), и трудът на Мухаммад ал-‘Имади (ум. 1641), предадено под доста 
съкратена форма в описа (N 76)4.   

Широко място в библиотеката на Осман паша намира и биографичната литература, 
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особено произведенията, които съдържат описания на живота на Мухаммад5 и на неговите 
последователи. Предпочитано заглавие тук е „аш-Шифа’ аш-шариф” на ал-Йахсуби 
(ум. 1149), което представлява биография на Пророка (N 9-11, 43, 107, 127, 284). По тази 
причина някои съвременни изследователи, както и автори на някогашни каталози на 
мюсюлмански библиотеки, го нареждат между трудовете от областта на хадисите. Две 
произведения на автори, живяли през ХV-първата четвърт на ХVІ век, също заслужават да 
бъдат отбелязани: „ал-Мауахиб ал-ладуниййа фи’л-минах ал-мухаммадиййа” („Мистически 
дарения в мохамеданските награди” (N 29) на Ахмад ал-Касталлани (ум. 1517) и преводът 
му на турски език (132), както и  преводът от персийски на турски език (N 152, 217) на 
„Раудат ал-ахбаб фи сийар ан-Наби уа’л-ал уа’л-асхаб”, чийто автор е Джамал ад-Дин 
аш-Ширази (ум. 1520)6. За четиримата праведни халифи се отнася съчинението „Фада’ил-и 
джихар-и йар” („Достойнствата на четиримата приятели”; N 158)7, а сведения за учените на 
Османската империя Осман паша черпи от известния труд „аш-Шакаик ан-ну‘маниййа фи 
‘улама ад-даула ал-‘усманиййа” („Анемонии за учените на Османската държава”) на Ахмед 
Ташкьопрю-заде (ум. 1561; N 121). Предпочитаните от Осман паша заглавия, свързани с 
името на Пророка, се допълват и от сборника-молитви „Дала’ил ал-хайрат” на Мухаммад 
ал-Джазули (ум. 1465), който намира много голямо разпространение в мюсюлманския свят 
(N 13, 18, 203), както и от „Хилйе-йи Хакани” (N 276).

В областта на  литературните науки Осман паша проявява подчертан  интерес към 
произведенията на персийски език. В неговата библиотека присъства Сборникът-поеми 
(Диван; N 37) на Мустафа Шам‘и (ум. 1597), „Гулистан” („Розова градина”; N 157) – поема 
в проза, смесена със стихове на Мушарриф ад-Дин аш-Ширази, известен като Са‘ди (ум. 
1292), и два самостоятелни тома от епичната поема „Тимур-нама” (N 228) на ‘Абд Аллах 
Джами, с псевдоним Хатифи (ум. 1520-21)8. Ако към тези заглавия добавим и известния 
коментар на Корана (N 17) на Хусайн ал-Ва‘из ал-Кашифи (ум. 1504-05) и тома от областта 
на догматиката, за който специално е означено, че е на персийски език (N 248), бихме могли 
да отбележим, че най-вероятно Осман паша е владеел добре и този език. Бихме допуснали 
дори, че той с интерес и любопитство е чел страниците от „Гулистан”, посветени на 
ежедневното поведение и държание на личността, на възпитанието на детето, на възгледите 
на автора по отношение на управляващите и управлението на държавата. Поемата е 
възприемана и като класическа книга за изучаване на персийския език и много откъси от 
нея, предимно с мистическо и религиозно съдържание, са заучавани наизуст. Тя намира 
широко разпространение и в библиотеките в българските земи и присъства в програмата на 
училищата9.

Любимо четиво за Осман паша се оказват и произведенията, посветени 
на успешните завоевания (футух) от средновековната арабска история, между 
които„Завоеванията на Маслама”, „Завоеванията на Персия”, „Завоеванията на Сирия”, 
„Фетх-наме” (N 122, 272, 387, 293). В библиотеката му откриваме и доста заглавия на 
османотурски език: „Селим-наме” (N 262) пресъздава  военните походи на султан Селим 
І (1512-1520); „Рeвзат eл-ахбар” („Градина на известията”; N 112) на Мустафа На‘има 
(ум. 1716) е хроника на историята на Османската империя от 1591 до 1659 г.; известният 
труд на Ходжа Са‘д ад-Дин (ум. 1599) „Тадж ет-теварих” („Корона на историите; N 213) 
пресъздава историята на османската династия от нейното начало до смъртта на султан 
Селим І. Съставена по време на управлението на Селим ІІ (1566-1574), тя е посветена 
на султан Мурад ІІІ (1574-1595) във връзка с възкачването му на престола. Редно е да 
отбележим и името на Мустафа Хаджи Халифа, известен и като Кятиб Челеби (ум. 1657; N 
259), още повече, че той присъства и с известния си библиографски справочник „Кашф аз-
зунун” (N 27), задължително използван и днес в работата ни с източните ръкописни книги.  
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Независимо че част от кариерата му протича в азиатски градове, историята на 
Египет не остава встрани от интересите на Осман паша. Между съчиненията, за които 
е трудно да се определи дали са точно от областта на историята или в тях преобладава 
географската тематика, е и „Книга на увещанията и назиданието в споменаването на 
кварталите и паметниците” (N 136), известна и с по-краткото си наименование „ал-Хитат” 
(„Кварталите”). Нейният автор, един от най-видните представители на египетската 
историческа литература – Таки ад-Дин ал-Макризи (ум. 1442), е преподавал хадиси, заемал 
е функции на съдебно лице, а в началото на ХV век е ръководел и вакъфите на Дамаск. 
Трудът, над който той работи повече от 20 години, съдържа пълно историко-топографско 
описание на Египет и главно на Кайро10. 

Впечатлява и присъствието на съкратена версия (N 156) на известния географски 
труд на Мухаммад б. Мухаммад ал-Идриси (ум. 1165) „Китаб Нузхат ал-муштак фи-
хтирак ал-афак” („Книга за развлечение на копнеещия да преброди страните”), създадено 
по желание на норманския крал Роджер ІІ (1130-1154) в Палермо и завършено през 1154 г.11 

Представата на Осман паша за света се допълва и от географска карта, отразена 
непосредствено след описа на книгите. Светът обаче е пълен с чудеса, които възбуждат 
любопитството на всеки. Ето защо в библиотеката присъстват и заглавия, като „Дар на 
чудесата” (N 215) и „Чудеса на творенията” (N 227). Последният труд има много версии, 
като най-известната е на арабския космограф Закарийа’ ал-Казуини (ум. 1283), част от 
преписите на която са изпълнени с прекрасни миниатюри на растения и животни. В него 
се съдържат сведения по космография и физическа география, минералогия и ботаника, 
зоология, анатомия и психология. В първия раздел на труда са описани небесната сфера и 
планетите. Разбира се, Осман паша може да допълни познанията си за тях и от други девет 
тома, този път по астрономия, към която област ще отнесем и астролаба, за наличието на 
който също е направена отметка в документа. Предпочитан автор тук се оказва Махмуд ал-
Джагмини ал-Хуаризми (ум. около 1221)12, математик, астроном и лекар. Нему принадлежи 
и извлечение от знаменития труд на Ибн Сина – Авиценна (ум. 1037) „ал-Канун фи’т-
тибб”, наименовано „ал-Канунджа фи’т-тибб” („Малък закон в медицината”)13. Това 
произведение не присъства в библиотеката на Осман паша. Затова пък е налице трудът на 
Ибн Сина (N 101), наред с коментар към „Муджаз ал-Канун фи’т-тибб” (N 113) на Ибн 
ан-Нафис (ум. 1288).

През Х век група учени, които работят в Басра, Багдад, Нишапур и Самарканд, 
наричани „Братя на чистотата и другари на верността” (или Басрийските братя), най-
известни между които са ал-Бусти, аз-Занджани, ан-Нахраджури, ал-‘Ауфи и Зайд б. 
Рифа‘а, създават колективен енциклопедичен труд, който включва 52 трактата. Същият 
е  разделен на четири части: математика и логика, естествознание, трактати за душата и 
разума и трактати за божествените закони и шериата14. В описа на библиотеката на Осман 
паша е направено означение само за един трактат, чиято тематика е невъзможно да бъде 
определена (N 73). Независимо от това заглавието заслужава да бъде специално отбелязано, 
тъй като рядко ще го срещнем в обичайно използваните каталози на библиотеки.  

*     *     *
През XVIII век в Османската империя се наблюдава силно изразена тенденция към 

създаването на нови библиотеки и едновременно с това, към подновяване и разширяване на 
вече съществуващите. На тази инициатива, подета от султани и велики везири, откликват 
и други висши служители, в това число и управители на провинции (валии), като създават 
библиотеки в родните си места или в градовете, в които са на служба15. По това време в 
българските земи се появяват вакъфските библиотеки на Йомер ага, баща на известния 
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Осман Пазвантоглу (ум. 1807) от Видин, на ел-хадж Сюлейман ефенди от Самоков, на шейх 
ел-хадж Ахмед ел-Кешфи ефенди (ум. 1747), също от Самоков, на Шериф Халил паша 
към „Томбул джамия” в Шумен16. Осман паша не прави изключение от тази тенденция. 
Едва ли обаче книгите му, чийто брой след неговата смърт възлиза на 299 тома, една 
внушителна за лична библиотека цифра, са комплектувани само по времето, когато той 
е на служба в Сайда. Съвсем спокойно можем да кажем, че интересът му към писаното 
слово и знанието датира много преди да поеме последния в своя живот пост, така както 
би могло да се приеме и че богатството в неговия дом не е натрупано само от престоя му 
в ливанския вилаетски център. И ако описът на движимото му имущество създава доста 
добра представа за материалното благополучие на провинциални владетели от висок ранг 
или поне на тези, които изпълняват своята служба в арабските провинции на Османската 
империя през втората половина на ХVІІ – първата четвърт на ХVІІІ век, то описът на 
неговата библиотека доказва, че интересите на тези държавни функционери са доста 
пространни и широко обърнати към светските науки. 
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персийски език (115 тома), философия и астрономия – 59 тома, биографии, жития и история (186 тома), 
биографии и история (145 тома). Вж Кендерова, Ст. Книги, библиотеки, цит. съч.; същата, Големите 
обществени (вакъфски) библиотеки по българските земи в светлината на новоиздирени извори. // 
Историята на книгата – начин на живот. Сборник в чест на проф. Ани Гергова. – София, 2002, с. 
115-151; същата, Библиотеката на Осман Пазвантоглу по времето на Софроний (според новооткрит 
неин опис). // Софроний Врачански. Сборник изследвания. – София, 2004, с. 304-311; същата, За една 
ранна библиотека от епохата на селджуците. // Библиотечни дискурси. Юбилеен сборник, посветен на 
60-годишнината на Ал. Дипчикова. – София, 2006, с. 141-157; същата, Дарителите за библиотеката на 
семейство Пасбанзаде. // Библиотека, 2008, кн. 1, c. 17-30; Kenderova, St. La Bibliothèque de la Famille 
de Pasban-Zade à Vidin (30 ans après la mort d’Osman Pazvantoglu. // Travaux de Symposium International : 
Le Livre, la Roumanie, l’Europe, 20 a 24 Septembre 2010 / M. Nencescu, I. Macarie (ed.) : T. II : La 
deuxième section : Bibliothéconomie et les sciences de l’information. – Bucarest : Bibliothèque de Bucarest, 
2011, p. 133-141.
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RUSSIAN NEWSPAPERS FROM THE UNITED STATES 
IN THE LIBRARY OF CONGRESS

     
Angela Cannon

Many people think that the Library of Congress (hereafter referred to as LC) has a copy 
of every book ever published. Obviously, this is not true, but to counter the expectation, whenever 
a search in the LC online catalog fails to yield results, an automatic disclaimer about not owning 
all the world’s books appears. Nevertheless, many in the American Slavic studies community 
also believe that LC has a copy of every Russian publication produced in the United States. This 
too is not true. The belief persists because of the U.S. copyright law that requires the deposit in 
LC of two copies of each item published in the U.S. In this article I will discuss the character and 
development of the Russian-American newspaper collection at LC, its association with copyright 
registration and mandatory deposit, the pitfalls connected with such a policy, and highlight some 
of the more unique items in the collection. This paper is a fi rst attempt at what will be a detailed 
collection evaluation of U.S. Russian-language publications in LC. [1]

Bibliographic Control of Russian Émigré Newspapers and Periodicals
One of the challenges inherent in diaspora studies is the lack of full bibliographic control 

over the publishing output of the communities living abroad. This is certainly true for Russian-
language materials published in the U.S., both monographs and periodicals. The U.S. has no 
national bibliography to track all U.S. publications, and the diaspora publications usually were not 
traced in the national bibliographies of their various homelands. Often the standard bibliographies 
of Russian émigré materials are heavily weighted in favor of European publications. When 
Berlin, Prague, and Paris were the centers of Russian émigré life and culture, the publications 
from North America in the fi rst half of the 20th century, were not as numerous and were harder 
for the European libraries and bibliographers to obtain. This can be seen in Postnikov’s catalog of 
émigré publications in the Russkii Zagranichnyi Istoricheskii Arkhiv in Prague and the catalogs 
of Ossorguine-Bakounine and Volkoff of Russian émigré periodicals from Europe 1855-1940 and 
1940-1979. [2] 

Bibliographies created by scholars relying on North American libraries as their base 
understandably have greater American-produced content. This is also true of bibliographies 
that cover a more expansive time period, because far more Russian publications from the U.S. 
appeared in the latter half of the 20th century than in the earlier decades. Examples of such 
bibliographies are Urbanic’s compilation of émigré works in the University of California,  
Berkeley Library, Liudmila Foster’s landmark contribution indexing the contents of émigré 
anthologies, periodicals, and individual books , and Schatoff’s four-volume work on émigré 
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periodicals. [3] Foster and Schatoff compiled their works in the Harvard and Columbia University 
Libraries, respectively. 

The character of Russian-American publications before World War II also was somewhat 
different from the heavily intellectual output of the post-1917 émigrés living in Europe. U.S. 
Russian titles ranged from the educational, with readers and textbooks, to the religious, with 
devotional tracts and biblical studies.  Original belles-lettres was not a vibrant genre in pre-World 
War II Russian-American publishing, but political tracts about monarchism, anti-communism, 
socialism and the worker’s movement abounded, as did periodicals and newspapers with both 
anti-communist and pro-working class content running the gamut from progressive, socialist, 
and communist all the way to anarchist.  Even Russian history was not a popular subject for 
publishing unless the work centered on some aspect of the Russian revolution. However, the 
situation changed after World War II as the U.S. emerged as a more desirable and more accessible 
location for Russian immigration. The U.S. relaxed its immigration policies to allow more 
refugees escaping communism and fascism resulting in thousands of Russians fl eeing to the 
U.S.  These new arrivals brought with them a different energy and focus which was refl ected in 
the Russian-American publishing world. They founded new publishing houses, newspapers and 
journals incorporating belles-lettres and all aspects of intellectual inquiry including literature, 
history, politics, religion, economics, human rights, and sometimes quite virulent anti-Soviet 
works. Once the U.S. emerged as a major cultural center for the Russian emigration, Russian-
American publications began to appear with more frequency and with more adequate coverage in 
bibliographies. Conversely, after the fall of the Soviet Union in 1991, many would-be Russian-
American writers began to publish in Russia, rather than in the U.S. and many Russian-American 
publishing enterprises folded. Self-publishing on the Internet using services such as CreateSpace 
and Lulu has emerged as a major factor in post-Soviet Russian-American monographic 
publishing, but is not yet as signifi cant for Russian-American periodicals. 

To date no one has compiled one standard source for Russian publications from the 
United States, either monographs or periodicals. Thus the fi rst step in my collection evaluation 
is to gather bibliographic data for as many publications as possible. I began my search with the 
LC online catalog which allows searching by state code and limiting by language code. (In a 
MARC record every publication should have a geographic code for the country of origin or, 
from the U.S., for state of origin). I examined thousands of records for both monographs and 
serials produced by the searches and entered them into a database. This captured many Russian-
American titles held by LC, but not all due to incomplete bibliographic data for pre-1968 titles 
in the catalog. Usually the most important piece of information missing is the imprint, critical 
for identifying Russian publications produced in the U.S.  In addition, I found many titles coded 
improperly for language and place of publication. LC staff members have corrected many of these 
records for monographs, but work continues on the records for periodicals.   

After compiling the data from LC, I then turned to several printed Russian émigré 
bibliographies such as the above-mentioned titles by Schatoff and Postnikov. After Schatoff, the 
most valuable Russian émigré bibliography for periodicals is Svodnyi katalog periodicheskikh 
i prodolzhaiushchikhsia izdanii russkogo zarubezh’ia v bibliotekakh Moskvy (1917-1996 gg.), 
compiled by A.I. Bardeeva. [4] Schatoff covers the years 1917-1968, while Bardeeva extends the 
coverage to 1996. Bardeeva also has a separate section for newspapers, while other bibliographies 
usually combine serials and newspapers. Although these bibliographies are extremely helpful, 
they are far from complete and often contradict one another. This is simply the nature of diaspora 
periodical bibliography, especially for newspapers. Periodicals moved from place to place, ceased 
and were resurrected, split into other titles and merged with others. Since the bibliographic control 
was not thorough at the time of publication, and many titles were short-lived and considered 
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ephemeral, library collections and subsequent collection-based bibliographies are insuffi cient. 
Some bibliographies have even included publishers’ announcements for works never printed, 
resulting in ghost citations. 

A further complication is that most bibliographies are selective, including only titles 
produced by the intellectual emigration beginning in 1917. I am interested in the entirety of 
Russian-American publishing from 1868 through the present day, and not just works by or for 
the émigré intelligentsia. Part of the American immigrant experience is learning to become an 
American by assimilation and mastering English, but equally important is the struggle to maintain 
knowledge of the mother language and cultural contacts with the homeland. A full record of the 
publishing output would show the interests and efforts of the economic and religious immigrants 
from all decades, and not just those of the political exiles from 1917-1991. To date I have 
identifi ed only one book (Vishniakova) which includes a bibliography of Russian works published 
in the U.S. before 1917 [5] and only some publications about American ethnic periodicals in 
which a few pre-1917 titles appear. By contrast, Russian-American monographic publishing 
from the Cold War era is better documented, but even for this era the periodicals have received 
less attention than monographs. However, with the advent of the Internet and online library 
catalogs, the interest in and necessity of compiling print bibliographies seems to have diminished, 
with pre-1917 and post-1991 Russian-American periodicals having meager coverage in print 
bibliographies, but with some gaps in the pre-World War II era as well. 

Regarding bibliographies of Russian-American or other Russian émigré serials, LC 
is also somewhat guilty of omission. In the fi rst seven decades of the 20th century LC was a 
major bibliographic center for Slavic studies in the U.S. and produced dozens of specialized 
bibliographies, guides, checklists, union lists, card catalogs, and articles on its Slavic collections, 
but somehow the Russian-American works did not  warrant  their own compilations. It is 
possible that the intensive pursuit of Soviet materials and emphasis on creating reference 
tools about publications from the Soviet Union during the Cold War era demanded all of the 
staff’s time, and therefore ethnic American materials commanded much less attention.  In 
order to identify Russian-American monographs and periodicals held by LC, one would have 
to use the large national compilations of American materials such as the Union List of Serials, 
American Newspapers, National Union Catalog, or the Cyrillic Union Catalog. [6] All of these 
bibliographies were retrospectively compiled. Some internal lists or card fi les on periodicals were 
maintained for those working on site at LC, that is, until LC created its online catalog, which 
is quite fl awed in respect to older diaspora materials because of the incomplete bibliographic 
records.  One publication that started as an internal list was eventually distributed widely as a 
government publication – Newspapers currently received by the Library of Congress. [7] This 
annual/biannual compilation by the Periodical Division began in 1937 and listed a separate 
section for what are called foreign domestic newspapers, i.e. ethnic U.S. newspapers published in 
foreign languages. Russian and other Slavic titles are included.

I am currently culling information from more specialized subject bibliographies such 
as one on Russian émigré military publications, as well as catalogs for specifi c publishing 
houses, [8] but the most thorough, albeit most diffi cult source for my data on Russian-American 
publications is OCLC WorldCat, a large bibliographic database with records from thousands of 
libraries worldwide. WorldCat provides access to the collections of many libraries and extends 
dates of diaspora bibliographic coverage to the present day, but it also compounds the problem 
of contradictory and incomplete information. A source is only as helpful as the accuracy and 
completeness of its data combined with its ease of use. Many of the records in WorldCat are 
substandard, with only the bare bones of information, while different Romanization systems 
abound, but the most diffi cult aspect of using WorldCat is that there are often many records for 
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the same title, as well as irrelevant records in the search results. A brief example is the search 
for the city of “Seattle” and the Romanized form of the Cyrillic “Seattl.”  Limiting the language 
to Russian and to serial records produces twenty-fi ve hits. Of these twenty-fi ve, only eight are 
actually published in Seattle (the others are for Russian or Soviet titles microfi lmed in Seattle). 
Of those eight remaining records, two are duplicates of the same title, thus only seven of the 
records are truly relevant for my project. On such a small scale this is easy to resolve, but when 
you search for major Russian-American publishing centers such as San Francisco, Ann Arbor, 
and New York, the duplicate and non-relevant records are a signifi cant problem. For example, 
for Russian periodicals listed in WorldCat, Ann Arbor as a place of publication has 1,023 
records, New York has 3,067, and the Romanized form Niu-Iork has 171. [9] Many of the titles 
are not true Russian-American periodicals, but rather are microfi lmed editions of Soviet or pre-
revolutionary Russian periodicals, requiring further refi ning of the search to exclude them. 

Based on the data I have compiled since 2014 from the sources listed above, I can make 
some preliminary assessments of the Russian-American newspaper collection at LC. However, it 
would be benefi cial to discuss fi rst the development of LC and its Russian collection, and how LC 
manages ethnic American collecting in general.

The Origins of the LC Russian Collections and the Role of Mandatory Deposit
LC was founded in 1800 by an act of Congress to be the nation’s legislative library, but 

after its fi rst decade LC began to expand its scope beyond such confi nes and commenced building 
a universal collection, including works in foreign languages. This essentially started with the 
1814 purchase of Thomas Jefferson’s private library, for Jefferson had amassed works on many 
subjects and in many languages, including a few volumes in Russian. By and large, however, the 
only Russian materials in LC during the fi rst half of the 19th century were English translations of 
Russian authors. The fi rst infl ux of Russian materials to LC came in 1866 via transfer from the 
Smithsonian Institution, when it decided to divest itself of its general research library and focus 
more on becoming the nation’s museum.  The Smithsonian had been exchanging its publications 
with scholarly societies around the world, including a number of institutions in Russia and most 
of this material eventually was deposited in LC. Throughout the second half of the 19th century 
and early decades of the 20th century, the Smithsonian had also acted as the exchange agent for LC 
and other U.S. governmental and scholarly institutions. For LC this brought many Russian offi cial 
publications to the collections such as laws, statistics and reports. 

During the 19th century, purchases of Russian materials were very few and usually focused 
on reference books such as dictionaries or editions of notable authors. [10] LC did not really begin 
its Russian collecting until 1906 when LC purchased one of the largest private Russian libraries 
from a Siberian bibliophile, Gennadii V. Iudin. The Iudin Collection had over 80,000 volumes 
containing all manner of monographs, long runs of thick journals, and many Russian newspapers.
[11] With this one purchase LC suddenly had the largest Russian collection in North America. 
In order to process the enormous collection, LC founded the Slavic Division, headed by Alexis 
Babine (1866-1930), who had negotiated the purchase for LC. [12] After 1906 Russian collecting 
still was fairly restrained, for LC had just spent an enormous amount of money on Russian 
materials and did not intend to spend much more. After World War I LC hired more Slavic staff, 
expanded its exchanges and provided a small budget for Slavic materials, mostly Russian, but 
it was not until the beginning of World War II that LC truly began a deep and systematic Slavic 
acquisitions program. After involvement in two foreign wars and ascending to the ranks of a 
world power, the U.S. government encouraged and heavily subsidized the collecting of Slavic 
and East European materials, not only at LC, but also at other large research libraries. The fi eld 
of Slavic studies in the U.S. was underdeveloped during the fi rst half of the 20th century, but it 
grew tremendously during the Cold War era. In terms of LC’s collections, these developments 
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depended largely on reinvigorated exchange agreements with libraries in the Eastern bloc, as 
well as weighty budgets for purchases from antiquarian dealers and hiring staff to create Slavic 
bibliographic reference tools.  But the focus of this article is the Russian-American collections, 
in particular newspapers. How did these materials come to LC and how did they fi t into the 
development of the LC general newspaper collection, one of the largest in the world?  

American newspapers have been part of the LC collections since the very beginning, 
because members of Congress wanted to read the latest news. Paid subscriptions were the 
main method of acquisition. [13] In 1870 Congress passed a more stringent copyright law 
with a provision that two copies of each U.S. publication be deposited in LC. As a result U.S. 
publications began fl owing into LC in numbers never before seen. The law did not mention 
periodicals or newspapers, but regardless, some serial publishers began to deposit publications.  
The fi rst LC policy on the American newspapers was formulated soon after, in 1874. It stated that 
LC would subscribe to a minimum of two newspapers from every state, representing different 
political views.  For Russian-American works, however, nothing was received on mandatory 
copyright deposit until 1893, when the publisher of an English grammar for Russian-Jewish 
immigrants submitted his work. [14] At this early stage, the lack of deposited material was not 
based on ignorance of, or non-compliance with the law. Rather, it refl ected the undeveloped 
state of Russian publishing in the U.S. in the 19th century. Wherever Russians settled in the 
diaspora, they initiated publishing in their language. Both monographic and periodical publishing 
in Russian began in the U.S. in 1868. After the purchase of Alaska from Russia in 1867, the 
focus of the Russian Orthodox Church in America moved from Alaska to San Francisco where 
an orthodox priest, Agapius Honcharenko (1832-1916), opened his publishing house. His fi rst 
newspaper was Alaska Herald (see discussion below) and his fi rst book was Russko-angliiskie 
razgovory. [15] However, Honcharenko’s efforts did not galvanize the small Russian immigrant 
community to publish.  Large numbers of Russians immigrated to the U.S. from the 1880s to the 
1910s, but it was not until the 1890s that Russian language publishing in the U.S. really began to 
fl ourish. Initially, the Russian-American periodical press was more robust than the monographic 
press, because many ordinary Russian immigrants were not highly educated readers. If they did 
buy books, they preferred to purchase ones published in Russia, but regardless of educational 
level, most immigrants needed the current information offered in newspapers and periodicals.
[16] In addition, the highly educated Russian-Jewish radical immigrants from the same period 
of immigration saw newspapers and periodicals as better venues for promulgating their views 
and winning converts to their causes, [17] and thus they produced many periodicals, including 
newspapers, for their fellow immigrants. 

In 1901 LC produced a list of all its U.S. newspaper holdings and no Russian-American 
titles were listed. [18] This is not surprising based on the state of the Russian-American press, 
but also because LC had not paid much attention to foreign newspapers at all until 1901, when 
it began an extensive acquisitions project for such materials. In 1909 the copyright law was 
amended to include periodicals and newspapers, thus LC could demand newspapers if the 
publishers did not deposit their issues.  With the new laws, regulations, and policies in place, 
the LC newspaper collection began to grow substantially in the fi rst half of the 20th century. 
LC, however, did not actively seek out Russian-American newspapers and most Russian-
American publishers did not initially provide the gratis subscriptions which were so important 
to the development of the English-language American newspaper collection. In fact, most of the 
Russian-American titles in LC from the 1910-1920s came via a special acquisition in 1927 of a 
Russian newspaper collection, not through typical means. 

The condition of the Russian-American collection in LC in 1928 was so poor that 
one of LC’s staff, the Russian Mikhail Z. Vinokurov (1894-1983), published a pamphlet in 
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Philadelphia to explain to the Russian émigré community the benefi ts of copyright registration 
and to encourage them to deposit their works in LC for posterity. [19] He lamented the poor state 
of bibliographic control over émigré publications and tried to persuade all Russian-American 
writers to send him information about themselves and their works for inclusion in a bibliography 
he intended to compile. In this pamphlet Vinokurov suggested that Russians were too poor 
to afford the $2 fee associated with registration. Besides fi nancial motives, I think the lack of 
compliance with copyright law in the 1920s also involved ignorance of the law and an element 
of suspicion towards the U.S government, because of the red scares and associated deportations 
of Russian communists taking place in the 1920s, and the émigrés’ unpleasant experiences with 
the tsarist and Bolshevik governments. Drawing the government’s attention to oneself and one’s 
publications was probably considered foolish. One scholar has suggested that another reason for 
the meager state of documentation on Russian-American publications and communities is that 
the post-1917 émigrés “never lost hope that they would return to their homeland. As a result, they 
made no particular effort to preserve the history of their presence in America.” [20] 

As we can see, mandatory copyright deposit and gratis deposits from the publishers 
were not the major methods of building the LC Russian-American monograph or periodical 
collection in the fi rst six to seven decades of Russian-American publishing. Only with the advent 
of World War II did publishers’ deposits, mandatory or gratis, become an important factor in 
the development of the Russian-American newspaper collection. In 1937 LC recorded current 
receipts of only three Russian-American newspapers, but that would change dramatically over 
the ensuing several years. Beginning with the 1941 volume of Newspapers Currently Received, 
statistics are provided for the source of newspapers received. [21] Copyright was the source 
of only nine U.S. newspapers that year, paid subscriptions were the source of thirty-nine titles, 
whereas gifts from the publisher were the source of 815 titles. Seventeen Russian-language 
foreign domestic titles were listed in this edition, a more than fi vefold increase since 1937. [22] 
By registering their works, U.S. publishers received protection from piracy and surely it was good 
publicity to have one’s works in the national library.  It seems quite likely that, of the seventeen 
Russian-language foreign domestic newspapers received by LC in 1941, most of them probably 
were the result of gifts from the publisher rather than subscriptions or copyright demands. 

Library storage space was and continues to be an important issue in the development 
of the newspaper collection. “Because they were relatively easily acquired, more stringent 
limitations had to be placed on keeping U.S. titles…From the beginning, the Librarian and staff 
recognized that the institution could not house more than a sampling of American newspapers and 
that the collection must be guided by general research requirements.” [23] As more and more titles 
were received, they were bound or simply tied into bundles to await binding. Some newspapers 
were acquired with the intention of discarding them after their currency abated. This temporary 
acquisition seems to have been the case with some Slavic foreign domestics. During World War 
II, LC increased its receipts of Slavic-American newspapers to provide more information on the 
various ethnic groups in the country, but not all of the newspapers are still in the collection. Some 
were bound, some were microfi lmed, and others were donated to a large research library in the 
Midwest, today known as the Center for Research Libraries. [24] Newspapers Currently Received 
gives an indication of which titles might have been intentionally acquired on a temporary basis, 
as there is information about titles to be bound. Only three Russian-American newspapers in the 
1941 volume indicate binding for permanent retention in the collection. Binding of newspapers, 
of course, is not a good retention method due to the acidic paper and the storage space required, 
so duplication treatments became very important. The microfi lming process was developed in the 
1930s and LC was an early adopter, founding its Photoduplication Service in 1938. Soon after, 
microfi lming and acquiring newspapers on microfi lm instead of in print became a major priority 
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for LC. At its height in 1968 the number of bound volumes of newspapers had grown to almost 
165,000 volumes after which the number began to decline due to microfi lming. Today there are 
only about 38,000 bound newspaper volumes, but that is offset by the countless thousands of 
newspapers in other formats such as microfi lm, digital, and loose paper issues. Microfi lming of 
foreign domestic newspapers began in 1945 and continues to this day, as does the revision of 
the policies governing the acquisition of newspapers, with managers urging greater and greater 
selectivity. 

Today, LC receives Russian-American newspaper titles predominantly in print via 
copyright demands and only one paid subscription for Russkaia zhizn’. Although its sounds like 
a good system, the demand process often fails, for many publishers do not submit copies of their 
newspapers for deposit. Some of those submitted have been rejected by LC Slavic staff, because 
of the more restrictive policies. For years LC received the two most important Russian-American 
newspapers from New York and most others were deemed more appropriate for local collections, 
rather than LC. Another problem with the deposit/demand system is simply identifying which 
titles are published. Once a title is identifi ed and a demand is forwarded, publishers tend to 
submit for a brief period of time and then stop, without any follow-up from LC. The process is 
very lengthy and cumbersome. Given that the copyright demands for ethnic American works 
are mostly unsuccessful or only partially successful, copyright is in my opinion an imperfect 
system for acquiring Russian-language foreign domestic newspapers. It is far more successful 
for Russian-American books and journals, albeit not without fl aws. Copyright, however, does 
help bring titles to LC’s attention, for when a publisher understands his obligation, he sends 
the fi rst issues on deposit. The ISSN registration system inside LC also occasionally brings 
Russian-American titles to the attention of the Russian librarians, but neither system is even 
remotely comprehensive for foreign domestic newspapers. An additional problem with the foreign 
domestic collection is over-selectivity by librarians. Problems of storage space, preservation, and 
the overwhelming number of U.S. newspapers are the main reasons for the selectivity, but with 
the Russian-American newspapers there seems to have been an especially stringent adherence 
to the collection policies. There is ample evidence in the newspaper bibliographies and online 
systems that far more Russian-American titles were discarded or simply rejected for inclusion 
in the collection than were retained. A particularly egregious example is Russkaia zhizn’ from 
San Francisco which is the longest-running Russian-language foreign domestic in U.S. history. 
A few early years were added as part of a larger Russian newspaper collection, and today LC 
is subscribing to it and retaining it, but for decades LC kept the title for only one year before 
discarding it. Clearly, it was considered to have little permanent research value, an evaluation that 
is completely at odds with today’s thinking. LC has rejected so many Russian-American titles 
over the years that it is in danger of earning a reputation as being uninterested in such materials, a 
reputation that I am trying to change.

Russian-American Newspapers
From 1868 to the present day at least 143 Russian newspapers have been published in the 

U.S. The number is probably closer to 175, as my fi gure of 143 is based on incomplete data and 
research. I still have not investigated over 3,000 WorldCat records for Russian-language serials 
published in New York, the largest publishing center in the U.S., also for Russian materials. No 
other city rivals New York for Russian publications originating in North America. Of the 143 
titles identifi ed thus far, LC holds sixty-one titles, less than half of the total produced. See Table 
1 below. Although that number seems quite healthy, the reality is that only one or a handful 
of issues are held for many of the titles. LC has very few complete runs of Russian-American 
newspapers. However LC does hold long runs of some of the most signifi cant newspapers in 
terms of their longevity and cultural importance. Regarding dates of publication, LC has only 
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seven titles that were published before 1917, fi fteen from 1917-1923, thirteen from 1924-1945, 
nine from 1946-1991, and twenty-three from the post-Soviet era beginning in 1992. (The numbers 
do not add up to the sixty-one given in the following table because some titles were published 
across time periods). Some of the highlights of the collection are described below, including more 
discussion of LC collection policies regarding newspapers to clarify why the collection is smaller 
than expected.

Table 1. The Number of Russian Newspapers Published in the United States vs. the 
Number Held by LC. The fi gures, compiled by the author, may be low for the total number of 
Russian newspapers published in the U.S., but the fi gures for LC’s holdings are accurate.

State No. of newspapers
 published

No. of newspapers 
in LC

California 26 9
Connecticut 1 0
District of Columbia 1 0
Florida 1 0
Illinois 18 5
Kansas 1 0
Maryland 3 2
Michigan 4 2
Minnesota 2 2
New Jersey 2 2
New York 61 31
Ohio 3 2
Oklahoma 1 1
Pennsylvania 12 4
Texas 2 1
Utah 1 0
Washington 1 0
Unknown 3 0
Total 143 61

Russian newspaper publishing in the US began in San Francisco in 1868 with Alaska 
Herald, a bilingual Russian and English title with Svoboda also in the masthead.  See Figure 

1. It was founded and published by Agapius 
Honcharenko, a Ukrainian Orthodox priest 
and political exile. [25] Russian sections in 
the paper were intended for Russians living in 
Alaska who needed to keep up their Russian-
language reading skills, as well as to acquaint 
them with their new country, for Alaska 
became part of the U.S. in 1867. The Russian 
sections included news about the conditions 
of Russians living in Alaska, translations 
of the Constitution and the Declaration of 
Independence, price lists for various fur pelts, 
Orthodox prayers, and advertisements, as 
well as other articles. LC holds 1868-1876 in 
four bound volumes. The fi rst volume has a 
dedication on the fl yleaf from the publisher to 
George S. Boutwell (1818-1905), the Secretary 
of the Treasury from 1869 to 1873. See Figure 
2. Some of the volumes have mailing labels 
for Spencer F. Baird (1823-1887), the second 
Secretary of the Smithsonian Institution. It is 
possible that all the volumes in LC collections 
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started off in the collections of the Smithsonian 
and then were transferred to LC. Transfers 
from one government agency to LC were 
fairly common and in 1903 the process fi nally 
was regulated by Congress. Regardless, the 
Alaska Herald volumes are listed in the 1937 
compilation of American Newspapers, 1821-
1936 and thus were early acquisitions in the 
Russian-language foreign domestic newspaper 
collection.

Figure 1. The fi rst issue of Alaska 
Herald, the fi rst Russian-language newspaper 
published in the U.S., dated March 1, 1868. 
The newspaper had different sections in 
English and in Russian.

Figure 2. The dedication on the fl yleaf 
of the 1868 volume of Alaska Herald, from the 
publisher Agapius Honcharenko to Secretary of 
the Treasury Geo. S. Boutwell.

The 1890s saw the rise of Russian-
American periodical publishing correspond to the rise in Russian immigration. Many of these new 
immigrants from Russia were members of the radical Jewish intelligentsia living in New York 
who evinced a strong infl uence on the labor movement and left-wing publishing in the U.S. [26] 
The second Russian newspaper published in the U.S., the short-lived socialist weekly Znamia 
(1889-1892), represents the beginning of this kind of newspaper publishing. It was written 
“not for Russia but for foreign workers who read Russian, in order to develop in them ideas 
of socialism.” [27] LC does not hold this title, but LC does have the third Russian newspaper 
published in the U.S., and it too was part of the leftist movement. [28] Published 1892-1893, 
the weekly Russkie novosti from New York was the oldest Russian-American newspaper in LC 
after Alaska Herald. See Figure 3. Its masthead for some issues claimed it was “the only Russian 
newspaper in the country,” and in 1892 that was true. A mere thirty-seven numbers of Russkie 
novosti were issued with a circulation of 2,000. [29] The editors of Russkie novosti were George 
Moses Price (1864-1942), a Jewish immigrant activist and sanitation specialist, and Jacob Gordin 
(1853-1909), a notable Russian-Jewish-American playwright.  According to one scholar, it was 
forbidden to bring the paper into Russia. [30] The leftist content must have condemned it in the 
eyes of the tsarist government. In 1893 LC was not paying much attention to its meager Russian 
collection, not even enough to bother to collect an American newspaper that was considered 
undesirable abroad. Regardless of how old the LC volume is, it was not acquired by LC until 
1957, when a Mr. Herbert Coleman of Boston, Massachusetts, donated the bound volume for 
1893.

Figure 3. The masthead of 
an issue of Russkie novosti, the third 
Russian newspaper published in the 
U.S., dated January 8, 1893. 

The most important 
Russian-American newspaper by all 
measures was Novoe russkoe slovo, 
published daily in New York from 
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1920-2010. See Figure 4. At one time it was considered 
the oldest continuously published Russian newspaper 
title in the U.S., but since its closure in 2010 Russkaia 
zhizn’, a weekly  from San Francisco (1921-present), 
now holds this distinction. Russkii golos (1917-2004?) 
was also a long-running title from New York, but it may 
have ceased in 2004. It is no surprise that the major 
Russian population and cultural centers on each coast 
could support newspapers in Russian for so many years, 
but part of their success was due to the population 
maintaining some degree of language profi ciency in 
Russian. More short-lived titles ceased mostly for 
fi nancial or political reasons, but assimilation and loss 
of language skills among later generations also had a 
signifi cant downward effect on the circulation numbers 
and eventual cessation. 

Novoe russkoe slovo was a pro-democratic daily 
that covered U.S. and Soviet news, as well as Russian 
cultural topics. Major Soviet and émigré authors such 
as Aleksandr Solzhenitsyn, Nina Berberova, and Joseph 
Brodskii, among many others, wrote for the newspaper or 

had their works reprinted on its pages. The newspaper itself considers its founding date to be 1910 
when its preceding title Russkoe slovo fi rst appeared.  Although both titles were pro-democratic, 
the newspaper almost lost its character due to political differences among its staff, but in the end it 
continued under the new title. [31] LC holds 1918-1920 of Russkoe slovo and an almost complete 
run of Novoe russkoe slovo from 1920-2010. All years for both titles are on microfi lm so they are 
available to researchers across the U.S. via interlibrary loan. LC also participates in international 
interlibrary loan, so potentially they could be available to researchers worldwide. Russkoe slovo 
is considered to be the fi rst Russian-American newspaper for mass, general circulation instead 
of one having a clear party or political affi liation.  LC initially added this title to its collection 
via a large Russian newspaper acquisition in 1927, the source of which is unknown. However, 
at one point most of the issues in LC of Russkoe slovo had been in the possession of the Russian 
Embassy in Washington when it was representing the Russian Provisional Government. The 
issues still have mailing labels on them addressed to “Ambassador Bakhmeteff” [32] or other 
embassy staff in Washington, DC. See Figure 5.

Figure 4. The fi nal issue of Novoe russkoe slovo received by LC collection, dated June 4, 
2010. The issue is held by Mark Brown, long time employee of LC, who maintains the Russian 
newspaper and journal collections in the European Division.

Figure 5. An issue in the LC collection of Russkoe slovo with a mailing label for Prof. 
B.A. Bakhmeteff, 
Russian 
Ambassador, 
Washington, 
D.C., dated June 
4, 1918.

Russkii 
golos was a 
pro-communist 
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daily, later weekly, newspaper published in New York from 1907 to 1910 and later reestablished 
in February 1917 by Ivan Okuntsov (1874-1939), another political exile and the son of a Siberian 
Cossack. [33] Okuntsov claimed that his newspaper represented the beginning of a continuous 
Russian-language press in the U.S. [34] LC holds a long run of this newspaper from 1908-1910 
and 1934-1994 on microfi lm, with scattered print issues from 1997-2004, when it seems to have 
ceased publication.  Russkii golos and Novoe russkoe slovo were clearly rivals in New York for 
advertising, but it is not clear because of their different political slants how much readership 
they shared. In 1919 the circulation of Russkii golos was 27,000, whereas Russkoe slovo was 
35,175. In 1931 the circulation of both had fallen, but their numbers remained competitive – 
Russkii golos, 23,182 vs. Novoe russkoe slovo, 22,459. [35] Russkaia zhizn’, the weekly from 
San Francisco on the West Coast, had a circulation of only 3,500 in 1922. [36] Although it 
too is an enduring newspaper, clearly it reached a different audience. Initially, Russkaia zhizn’ 
also covered national and international news and encompassed both the San Francisco and Los 
Angeles readership, but today it is less focused on general news and politics and more on cultural 
and community news. LC’s holdings of Russkaia zhizn’ are far from complete, with several 
bound volumes from the 1920s and loose paper issues from 1998-2015. Some of the issues from 
the 1920s have mailing labels for the Slavic Section at the Library of Congress. This could mean 
that the title was received via subscription, mandatory deposit, or gift, but based on the statistics 
presented beginning in the 1941 volume of Newspapers Currently Received, it probably was 
received as a gift from the publisher. In recent years, rather than relying on mandatory deposit as 
a method of acquisition, LC has been paying for a subscription to Russkaia zhizn’. Unfortunately, 
it can be diffi cult to ascertain the source of a newspaper held by LC. The 1908-1910 issues of 
Russkii golos, however, have an interesting connection. Mailing labels on the issues show that 
they were sent to the LC Slavic Section to the attention of Alexis Babine, the fi rst Slavic specialist 
at LC. The end of the early holdings, 1910, corresponds with when Babine left LC and returned 
to Russia. Without a Slavic specialist on staff, LC clearly saw no need to retain a subscription to 
a Russian-American newspaper. As for why Babine selected Russkii golos, a leftist newspaper 
from New York as the only Russian-American newspaper in LC’s collection, the answer is quite 
simple. Although Babine was not a leftist himself, Russkii golos was the only Russian newspaper 
being published in New York at the time. [37] Before it ceased in the summer of 1910, it had a 
circulation of 10,000. [38] The more general, mass circulation newspaper Russkoe slovo began 
only in 1910, the year Babine returned to Russia and the year Russkii golos ceased. Perhaps if he 
had stayed at LC longer, he would have switched from Russkii golos to Russkoe slovo. Discussion 
of circulation numbers is illuminating in view of LC’s collection policy for ethnic American 
(foreign domestic) newspapers, which states that the titles should be of national, regional, or state-
wide interest.  LC has long relied on state libraries and local historical or fraternal associations in 
the U.S. to collect ethnic titles of more local signifi cance, focusing its own collecting instead on 
titles from capital cities or major ethnic population centers, such as New York, Chicago or San 
Francisco, in particular regarding Russians. This extreme selectivity is a contributing factor to 
why the Russian-American newspaper collection is not as extensive as one might assume for the 
national library of the U.S.  Although the policy is not infl exible and is better understood as a set 
of general guidelines, it governs materials received in all manners such as via mandatory deposit, 
purchase, or gift. Although LC saw no need for a Russian-American newspaper in 1910, after 
1917 the situation changed. Of the 62 titles that LC has, fi fteen are from 1917-1923, a time not 
only of revolution in Russia, but of a growing worker’s movement, social unrest, and “red scares” 
in the U.S. The Russian-American press had also grown substantially with almost 50 periodical 
titles published from 1868-1917. [39] LC does not seem to have instituted copyright demands or 
received these fi fteen titles gratis from the publishers. Rather, in a special acquisition in 1927 LC 
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acquired a large collection of 298 newspapers 
published in Russia and in the diaspora from 
the revolutionary and civil war eras. LC 
called this collection “an extremely rare and 
valuable source of information for historians 
in the future.” [40] The following twenty-two 
titles and dates came in this special collection: 
Amerikanskie izvestiia (New York) 1924; Golos 
Rusi (New York) 1922; Khlieb i volia (New 
York) 1919; Narodnaia gazeta (New York) 
1918-1919; Novaia Rossiia (Pittsburgh) 1917; 
Novoe russkoe slovo (New York) 1921-1926; 
Novyi mir (New York) 1917-1918; Pravoe delo 

(New York) 1922-1926; Probuzhdenie (New York) 1923; Put’ naroda (Pittsburgh) 1927; Rassvet 
(New York) 1925-1926; Rodnaia rech’ (New York) 1918; Russkaia zemlia (New York) 1915; 
Russkaia zhizn’ (San Francisco) 1922-1925; Russkii emigrant (New York) 1915; Russkii golos 
(New York) 1918, 1924-1926; Russkie novosti (Pittsburgh) 1915; Russkii vestnik (Chicago) 1924-
1926; Russkoe slovo (New York) 1918-1920; Svobodnaia Rossiia (Chicago) 1918, 1922-1923; 
Syn otechestva (New York) 1922; Utro (New York) 1922. Although there are no details about the 
acquisition, some of these titles originally came from the Russian Embassy in Washington, for 
there are mailing labels on them indicating that they had been sent there. Not all of these titles 
remain in the LC collection today. Some probably were discarded or transferred to the Center for 
Research Libraries in the 1950s, in spite of the heavy interest in Russian materials during the Cold 
War. Apparently, during this time many libraries in the Midwest donated their print newspaper 
collections to the Center for Research Libraries due to storage space restrictions. [41] 

Another long-running newspaper for which LC holds almost the entire run is the weekly 
Panorama from Los Angeles. Received initially and even today via mandatory deposit, it began 
in 1980 under the title Al’manakh Panorama and LC selected it for permanent retention almost 
immediately. See Figure 6. The title arrives regularly with two copies of each issue, a clue as 
to its source, for copyright regulations stipulate that two copies of every work published in 
the U.S. should be deposited in LC. Owned by Eugene Levin and part of the Panorama Media 
Group which also has Russian-American radio and television programming as part of its suite, its 
masthead claims it is “the nation’s largest independent American-Russian weekly publication.”  It 
covers national and international news, as well as Russian culture and history and reaches Russian 
readership in Southern California, many other states in the U.S., and abroad. Levin states on the 
Panorama website that “the paper serves the dual function of making its readers into Americans 
while keeping them up on their own culture and interests. ‘We try to help them as much as 
possible adjust to the American way of life.“ [42] According to the 1984 edition of Newspapers 
Currently Received, LC decided to keep this title permanently, all the while continuing to receive 
Russkaia zhizn’ from San Francisco and discarding it after one year. Perhaps it was the substantial 
page count of a typical Panorama issue that made it more desirable, or maybe the more national 
focus and distribution, or perhaps it was simply that the older decision regarding Russkaia 
zhizn’ had never been reexamined until the late 1990s when LC stopped discarding the title. 
Regardless, Panorama is a rare foreign domestic mandatory deposit success and today is regularly 
microfi lmed by LC for posterity.

Figure 6. Selected current issues of Panorama from Los Angeles, awaiting microfi lming. 
With the exception of Novoe russkoe slovo, all of the Russian-American newspapers on 

microfi lm at LC were fi lmed by LC using LC’s bound volumes or loose paper issues. For Novoe 
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russkoe slovo only the earliest years were fi lmed 
by LC. Much of the run was purchased on 
microfi lm from the New York Public Library 
and later years have been arriving via copyright 
from Proquest, the company that produces 
and sells the microfi lm version in the U.S. 
Regarding U.S. newspapers and copyright, 
LC has the right to request what is known as 
the “best copy” of materials deposited in the 
collection. For newspapers, the “best copy” is 
microfi lm, if it exists and is being distributed. 
However, for many ethnic newspapers, the 
only copy produced is print, so that is the 
format received at LC. Novoe russkoe slovo is the only Russian-American newspaper that LC 
has received on microfi lm via copyright’s policy of “best copy.” I assume this is because most 
Russian-American papers have such small circulation and too slight profi t-margins to issue both 
formats on their own, and the major microfi lm distributors probably need a certain guaranteed 
customer base to undertake an expensive endeavor such as microfi lming and selling small 
circulation ethnic papers.

While many of the post-Soviet Russian-American newspapers are not as meaty or 
with such broad infl uence as Novoe russkoe slovo and Panorama, they still serve a purpose in 
their communities and, on a more philosophical level, they document the existence of ethnic 
communities throughout the U.S. Examples of such titles that LC probably would have rejected 
according to its collection policy statement, but which I have tried to add to the collections 
anyway include Russkii Khiuston and Detroit Express. These titles do not have national 
distribution, but I believe they are important additions to the collection, in particular, Detroit 
Express, because of Detroit’s history of Slavic-American newspaper publishing. Clearly, there is 
still a Russian-speaking community of some size in these two cities, if they can sustain Russian 
newspapers. Other recent Russian-American newspapers fall more in the realm of advertising 
with light reading and free distribution. LC has retained only a sampling of some of these titles.  A 
good example is the monthly newspaper Gazeta USA published in Taylorsville, Utah. A librarian 
in a public library in Salt Lake City sent me an issue of this title for examination, as the title was 
not kept in their library on a permanent basis. The title had quite a bit of advertising as well as a 
substantial number of articles reprinted from Moscow newspapers. Although interesting to note 
the existence of a Russian community in Utah, the title, with its focus on reprinted rather than 
original content, did not fi t my criteria for retention.  But newspapers change over the years and 
I will revisit my decision in a few years to see if there is more original content.  In spite of my 
efforts, only scattered issues of most of these local titles have been received by LC.

Figure 7. Post-communist era Russian-language newspapers from the U.S. in the LC 
European Division. 

Unfortunately, LC does not have a complete or even near complete collection of Russian-
language foreign domestic newspapers. Some of the titles lacking are quite interesting and, should 
LC ever acquire them, will be quite valuable additions to the collection. For example, having the 
second Russian newspaper published in the U.S., the New York socialist weekly Znamia (1889-
1892), would enable researchers to compare the two earliest Russian leftist newspapers in the U.S.   
Also highly desirable for the study of the labor movement in the U.S. would be the early 1917 
issues of the New York daily Novyi mir (1911-1938). The title began as a socialist newspaper, 
but gradually was taken over by Bolsheviks. From January through March 1917 Leon Trotsky 
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himself came to New York to work on the paper. [43] It was not long before the connection to 
the communist party made the U.S. government so nervous that they shut down the newspaper in 
1920. It was revived and continued publication until 1938, but LC has only the issues beginning 
in September 1917 through mid-1919, not the months when Trotsky was on staff, the year it was 
closed for sedition, or the earliest years when the focus was not so radical.  Another desirable 
title is Kstati, a weekly from San Francisco. LC rejected the title in 1994, possibly because it did 
not have national distribution, possibly because the fi rst issues were not substantial, or maybe 
because LC already had the two most important Russian-American newspapers arriving regularly, 
Novoe russkoe slovo and Russkii golos, and therefore saw no need for another Russian-language 
foreign domestic newspaper. The reasons for the decision not to acquire Kstati were not recorded, 
so I can only speculate. However, today the newspaper is quite substantial with many interesting 
cultural pieces, including in 2016 the obituary of Liudmila Foster, whose émigré bibliography was 
noted above. Since the paper is still in print, the situation can be reversed with a subscription or a 
copyright demand, but it is doubtful that back issues can be obtained.

Future Research
My interest in Russian-American publishing began years ago when I was a reference 

librarian at the Slavic Reference Service at the University of Illinois. Researchers frequently 
came to us with questions about émigré publications and we never understood why LC did not 
have the Russian-American periodicals we sought. After working at LC for almost twelve years, 
I understand the complexities and collection policies, but it is now my responsibility to rectify 
what is to me an unsatisfactory situation. The collection has far too many gaps to meet the high 
expectations regarding LC and U.S. publications. Although the Russian-American newspapers 
constitute only a fraction of the over 1,600 Russian newspapers in LC, they are in my opinion 
one of the most important elements in the collection. Documenting the existence and activities 
of an ethnic American community is of paramount importance and special efforts must be made 
to preserve the materials LC has, fi ll existing gaps, prevent future gaps, and make our collections 
more accessible to potential users. 

I have already taken some steps to fi ll gaps in the collection. For years I have been 
submitting claims for Russian-American monographs, journals, and newspapers to the Copyright 
Acquisitions Division in the U.S. Copyright Offi ce. The requests are fairly complicated as 
the process is regulated by law, but some of them have been successful. I also successfully 
presented to LC management an appeal for instituting an approval plan for Russian-American 
monographs to capture some very low print-run items identifi ed by the vendor and the works of 
some publishing houses that do not regularly deposit their materials. At present, LC is purchasing 
mostly non-fi ction such as memoirs and Jewish-themed works, as well as some fi ction. Future 
plans include completing a full collection evaluation based on archival research to be published 
at a later date, since publication may require that I visit other U.S. research libraries with strong 
Russian émigré collections and archives such as Columbia University, the New York Public 
Library, and the Hoover Institution. After instituting a new web page statistics program, the 
European Division discovered that ethnic-American topics consistently have received the most 
visits from users. As a result, I plan to compile a bibliography and holdings list of all Russian-
American serials in LC. Information on the Russian-language foreign domestic newspapers is 
already available on the website as part of LC’s Russian newspaper bibliography. [44] Finally, I 
intend to contact more publishers and émigré organizations to try to solicit donations for LC, for 
there is no better place in the U.S. than the national library to preserve the ethnic heritage of the 
American people.
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БОГОМИЛСТВОТО – 
КОМУНИКАЦИЯ  И  СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ

Емилия Кикарина

Богомилството като част от историята на средновековна България е едно от 
най-впечатляващите проявления на българския дух. В продължение на 150 години до 
днес учението на българските еретици и житейският им път се проучват старателно от 
многобройни чужди и български изследователи чрез методите на историята, етиката, 
философията, археологията, етнографията, езотериката. Комуникационният аспект на 
богомилското движение, от друга страна, не е достатъчно добре изследван, въпреки 
че богомилството несъмнено притежава всички характерни особености на публична 
организация [1] и може да бъде ситуирано в контекста на основните задачи на публичната 
комуникация [2, с. 67-68]. 

Една от характерните черти на една обществена структура са комуникативните 
похвати, чрез които тя общува и заявява своето място в социалната среда. В 
богомилското движение са използвани различни комуникативни техники, част от тях 
са с характеристиките на чисто човешки качества и прийоми, а други са материален 
израз на живота в организацията. Всеки един от тях е отделен аспект от цялостната 
комуникационна ситуация, в която движението попада и допринася в различна степен за 
честотата, качеството и развоя на общуването им със социалната среда в средновековна 
България. Безспорно най-важни сред тях са богомилските книги [3, с. 24]; личният пример 
на главните фигури на движението; символната система; лечителското изкуство [4, с. 258], 
което са практикували; молитвата [5, с. 49] и богомилските селища [6], някои от които са 
били центрове на организацията. 

Съобщенията, които българските еретици отправят, са различни по своя 
характер и същност в зависимост от реципиента – винаги представител/представители 
на определено съсловие от обществото на средновековна България. Острата полемика, 
критицизъм едни към други и тактика на защита е използвана при диспутите между 
богомилските проповедници и църковните власти. Подобни са били изпратените от 
богомилите съобщения и към управляващите страната, но вместо теологичен диспут 
официалните власти са реагирали чрез изпълнение на предвидените в действащото 
тогава законодателство наказания – конфискуване на имуществото, оковаване във вериги 
и изпращане в затвор, заточения, убийства. Разменените при подобни обстоятелства 
съобщения основно са били на обвинения и защита или мълчалив отказ от такава от 
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страна на заловените богомили. Тук водещ фактор е била индивидуалността на богомила-
комуникатор – в повечето случаи обикновен последовател, а не богомилски проповедник 
от високите нива на организацията. В обръщенията си към българския народ еретиците 
са използвали проповедната форма и представянето накратко на основните положения на 
своето учение, но пречупени през призмата на възгледите си за социално-политическото 
положение в страната. Съобщенията им към обикновения българин са се отличавали с 
добронамереност и жалост към затъналия в материалния свят беден човек, вяра в доброто 
у хората и убеждение, че именно богомилското учение може да изкара това добро наяве и 
да промени живота на личността, като го освободи от властта на дявола и го измъкне от 
тоталната безизходица на епохата. 

Комуникационният модел на българските еретици по своята същност е изграден 
от комуникационните връзки между участниците (българския народ, богомилските 
последователи и водачи, официалната българска църква и държавните власти); характера на 
съобщенията, разменени в хода на процеса; целите и мисията на организацията; реакцията 
на социалната среда и общественото мнение. Като явление, чиято цел е да промени пътя на 
християнството в България и да го пречисти богомилите са креативното решение успяло 
да създаде комуникационен модел от нов вид. Една от характерните му особености, която 
в същото време не е нещо непознато ако погледнем към историята на други подобни нему 
еретически движения, е факта, че този модел се ражда в неблагоприятна, враждебна среда. 
За разлика от техните противници от официалната българска църква богомилите нямат 
подкрепата на държавата, нито огромните й финансови ресурси, нямат и политическото 
влияние. Тези обстоятелства възпрепятстват дейността на движението и оформят 
същността на комуникационния му модел, който се отличава с тайнственост, прикритост, 
силна връзка между членовете на организацията, живот близък с всекидневието на 
обикновения човек, изострена социална чувствителност, забележително присъствие на 
фигурата на водачите на движението и личния пример, който дават. 

Уникалността на техния начин на общуване можем да потърсим в обстановката и 
положението на обществото през Средновековието. През този период от човешката история 
използваните комуникационни модели са християнски с изявен догматизъм, формални, 
схоластично лицемерни и изградени в услуга на властите за контрол над населението. 
Боравейки с инструменти за влияние върху емоционалната част на човешкото същество, 
тъй като върху нея е най-лесно да бъде въздействано [7], християнството променя 
частния и социалния живот на средновековната личност съобразно своите правила и 
норми. Основни емоции, на които обръщат внимание свещениците в своите проповеди са 
страхът в неговите разновидности – от Бога и Неговия гняв, от управляващите, от греха, 
страхът за безсмъртната душа; смирението (в неговия подчинен вид – „...но ако някой ти 
удари плесница по дясната страна, обърни му и другата” [8, с. 1200]); срамът от слабата 
човешка същност; вярата; любовта в страх към Бога и към ближния. Тази искра, която 
християнството разпалва и потдържа ревностно се превръща в новия комуникационен 
двигател на човека и в неговия нов стремеж и смисъл на живота му. Правилата на 
общуването се променят, тъй като изчезва усещането за освободеност на мисълта, речта 
и действието, които все повече се догматизират и вкарват в определен модел. Започват 
процеси на мислено и пространствено разделение на хората по линия на половете 
и принадлежността им към определено съсловие в структурата на средновековното 
феодално общество, което бива подкрепяно и официализирано от християнската религия и 
държавните власти. 

Богомилите изграждат креативен комуникационен модел непознат дотогава 
в българското и европейското общество, отхвърляйки съществуващото положение 
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на нещата. Тяхната комуникация разбива оковите на човешката мисъл търсейки най-
ценните съкровища на едно човешко същество, но не за да ги ограби, а за да ги изкара на 
повърхността, функциониращи и пълноценни, отхвърляйки по този начин като невалиден 
елементарно-материалистичния начин на мислене и живот, в който човека пребивава през 
Средновековието. Комуникативните съобщения на еретиците са изградени върху вярата в 
моралните, психически и емоционални сили на човека и в неговата възможност да решава 
сам за себе си и да носи своята отговорност без оправдания и криене зад гърба на църквата, 
дявола, Бога. 

Естеството на богомилската комуникация и силата на богомилската вяра създават 
предпоставки за осъществяване на пренос на техните идеи и специфична енергия през 
вековете чак до нашето съвремие. Следи от богомилите, от начина по който са възприемали 
света и са се опитвали да го променят могат да бъдат открити не само в големия интерес 
към тяхната история и битие от страна на днешните българи, в поведението и живота 
на видни личности като Петър Димков, Петър Дънов, Иван Гонгалов [9], но и в отделни 
произведения на българската литература, всяко от които с несъмнена висока художествена 
стойност. Вдъхновени от силата на богомилството към него са обръщали поглед търсейки 
тайните му български интелектуалци от XX и XXI век като Николай Райнов, Петър 
Карапетров, Константин Петканов, Стоян Загорчинов, Антон Страшимиров, Камен 
Зидаров, Блага Димитрова, Фани Мутафова, Цветан Минков, Емилиян Станев, Андрей 
Гуляшки, Стефан Гечев, Стефан Цанев, Антон Дончев, Иван Богданов и др. 

Един от първите писатели, който в произведенията си показва богомилите 
по уникален начин е Николай Райнов (1889-1954 г.). Той е необикновена личност 
от ренесансов тип с енциклопедични познания – поет, белетрист, драматург, есеист, 
литературен и художествен критик, учен, историк и популяризатор на изкуството, 
теософ, преводач, публицист, художник-декоратор, майстор на илюстрацията и книжното 
оформление. Николай Райнов силно [10] се увлича по богомилството, като именно 
с българските еретици е свързана и най-известната му творба, преиздавана четири 
пъти – „Богомилски легенди” (1912 г.) [11]. Представяйки интуитивните си прозрения 
чрез изключително образен и жив език под формата на приказки, писателят разгръща 
богомилската вяра, показвайки я като универсална синкретична философия и връхна точка 
в източния дуализъм [12, с. 130], а самото богомилство като езотерично учение. Книгата е 
издадена под псевдонима „Аноним”, илюстрирана е от самия автор, веднага след появата си 
предизвиква смесена реакция в българското общество и поставя началото на езотеричния 
поглед към богомилското движение и богомилската вяра.

Интересна е гледната точка към богомилството на писателя Стоян Загорчинов 
(1889-1969 г.) в историческия му роман „Ден последен, ден Господен”, издаден в три части 
през периода 1931-1934 г. [13]. Тръгвайки по стъпките на Вазов, в романа си Загорчинов 
разкрива политическата, обществената и духовната обстановка в българската държава 
в навечерието на турското робство [14, с. 117]. Обрисувайки сложните конфликти в 
българското общество тогава, Ст. Загорчинов търси отговор на въпроса за причините, 
довели не само до разпадане на обществените връзки, но и до упадъка на държавата. 
Въпреки, че българските еретици са само една от сюжетните линии на романа се оказва, 
че техните идеи за борба със злото и изграждане на царство на блаженството на земята 
са ключови за развитието на фабулата. Писателят Загорчинов възприема богомилите 
като многопластови личности, разделени на специфични групи, а техните възгледи са 
подложени на сложни влияния от страна на други ереси, процъфтяващи в българските земи 
[15, с. 118].

За съжаление България има навика да забравя и игнорира онези от чедата си, 
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които не пасват на актуалното време, в което тя се намира. Това се случва след 1944 г. с 
българския писател, основател и издател на няколко исторически поредици, най-значимата 
от които е „Древна България” –  Петър Карапетров (1900-1980 г.). Освен издател, привлякъл 
към работата си едни от най-големите имена в българската литература от началото на 
XX в., той е имал силите и вдъхновението да напише около 25 исторически романа, 
сред които се откроява произведението „Богомили” (1929 г.) [16]. Писателят притежава 
изключителна страст към българската история, впечатляващ изразен език, динамичност и 
богатство на изказа и дълбочина на изгражданите в романите си образи. Нещо повече, той 
се превръща в един от основателите на истинска „романова” вълна на историческа тема 
в българската литература от края на 20-те и 30-те години на XX в., отличаваща се с патос 
и дълбок народен дух [17, с. 5], постижения, неповторени и до днес. Сюжетната линия 
в произведението „Богомили” разкрива времето на царуването на цар Борил (1207-1218 
г.), приемника на цар Калоян. Богомилите в романа, като селянина Балик, старейшината 
Йоан, болярина Радослав са разкрити като нормални човешки същества, имащи своите 
слабости, вътрешни съмнения, борби и страхове, предизвикали в един определен момент 
израз на истинско разделение в редиците им. Но в същото време, те са хората, притежаващи 
силата на вътрешно свободните личности, чиято близост с българския народ се дължи 
на оказваната от тях словесна и лечителска помощ. Освен състраданието, изключително 
силно е и тяхното национално чувство, накарало ги да се изправят срещу цар Борил и да 
възроптаят срещу неправдите, извършвани от него с оръжие в ръце (в сюжета те са едни 
от основните съзаклятници за бунт срещу царя и свалянето му от престола). Именно 
благодарение на богомилите бунтовниците успяват в своето дело – Борил е ослепен и 
хвърлен в затвора заедно с верните нему боляри, а на българския престол се възкачва 
завърналият се от руските земи български принц Иван Асен, сина на цар Иван Асен I. 

Писателят Стефан Цанев (1936- ), също е вдъхновен от българските еретици при 
създаването през есента на 1968 г. на драмата си „Процесът против богомилите” [18]. 
След над 45 години от появата си произведението на Ст. Цанев е поставено на сцената на 
Народен театър „Иван Вазов”, София по-актуално от всякога [24]. Интересно е изказването 
на самия писател по този повод: „Процесът против богомилите” е най-съдбовната моя 
творба. Тя предопредели живота ми. Пишейки за еретиците, аз станах еретик. Еретик 
във всякаквия смисъл на тази дума… На зрителите пожелавам да се водят в живота си 
от девиза на богомилите: „Не допускай никакво насилие над себе си, откъдето и да иде 
то – от цар или бог, от меч или слово, дори когато е от обич!”.” [19]. Драмата е писана 
след кървавите събития от Пражката пролет [20] в Чехословакия, оказали огромно влияние 
върху вътрешния свят на Цанев. По своята същност произведението стъпва на многобройни 
изворови материали, превръщайки се във впечатляваща реконструкция на богомилската 
вяра и основните й принципи. В центъра на сюжета е реално събитие от българската 
история – свикания по инициатива на цар Борил в Търново през 1211 г. събор срещу 
богомилите, завършил с изпращане на кладата на богомилския водач съвършен Стефан. 
Великолепният интериор на великотърновска църква е сцената на която се разиграва 
словесния двубой между еретиците и техните обвинители, представители на различни 
времеви измерения [21, с. 185-186]. Всеки век от тяхното съществуване се изправя срещу 
българските богомили в последен отчаян опит да ги обори и заклейми. Сред персонажите 
на богомилските врагове се открояват презвитер Козма, (X-XI в.), почиващата в ковчег 
с надпис „главен свидетел на обвинението” Анна Комнина (XII в.), мнимият Робер Бугр 
(Петър) (XIII в.) [22], цар Борил (XIII в.), олицетворение на концепцията за владетеля 
с неговите многобройни двойници. Защитник на богомилите е адвокат от XX в., чиито 
пледоарии са по своята същност гледната точка на съвременното поколение към еретиците. 
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Действащи лица в трагедията са и такива индивидуалности като слепия Авитох, княгиня 
Мария, богомилският съвършен Стефан, боляринът царедворец Босота, Йоан Кукузел. Сред 
участниците в процеса се извисява необикновената личност на богомилския проповедник 
и водач Стефан. Останал докрай верен на убежденията си, в едни от последните му думи 
са въплътената в цялост идея-призив на живота на реалните богомили: „Аз умирам за онзи 
ден, когато човек ще се освободи от робството на вещите. Аз умирам за истинското 
царство на свободата, което ще настъпи тогава, когато човешките способности станат 
самоцел...” [23, с. 81]. 

Друг български интелектуалец ще насочи погледа си към богомилството, създавайки 
може би едни от най-силните и дълбоки по своята идейна същност произведения, 
посветени на българските еретици в нашата литература. Стефан Гечев (1911-2000 г.) е една 
от емблематичните фигури на XX в. и то без да шуми около себе си. Неговото светоусещане 
резонира и оперира във висшите селения на духа. Затова не е чудно, че една от най-ярките 
му поетични творби е цикълът „Из проповедите на поп Богомил” [25]. Дълбочината 
на разбиране на богомилското учение, която авторът е постигнал, отваря врата, през 
която читателят може да надникне директно във времето на средновековна България 
и да се вслуша в думите на богомилския проповедник. Нещо повече, Стефан Гечев по 
изключително фин и силен начин успява да пресъздаде „ярката диалектична образност” 
[26, с. 515] на оригиналната богомилска реч, реконструирайки по този начин богомилското 
мислене за света. В стиховете от цикъла има всичко, което е било присъщо на богомилското 
слово, като особено силно присъстват желанието за любов, баланс, хармония и свобода. 
Острият език на богомилския проповедник, свалящ пред своите слушатели маската на 
двуличието, омразата, алчността, злобата, подлизурството, е в същото време нежен, любящ, 
тъжен, търсещ свободата и Бога. Той не е дошъл да руши, а да покаже пътя на хората да 
си помогнат сами. Образът на поп Богомил, изграден от Ст. Гечев е пълнокръвна личност, 
зачитаща личната свобода и правото на избор у всеки човек. Особено показателно в това 
отношение са думите му от „Втора проповед” – „Не съм дошъл да ви раздавам хляб, а 
да ви дам да разберете, че сте гладни. Не съм дошъл да ви освобождавам, а да ви дам 
да разберете, че сте роби. И не ви нося светлина, а вятър.” [27, с. 122]. Самият писател 
споделя в свое интервю, че един от най-важните въпроси, пред които богомилите изправят 
човечеството за това, дали може да съществува добро без зло, Бог без дявола [28, с. 12]. 
Техният отговор е категорично „не”, тъй като богомилската вяра допуска концепцията за 
синкретизъм между светлина и мрак, между щастие и болка. Не във фанатичното забиване 
в пост и молитви или в отдаването на временните материални удоволствия в опит за 
решение на този въпрос от страна на обикновения средновековен човек, а в приемането 
на самото съществуване на двете начала и в тяхното примирение в душата на личността, 
именно това е отговорът, който богомилите дават. 

По изключителен начин са показани те и в произведението на Антон Дончев 
(1930- ) „Странният рицар на свещената книга” (1998 г.) [29]. Романът е увлекателен разказ 
за пътуването на трима български богомили и най-ценното им притежание – свещената 
богомилска книга, която трябва да бъде предадена на техните братя албигойци в Южна 
Франция. Периодът на XIII век, когато се развива действието, е време на невероятни прояви 
на жестокост от страна на властимащите в Средновековна Европа спрямо богомили, катари, 
албигойци; времето на кладите и последната битка при Монсегюр. Съдбата поставя на 
пътя на богомилите, още преди мисията им да е започнала, френският рицар Анри дьо 
Вентадорн, представящ се под името на изгорения във Франция еретик Боян. Той тръгва 
заедно с тях с намерение да ги предаде и да занесе книгата на римския папа. Пътуването 
се превръща не просто в низ от физически страдания за чужденеца, но и във възможност 
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за преоценка и анализ на душевния, психическия и емоционалния му свят и на целия му 
живот. С течение на сюжета той и спътниците му разкриват истинския си характер пред 
самите себе си и един пред друг. Образите на тримата еретици – Лада, Влад и Ясен са 
показани с изключителна дълбочина, чрез страданията, през които преминават по време 
на пътуването. Те са същества, стоящи на граничната линия между Светлата и Тъмната 
страна, в същото време успявайки да запазят вътрешен баланс и чистата си детска вяра, 
горейки в Христовото слово. Но техният пламък изгаря бързо, и тримата завършват живота 
си преди да достигнат до края на мисията, а в съсъд на свещената книга и в преносен, 
и в пряк смисъл се превръща именно онзи „другият”, чуждият човек, който, завършил 
трансформацията на вътрешния си свят, благодарение на тримата богомили [30], сам става 
еретик. 

Българската художествена литература, обаче, е само част от цялостния въпрос за 
следите, за отзвука на богомилската комуникация в днешно време. Извън писателския 
кръг, създал под напора на вдъхновението своите произведения, да се пише и говори за 
богомилството е и въпрос на престиж и рекламна стратегия. Богомилското светоусещане, 
поведение, мислене и път са превърнати в бранд, търговска марка и се комерсиализират, 
предоставяйки възможност за печалба, тъй като все повече съвременни хора обръщат 
поглед към тях. Доказателство за това са организираните екскурзии-семинари с известни 
изследователи по темата до исторически места, свързани с богомилите и техните клонове в 
България, Босна и Херцеговина, Франция, радващи се на голям интерес [31]; многобройни 
беседи с изследователи на богомилството, които в повечето случаи се записват на 
клипове и качват в интернет; публикуването на многобройни научни, научно-популярни 
и художествени книги и статии за богомилите; конференции; множество публикации във 
виртуалното пространство; специални репортажи и предавания по българските телевизии 
[32];  филми [33]; дори събори [34]. Този възроден интерес към богомилите може да бъде 
обяснен с актуалността на посланията, които са ни оставили и с необичайния характер 
на тяхната комуникация.  Богомилското отношение към света се отличава преди всичко 
с баланс на мислене и поведение, както и със свързаност с човешката душа. Чрез такива 
общочовешки ценности, като истина, любов, мъдрост, правда, милосърдие, търпение 
и смирение, богомилите са освободили духа си от оковите на материята, за да може 
той да прояви своята креативност и необикновеност. Доказателства за това намираме в 
изповядваната от тях философия, а също и в малкото материални свидетелства, които са 
ни оставили и за които е видно, че са създадени с мисъл за изяществото и красотата като 
символни и интуитивни проявления от по-висш порядък на вътрешния свят на човека [35]. 
Столетия наред противниците на това изключително учение са се опитвали да унищожат 
не само самите богомили, но и техните идеи. Днес богомилите все още са „живи”, защото 
отвъд понятието за някаква християнска ерес се крие нещо много по-голямо, тъй като 
ценностите, които тези хора проповядвали, са надрелигиозни и наднационални, нещо 
повече, те са общочовешки. 

Бележки

[1] Движението включва такива елементи, характерни за една съвременна обществена 
организация като: йерархична структура; ясно показани мисия и цели на организацията; 
осъществяваните от богомилите продукти и услуги (книжнина, лечителско изкуство, взаимопомощ, 
преподавателска дейност); активен обществен живот в седалища на организацията, т.е. в богомилските 
селища (събрания и общи молитви; социалната им отговорност); предизвиканата от тях реакция на 
социалната среда и общественото мнение; комуникативните им похвати.
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 [2] Основните й задачи са: предвиждане и овладяване на кризи; управление на общественото 
мнение; оформяне на положителния имидж на организацията сред публиките й; връзка между 
организация и публика; адаптиране и предвиждане на явленията и процесите, протичащи в социалната 
среда с цел подобряване на работата и повишаване на успеха на организацията. Вж: Райков, Здравко. 
Публична комуникация. – С. : Дармон, 1999, с. 67-68.

 [3] Въз основа на писменото слово се гради богомилското учение. Неслучайно по презумпция 
на богомилските книги им е възложено да изпълняват няколко роли. Те са били основното поле/памет 
за изява на проповедниците; за разпространение на учението по българската земя и отвъд нея; за 
съхранение на богомилските възгледи; чрез тях (официалната и еретическата книжнина) богомилите 
са водели своята война с църковниците и именно написаното в тях са използвали за да почерпят 
аргументи в диспутите (за повече подробности вж: Ангелов, Димитър. Българинът в средновековието. 
– Варна : Г. Бакалов, 1985, с. 24). Въпросът за същността на малкото запазени апокрифи, считани 
за богомилски е изключително сложен и все още е предмет на спорове сред представителите на 
българската научна общност. 

 [4] Богомилското лечителство е тясно свързано с веровите им принципи и правила, а също и с 
натрупаните дотогава знания по въпроса от страна на прабългари, славяни и траки. Богомилите са били 
изключителни лечители и са диагностицирали чрез пулсодиагностика, ирисодиагностика. Лекували са 
чрез билколечение, диетолечение, молитви, ръкополагане. Те вярвали, че човек боледува, тъй като се 
е отклонил от природните и Божиите закони. Това негово действие води до тежки травми в човешкия 
дух, а оттам и на душата и тялото, тъй като трите са едно цяло (за повече подробности вж: Куновски, 
Живко. Лечебната традиция на българите : Т. 1. Лечебната традиция на българите в миналото и днес. – 
С. : АСИ-Принт, 2006, с. 258).

 [5] Молитвата, но простичко изказаната такава, при богомилите е от изключителна важност и 
заема централно място в живота и проповедите им. Те се стремят да поддържат непрекъсната връзка 
с Бог и тъй като не признават церемониалността и показността на официалната църква, нито нуждата 
от храмове, се молят често пъти в домовете си, под някое дърво, в пещера или където им подскаже 
интуицията. При молитва богомилите оставят отворени и петте си сетива – зрение, вкус, обоняние, 
слух и осезание, които презвитер Козма, нарича „пет врати” (вж: Козма, презвитер. Беседа против 
богомилите. // Стара българска литература : Т. 2. Ораторска проза. – С. : Бълг. писател, 1982, с. 49).

 [6] Общи исторически сведения за територии, населявани някога от богомилите имаме за 
Преслав, Велико Търново, Пловдив и околностите му, Ловешкия край, Кюстендилския край, София 
и Софийска област, населените места от Югозападна България и Македония, Южна Тракия (вж: 
изследванията на Димитър Ангелов, Йордан Иванов и др.). През вековете селищата с компактно 
богомилско население са били подлагани на унищожения и репресии, не само от страна на българските 
власти, но и от враговете, нападащи земите ни – византийци, нормани, руси и др.

 [7] Въздействие по множество начини върху емоциите (положителни и отрицателни), които са 
естествена част от човешкото същество се практикува широко във всички сфери на живота, особено в 
религията. Нещо повече, самите корени на религиозните култове и религии са емоционални. Разумът 
не притежава нужното, за да се свърже с бога/боговете, затова винаги е било наблягано на сърцето, 
което е хранилището и източника на чувствата и сакралните усещания. Както е известно именно под 
въздействието на емоциите човек е най-лесно манипулируем и контролируем. 

 [8] Евангелие на Матея 5:39 публ. в: Библия сиреч книгите на свещеното писание на Ветхия и 
Новия завет. – С. : Св. Синод, 1991, с. 1200.

 [9] За повече подробности вж: Сапунджиева, Ива. Проф. Георги Василев : Богомилите в 
България не са унищожени, в страната ни има жив пренос на техните идеи : [Интервю] : [Ел. ресурс]. 
// Фокус. Информационна агенция, 25 януари 2015. // <http://focus-news.net/opinion/2015/01/25/31587/
prof-georgi-vasilev-bogomilite-v-balgariya-ne-sa-unishtozheni-v-stranata-ni-ima-zhiv-prenos-na-tehnite-idei.
html>. – [20.06.2015]. – 5 с.

 [10] Показателен за силния интерес на Николай Райнов към богомилите е факта, че кръщава 
двамата си сина с имена, асоцииращи се с тях – Богомил и Боян (името говори за легендарната фигура 
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на Боян Магесник, считан от някои изследователи, включително и от самия Райнов за един от синовете 
на цар Симеон и за истинския основател и първи водач на богомилството). 

 [11]  Райнов, Николай. Богомилски легенди. Страници из летописите на света. – С. : И. 
Кадела, 1912. – 144 с.

 [12] Шват-Гълъбова, Гражина. Haeresis bulgarica в българското културно съзнание на XIX и 
XX век. – С. :  Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010,  с. 130.

 [13] Вж: Загорчинов, Стоян. Ден последен – ден Господен : В 3 ч. – С. : Древна България, 
1931 [-1934]. – 478 с.

 [14] Шват-Гълъбова, Г. Haeresis..., с. 117.
 [15] Шват-Гълъбова, Г. Haeresis…, с. 118.
 [16] Карапетров, Петър. Богомили. – С. : Древна България, 1929. – 190 с. 
 [17] Стайков, Златко. Писателят с изгорените книги : Петър Карапетров служеше само на 

българските национални идеали. // Българска нация, N 1, март 2001, с. 5.
 [18] Процесът против богомилите : Трагедия. // Цанев, Стефан. Спасете нашите души : 

Стихове, есета, драми. – С. : Захарий Стоянов”, 2009, с. 403-511.
 [19] Очаквайте предпремиерните представления на „Процесът против богомилите” на Стефан 

Цанев. Народен театър Иван Вазов, петък. Home page, 8 май 2015. // <http://new.nationaltheatre.bg/bg/
news/item/546-ochakvaite-procesat-protiv-bogomilite> . – [28.06.2015]. – 1 с.

 [20] Страната е окупирана от съветски и български войски, поради опитите на лидера 
на тамошната комунистическа партия Александър Дубчек за реформа на режима и за неговото 
очовечаване. При кървавите сблъсъци загиват над сто души, а Дубчек е заловен и принуден да подпише 
протокол, признаващ инвазията в Чехословакия и края на опитите си. Този срамен по своята същност 
акт на насилие на тогавашния СССР и милата ни татковина, кара писателя да се разбунтува срещу 
системата чрез словото.

 [21] Шват-Гълъбова, Гражина. Haeresis bulgarica..., с. 185-186.
 [22] Истинската личност носеща името Робер Бугр е бивш катар-богомил живял през XIII 

в. във Франция, който се отказва от вярата си и се превръща в яростен инквизитор и гонител на 
еретиците.

 [23] Цанев, Стефан. Процесът..., с. 81.
 [24] Изключително интересни и поучителни са думите на автора в едно негово интервю по 

този повод: „Не само политическият, но целият фон на днешното общество е подходящ за високите 
идеи, прокламирани от пиесата. При днешната брутална алчност, при моралната поквара на 
държавници и архиереи и отчаяното безверие на народа - идеята на богомилите за възкресяване 
на духовната божествена светлина в човека е свръхнавременна идея” (вж: Йолова, Ива. Писателят 
Стефан Цанев: Не допускай насилие над себе си : [Интервю]: [Ел. ресурс]. // Преса. Коректният 
вестник, 21 февр. 2015. // <http://presa.bg/article/Ne-dopuskay-nasilie-nad-sebe-si/66524/6/86>. – 
[24.01.2016]. – 5 с. 

 [25] Гечев, Стефан. Съчинения : В 5 т. : Т. 1. Раждането на Орфей. – С. : Захарий Стоянов, 
2008, с. 122-140. За първи път този цикъл е публикуван в  книга със стихове на автора – „Поезия” (1990 
г.).

 [26] Гечев, С. Съчинения…, с. 515.
 [27] Гечев, С. Съчинения…, с. 122. 
 [28] Левчев, Любомир. Ако има само добро, как ще го разберем? : Със Стефан Гечев разговаря 

Любомир Левчев. // Ново слово, 1, N 21, 26 януари 1994, с. 12.
 [29] Дончев, Антон. Странният рицар на свещената книга. – С. : Библиотека 48, 1998. – 223 с. 

Второ преработено и допълнено издание на романа е осъществено през 2010 г. от издателство Стандарт 
Нюз ЕАД. В него са поместени допълнителни текстове-анализи за Тайната книга от Йордан Иванов и 
Панко Анчев.

 [30] Те са негови учители и спасители и в пряк, и в преносен смисъл.
 [31] Такава екскурзия, превърнала се в ежегодно събитие предстои в началото на септември 
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2016 г. и включва Босненските пирамиди, богомилски крепости и манастири в Босна и Херцеговина, 
както и посещение на Дубровник. Организирана е от туристическа фирма „Либра”, Варна (за повече 
подробности вж: официалния сайт на фирмата:  http://www.libra.travel/spiritual_journeys/bosna/
view?oid=705).  Пътуващи семинари, свързани с богомилите и тяхното наследство, също добили 
характера на ежегодни, са организирани и от фондация „Виделей” (за повече подробности вж: 
официалния сайт на организацията: http://videlei.com/excursions).

 [32] По мои наблюдения дискусии с изследователи на богомилството, репортажи и тематични 
епизоди са излъчвани в българския ефир изключително интензивно в периода 2013-2015 г. Темата е 
била обект на разглеждане в предаванията „Въпрос на гледна точка” (News 7), „Пряка демокрация” (TV 
7), „Вяра и общество” (БНТ), „История.бг” (БНТ), „Споделено с Кали” (TV 7), „Преди обед” (Btv) и др. 
В някои от споменатите предавания, като „Вяра и общество” и „История.бг” е обръщано внимание на 
богомилството повече от един път.

 [33] Широка гласност в общественото пространство доби документалния филм на 
журналистката Гена Трайкова и оператора Добромир Иванов – „Великата ерес” в три части, излъчен 
по btv в предаването „Btv документите” на 12.10.2008 г. (еп. 1 „Началото”), 19.10.2008 г. (еп. 2 „Ереста 
тръгва на запад”), 26.10.2008 г. (еп. 3 „По стъпките на бугрите”). Филмът получи противоречиви 
оценки, а мнозина изследователи критикуваха създателите му, че в творбата им липсва обективност, 
поради представянето на информация основно от антибогомилски източници. Заснет е и друг 
документален филм „Богомилите и светият граал” (2009 г.) с автори Максим Караджов и проф. Ерика 
Лазарова. Излъчван е в София, Берн, Лос Анджелис, Скопие и на други места.

 [34] От няколко години фондация „Виделей” организира събори, пътуващи семинари и 
конференции посветени на богомилите. Подобен ежегоден събор, с който се чества създаването 
на богомилското учение ще бъде проведен през април, 2016 г. в град Велики Преслав. За повече 
подробности вж: вече цитирания сайт на организацията.

 [35] Един от най-ярките примери са богомилските стечки в Босна. Изображенията им 
се отличават с хармония, медиативност, чистота на линиите, изящество, усещане за топлина и 
дружелюбност. 
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ПРИКАЗКИТЕ  В  КНИГОИЗДАВАНЕТО  
ЗА  ДЕЦА  У  НАС 

(Библиометричен анализ за периода 1989-2015 г.)

Катя Кирилова

Приказките са почти толкова стари, колкото и човечеството, казват многобройните 
им изследователи от различни научни области по целия свят. Сред тях са фолклористи, 
литературоведи, психолози, педагози, историци, а по света има и обособена самостоятелна 
научна дисциплина, която да ги изучава. Няма учен, посветил проучванията си на 
литературата за деца, който в даден момент да не се „изкуши” да ги изследва и това не е 
случайно, тъй като една от основните асоциации за нея, са приказките. Те са нейният първи 
„жанр”, възникнал в древността, който продължава да вълнува всяко следващо поколение. 
В настоящото проучване от гледна точка на детското книгоиздаване ще проследим мястото 
и ролята им на нашия пазар през годините след 1989 г. до днес, ще очертаем издателските 
стратегии за налагането им, водещите издателства и поредици. Необходимата за 
библиометричния анализ информация е обобщена от направено допитване в Националния 
статистически институт и с помощта на годишника му „Книгоиздаване и печат”, както и 
от справка в Националния регистър на издаваните книги в България към Националната 
агенция за присъждане на ISBN [1]. 

Проследяването на данните и настъпилите промени в развитието на издателския 
бизнес у нас позволяват разглежданият четвърт век да се обособи на няколко подпериода: 
1989-1991 г., 1992-1995 г., 1996-1998 г., 1999-2008 г. и от 2009 до наши дни. Включването 
на 1989 г. тук е условно, тъй като основната част от нея преминава под знака на 
тоталитарния модел за развитие. Наблюдаваните след това две години с изключително 
ниски показатели за брой заглавия с приказки се дължат на комплекс от причини, сред 
които са: преминаването към съвършено различен модел на управление в книгоиздаването, 
проблематичното наследство на предишния режим, неясното бъдеще на държавните 
издателства, разпадът на системата за книгоразпространение, трудното прохождане на 
частната издателска инициатива, липсата на хартия и други. Ето защо през 1990 г. броят 
на изданията с приказки, поставени на фона на целия период, е изключително малък 
(само 29 отчетени заглавия) (Диаграма 1). В сравнение с тези от 1989 г. (39 заглавия) 
наблюдаваната разлика не е значителна, тъй като приказките не са най-утвърждаваният 
жанр в художествената литература за деца и юноши по времето на социализма. Такива се 
издават, но се акцентира повече върху романовата и белетристичната форма, които по-лесно 
служат на идеите му.
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Диаграма 1

Приказките през периода според броя на 
заглавията, отчетени от НСИ
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Брой издания с приказки

Данните за броя на заглавията с приказки през следващия подпериод ни показват, че 
приказките не остават встрани от състоянията на възход и кратка относителна стабилност, 
през които преминава целият книжен сектор тогава. Значително нарастналият брой на 
изданията с приказки след първите три години от Промените се дължи на започналото 
утвърждаването на частната инициатива и появата на профилирани издателства за детска 
литература, някои от които съществуват и до днес. В началото голяма част от тях избират 
приказките за основна стратегия при налагането си на пазара заради гарантираното 
им търсене от родителите и необходимостта от по-малко инвестиции за издаването 
им. Професионализмът им обаче много често е поставен под съмнение заради лошите 
преводи и адаптации, неспазените авторски права, некоректните библиографски данни, 
нискокачествения печат и хартия, непривлекателния за децата вид на книжното тяло. 
Своеобразен връх през този втори подпериод приказките достигат през 1993 г., когато 
излизат най-голям брой заглавия. Това не е случайно, тъй като през следващата 1994 г. са 
регистрирани и рекорден брой заглавия за страната (за пръв път от 1960 г. насам). Според 
статистическата информация през следващите години до кризата от 1996 г., която маркира 
следващия подпериод, се запазва значителният брой на заглавията с приказки.

Сериозен спад настъпва по време на посочената криза. В издаването на приказки 
той проличава най-ясно през следващата година – 1997 г., когато в сравнение с 1993 г. броят 
им намалява наполовина (от 194 на 96 заглавия). Много от издателите замразяват своята 
дейност или престават да съществуват. Реакцията на оцелелите през следващата година, за 
да преодолеят кризата и наваксат пропуснатото, е да увеличат отново броя на изданията с 
приказки, така че през 1998 г. са 153. След това увеличение започва отново спад в броя им. 
По време на този трети подпериод наблюдаваме последователно и умерено покачване и 
намаляване на броя заглавия с приказки. Най-ниската амплитуда е от 2004 г. (70 заглавия), а 
най-високата от 2006-та (168 заглавия). 

След втория връх в броя на заглавията от 1989 г. насам (първият през 1993 г., 
следващият от 2006 г.) продължава плавното вариране на изданията с приказки. To 
продължава до следващата икономическа криза от 2008 г., която отново проличава по-
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късно в издателския бизнес, където започва сериозно да се усеща в средата на 2009 г. В 
резултат от нея през 2010 г. е регистриран сериозен спад в издаването на приказки – едва 
60 заглавия. Тук трябва да направим уточнение, че данните на Националния статистически 
институт не включват цялата календарна 2010 г. и част от тях се прехвърлят за 2011 г., 
така че реалният брой на заглавията с приказки от 2010 г. не може да бъде установен. 
Изследването им от 2011 г. насетне е изключително затруднено поради настъпилите 
промени при статистическото отчитане и включването на приказките заедно с разказите, 
повестите, новелите, фейлетоните, легендите в категорията „кратка проза”. 

За да придобием по-добра реална представа за издаваните приказки през последните 
пет години, когато Националналният статистически институт спира самостоятелното 
им изброяване, ще използваме данни от Националния регистър на издаваните книги в 
България към Националната агенция за присъждане на ISBN, в която са регистрирани близо 
90 % от родните издатели (Диаграма 2). Трябва да отбележим, че има процент вероятност 
(не повече от 5-10 %) заявените и получили код издания с приказки да не са излезли на 
пазара или да не се появили през същата календарна година. Данните от Регистъра към 
ISBN агенцията само за приказките надхвърлят тези за „кратка проза” от националната 
статистика, тъй като тя се изготвя на базата на депозираните в Националната библиотека 
„Св. св. Кирил и Методий” издания, а не винаги издателите са коректни по отношение на 
депозита.

Диаграма 2

Данни за приказките от Национален регистър 
на издаваните книги в България към 
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От диаграмата виждаме нарастналия брой на заглавията с приказки в годините 
на кризата. След първата година за книгоиздаването по време на криза (2010 г.) те се 
понижават на 119, но след това започват да се увеличават, като през 2011 г. стават 310, 
през 2012 г. – 423 или 60, 9 % от художествената литература за деца и юноши, а през 
2013 г. – 397 или 54.4 %. През последните две години на излизане от кризата броят на 
издаваните приказки намалява (2014 г. – 315, 2015 г. – 266), което може да се смята за знак 
за относителната стабилизация в сектора, който вече не ги използва за компенсирането й. 
Прави впечатление, че бавно се увеличават предлаганите електронни издания с приказки – 
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от 3 през 2011 г. до 22 през 2014-та и 17 през 2015-та година.
Ако сравним данните от Националния статистически институт за приказките и 

за художествената литература за деца и юноши, ще видим, че през изследвания период 
основните моменти на нарастване и спад в броя на заглавията се припокриват (Диаграма 
3). Това е свързано както с водещата роля на приказките, така и с общите характеристики 
в развитието на книгоиздаването в страната, от които детското е част. Статистическите 
данни за 1989-2010 г. показват, че приказките са доминиращият жанр сред художествената 
литература за деца и юноши. Изключения има в първите години на прехода, които все още 
се влияят от предишния модел, при който броят на приказките е значително по-малък. Най-
голям относителен дял приказките имат през 1993 г. (53,4 %), 1994 г. (51,8 %), 1996 г. (51,3 
%), 2003 г. (57,9 %), 2005 г. (50,2 %), 2007 г. (50,1 %). През останалите години на приказките 
се падат не по-малко от 35% от издаваните заглавия художествена литература за деца и 
юноши.

Диаграма 3

Художествена литература за деца и юноши 
според данни от Националния статистически 
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Художествена литература за деца и юноши

Интересно е, че в годините, когато най-силно се усеща кризата в бранша – 1997 
г. и 2010 г. броят на заглавията е сходен (96 за 1997 г. и 69 за 2010 г.). Сходство има и в 
увеличението им (почти двойно) в първите години след тях. Обяснението за това би могло 
да бъде, че въпреки трудностите за семействата по време на криза и ограниченията в 
покупките на книги за възрастни за децата родителите са готови на всичко и продължават 
да отделят средства за книги. Издателите знаят това и акцентират допълнително върху 
изданията с приказки. 

Тиражът е един от основните показатели за състоянието на книгоиздаването в 
дадена страна, но за съжаление у нас за него можем да говорим твърде условно по добре 
известни на всички в сектора причини, които няма да коментираме. Въпреки това дори 
и непълни данните от Националния статистически институт по отношение на тиража на 
приказките ясно маркират подпериодите, които анализирахме (Диаграма 4). Най-висок 
тираж има в годината с най-голям брой заглавия с приказки – 1993 г., когато са отпечатани 
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над три милиона копия. В сравнение с нея през 1997 г. тиражът им е почти четири пъти 
по-малък (915 хиляди), а спрямо предходната 1996 г. – два пъти (1, 788 млн.). От този 
момент насетне тиражите на приказките започват непрекъснато да намаляват. През 2000 
г. те са вече близо два пъти по-малко в сравнение с 1997 г. (497 хиляди), а от следващата 
спадат наполовина – 262 хиляди. Рекордно нисък тираж е отчетен и през последната голяма 
криза (30 хиляди), но отново с уточнението, че данните на Националния статистически 
институт за 2010 г. не са пълни. В годините на постепенно излизане от кризата, за които 
имаме данни, той започва постепенно да се увеличава, но все още има стойности, близки до 
предишния период на криза. 

Диаграма 4

Тираж на изданията с приказки според  данни 
от Националния статистически институт
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По отношение на езика на оригинала първото, което прави впечатление в данните 
от Националната статистика е, че след 1990 г. преводните приказки преобладават 
над българските, защото вече няма нормативни изисквания какво да е процентното 
съотношение между родната и чуждата литература (Диаграма 5). Като към това прибавим 
и своеобразното „наваксване” на пропуснатото „чуждо” по време на тоталитаризма и 
изгубеното доверие в качеството на изданията от български автори, е обясним превесът на 
преводните приказки. Изключение правят само 2001и 2009-та, когато родните приказници 
са предпочитани малко повече от чуждите. Въпреки това трябва да отбележим, че 
разликите помежду им не са толкова големи, колкото са при художествената литература за 
възрастни. 

Сред издателите на приказки превес имат започналите да се утвърждават веднага 
след Промените големи профилирани издателства „Златното пате”, „Пан” „Егмонт 
България” и „Фют”. До тях застават и появилите се на малко по-късен етап „Посоки”, 
„Ина”, „Пух”, „Бриз”, „Театър Пан”, „Прес”, „Багри”, „Балон”, „Аделфи”, „Eco kids” и др. 
Основната им политика е да включват приказките в различни по вид и предназначение 
поредици. На пазара ни рядко се срещат самостоятелни заглавия с приказки. Обикновено 
те са резултат от опитите на издателя да „опипа” пазара или да реализира някое по-особено 
свое хрумване. От масовите издатели с най-съществен дял сред приказките е издателство 
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Изданията с приказки според езика на 
оригинала, отчетени от Националния 
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Диаграма 5

„Хермес”. Заедно с него традиционен интерес към жанра са и други многопрофилни 
издателства като „Дамян Яков”, „Емас” „Софтпрес”, „Жанет 45”, „Колибри”, „Славена”, 
„A&T Publishing”, „Анубис”, „Булвест 2000”, „Скорпио”, „Гея Либрис”, „Труд”, „Entusiast”, 
„Millenium”, „PRO book”, „Захарий Стоянов”, „Жар-Жанет Аргирова”, „Димант”, „Grifi n”, 
„Атеа букс”, „Персей”, „Инфодар”, „Сиела”, „Слово”, „Бард”, „Абагар”, „Божич”, 
„Агата-А”, „Август”, „5 звезди”,  „ЕА”, „ДИР.БГ”, „Българска книжица” и др. С изразен 
афинитет към издаването на електронни книги са: „Lecti Book Studio”, „PPTL”, „Liternet” 
и „Жанет 45”. Благодарение на техните усилия излизат основната част от иначе малкото 
такива издания на българския пазар.

Някои от по-популярните и утвърдени поредици с приказки през последните 
години са: „Майстори на приказката”, „Голяма книга на приказките”, „Приказна 
колекция”, „Царството на приказките”, „Приказки за най-малките”, „Чародейства”, 
„Моята първа приказка”, „Истории за принцеси и други приказки”, „Малки приказки 
на глас”, „7 приказки с поука”, „Вечните български приказки”, „Приказки любими в 
рими”, „Любими приказки”, „Колекция златни приказки”, „Светът на приказките”, „Най-
смешните приказки”, „Златни приказки”, „Рисувани приказки”, „Приказки на глас”, 
„Библиотека приказки”, „Бабо, прочети ми приказка”, „Стъпка по стъпка”, „Мога да чета 
сам”, „Златна броеница”, „Световна съкровищница”, „Златни зрънца” и др. Те включват 
основно класически текстове от наши и чужди автори, към чиято адаптация и реализация 
родителите са особено критични и често пъти поставят на фона на тези от предишния 
тоталитарен период. Изданията с приказки на съвременни автори са значително по-малко 
на брой и сред тях отново преоблавадат преводните. Приказките от съвременни български 
автори са сравнително малко и не успяват да се наложат на пазара. По-голямата част от 
тях са самиздат или отпечатани в много малки издателства, които нямат възможност да 
инвестират достатъчно средства в популяризирането им. Големите ни многопрофилни 
издателства имат единични опити за издаване на приказки от съвременни наши автори, 
които рядко пъти продължават във времето. 
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Болшинството от издателствата не използват специални рекламни стратегии за 
налагане на изданията с приказки на пазара, а разчитат основно на разпознаваемостта 
на класическите текстове и на въздействието на книжното тяло в търговската мрежа. 
Иновациите в издателския бизнес намират сериозно отражение и тук. Основният стремеж 
е към интреактивност и игровост, а традиционните приказки все по-често се съпътстват от 
допълнителни елементи, които отговарят на това изискване на съвремието. Все по-силен 
акцент става визуалното, което често „поглъща” текста. Непрекъснато нараства броят на 
изданията, които копират изгледа на телевизионните формати за деца и се транформират в 
книжен вариант. 

С оглед на казаното бихме могли да направим следните изводи:
-  през изследвания период приказките традиционно заемат най-голям дял от 

художествената литература за деца и юноши у нас, на тях се пада и най-големият процент 
от тиража й;

- те са основна издателска стратегия за налагане и развитие в детското 
книгоиздаване, която се повлиява от общите процеси и закономерности в издателския 
бизнес;

-  в детското книгоиздаване, респективно при приказките се преминава през няколко 
подпериода, обусловени от общата икономическа и социално-политическа обстановка в 
страната по време на криза;

-   в началото на кризата броят и тиражът им намаляват значително, но веднага след 
това започват да нарастват;

- приказките се използват едновременно от профилираните в детското 
книгоиздаване и от масовите издатели като средство за оцеляване по време на криза;

- издателите акцентират предимно върху класическите родни и преводни приказки, 
които изискват по-малко инвестиции и имат осигурен пазар в лицето родителите и 
близките, които предпочитат да изберат нещо изпитано и проверено през годините;

- приказките обикновено са част от по-голяма или малка издателска поредица, 
съобразена с възрастовата предназначеност на изданието;

- на пазара ни почти отсъстват електронните издания с приказки, което показва, 
че издателите ни все още не са се ориентирали към тях и предпочитат традиционните 
приказни формати;

- библиометричният анализ очертава до голяма степен състоянието и развитието 
на съвременното детско книгоиздаване в България, в което от своя страна се отразява 
цялостната издателска политика. 

 Бележки

1. Данните от Националния статистически институт са включени в категорията „Приказки и 
легенди”, но на практика броят на издаваните легенди е незначителен или са в комбинация с приказки, 
така че приемаме резултатите за важащи основно за приказките. Информацията от Националния 
регистър на издаваните книги в България е в категорията „Приказки” (български, чуждестранни и 
електронни). 

ІІІ 48
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ТИПОГРАФСКОЕ  ИНОЧЕСКОЕ  БРАТСТВО
ПРЕПОДОБНОГО  ИОВА  ПОЧАЕВСКОГО
ВО  ВЛАДИМИРОВОЙ  НА  КАРПАТАХ
(краткий обзор истории и деятельности)

Александр Клементьев

І. Первые годы существования Братства и основание типографии.
Основано в селе Ладомирова (Ladomirova, встречается русское написание 

Владимирова) близ г. Вышний Свидник в Чехословацкой республике архим. Виталием 
(Максименко) начальником типографии Успенской Почаевской Лавры и редактором 
журнала „Русский инок”, сразу по приезде его в Чехословацкую республику. С момента 
основания находилось в юрисдикции Сербской Православной церкви, формально входя в 
состав Мукачевско-Пряшевской епархии. К осени 1924 г. был построен большой храм св. 
Михаила Архангела, в честь небесного покровителя Союза Русского народа, председателем 
Волынского отделения которого был в России архим. Виталий. Одновременно началось 
устройство типографии, основой которой стала походная типография Червоно-Русского 
легиона, воевавшего в России. Она располагала около 200 кг. русского шрифта и 
полутонной бумаги. К этому прибавилась часть оборудования типографии, полученного из 
Почаевской Лавры. 

Типография начала работать в апреле 1924 г. в Вышнем Свиднике при участии двух 
сотрудников, присланных из Сремских Карловцев. Первоначальное братство составили 
студенты из Праги, приезжавшие по рекомендации еп. Пражского Сергия (Королева). В 
1926 г. типографию перевезли в Ладомирову, в деревянный домик при храме. 16 мая 1926 
г. архиеп. Пражский Савватий (Врабец) освятил фундамент будущего каменного дома для 
Православной миссии и типографии. 

Вехой в жизни Братства стал 1928 г. Из Югославии приехал выпускник 
Богословского факультета Белградского университета иеромонах Серафим (Иванов, 
затем – епископ Чикагско-Детройтский, 1897-1987). В его в лице о. Виталий приобрел 
ценного помощника, редактора и сотрудника газеты „Православная Русь”. В декабре 
того же года приехали два иеромонаха-валаамца: о. Хрисанф, затем уехавший на Афон, 
и о. Филимон (Никитин), впоследствии ставший игуменом и духовником Братства. С их 
приездом жизнь в Братстве окончательно приняла монастырский уклад. Заведено было 
уставное монастырское ежедневное богослужение, чтение житий на трапезе. В январе 
1931 г. из Мильковского монастыря в Югославии прибыл выпускник парижского Свято-
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Сергиевского Православного Богословского Института, сын крупнейшего политического 
деятеля русской эмиграции академика Петра Бернгардовича Струве – иеромонах Савва 
(Константин Петрович Струве, 1900-1949), ставший незаменимым сотрудником Братства, 
его часто посылали в миссионерские поездки по Европе для сбора денег на обитель. 
Накануне Рождества 1932 г. в обитель прибыл К. Д. Пыжов (1904-2001), осенью 1933 
г. постриженный архимандритом Виталием в рясофор с именем Киприана. В течение 
нескольких лет о. Киприан расписал большой храм при обители, иконостас в зимней 
церкви Братства. 2/15 мая 1932 г. в Братство поступил И. Д. Ямщиков (1892-1993), в 
1938 г. ставший иеромонахом. Более сорока лет о. Антоний (Антоний старший) состоял 
главным печатником Братства. Все постриги и хиротонии совершались архиепископом 
Виталием (Максименко), приезжавшим из США. Во внутреннем укладе жизни Миссии 
соблюдался древний иноческий устав старых русских общежительных монастырей: 
ежедневное уставное монастырское богослужение, строгое общежитие, одинаковое для 
всех от Архимандрита до последнего послушника, в зимнее время богословские занятия и 
всегдашний труд.

С получением в 1929 г. из Почаевской Лавры образа с мощами преп. Иова «в знак 
того, что к ней непосредственно переходит то церковное послушание, какое нес препод. 
Иов в Почаевской Лавре в основанной им церковной типографии» Братство в Ладомировой 
вступило в права прямого наследника этой крупнейшей русской церковной типографии. 

Состав братии не был постоянным. Многие, не выдержав монастырской 
дисциплины, скудной пиши и тяжелой многочасовой работы, уходили из Обители. К 1930 
г. Братство насчитывало до 25-ти человек, главным образом из эмигрантов, а частью и 
из местных карпатороссов, из них пятеро были с высшим богословским образованием, 
трое со средним, двенадцать учеников и пять сотрудников. На щедрые пожертвования, 
собранные в Америке и Югославии (среди жертвователей были югославянский король 
Александр I и патриарх Сербский Варнава), удалось построить большой типографский 
корпус, приобрести подержанную скоропечатную машину и крупный церковно-славянский 
шрифт. К лету 1932 г. в Ладомировой был построен каменный храм, закончена постройка 
части корпуса для типографии, освященной 29 августа 1932 г. В центре ее установлен 
был большой образ преп. Иова Почаевского, присланный из Почаевской Лавры. 
Ежедневно перед началом послушания братия шли на благословение к своему небесному 
заступнику. 28 апреля 1933 г. правительственная комиссия официально признала Русскую 
Церковную типографию преп. Иова и выдала о. Виталию „промысловой лист”, что 
узаконило коммерческую деятельность Братства. В октябре 1934 братия переехала в новое 
помещение, часть которого также заняли фальцевальня и переплетная. Типографское 
послушание было главным в обители. Первоначально на небольшой печатной машине 
работали круглые сутки.

Главным препятствием миссионерской деятельности Братства служило малое 
число братии и ограниченность в материальных средствах. Насельники напоминали, 
что „Полумиллионная русская эмиграция в Европе не выделила из себя и ста человек, 
чтобы послужить Богу в иноческом чине. Из этой неполной сотни только четвертая часть 
трудится в монастырских стенах преп. Иова” и неоднократно призывали соотечественников 
посвятить себя на самоотверженное бескорыстное служение Церкви, вкусить «сладкую 
трудность святого общежительного жития». 

В 1931 г. игумен Серафим (Иванов) привез в обитель с Афона части мощей многих 
святых и много духовных книг, переданных наместником Свято-Пантелеимоновского 
русского монастыря игуменом Мисаилом (Сапегиным), пожелавшим братии создать в 
Ладомирововй  „Малый Карпаторусский Афон”. В июне 1931 г. Патриарх Иерусалимский 
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Дамиан передал обители частицы Древ Креста Господня, раку с мощами многих великих 
святых и Благословение Св. Горы Афонской – Иконы Божией Матери Иверской, Пророка 
Божия Илии и Целителя Пантелеимона. Святыни эти привлекали к себе паломников, с 
каждым годом росло число «дальних богомольцев», для которых еще в 1927 г. обитель 
построила странноприимницу.

В Юрьев день 1934 г. в Белграде состоялась хиротония архим. Виталия во 
епископа Детройтского. В связи с предстоящим отъездом основателя Братства был 
учрежден Духовный собор (собиравшийся еженедельно), в который вошли семь человек, 
составивших основу братства, пятеро из них – архимандрит Серафим (Иванов), игумен 
Савва (Струве), иеромонах Иов (В. М. Леонтьев, 1894-1959), иеромонах Киприан (Пыжов), 
иеромонах Антоний (Ямщиков) – прошли Гражданскую войну в частях Добровольческих 
армий, о. Филимон (Ф. Ф. Никитин, †1959) был удален с о. Валаам за приверженность 
старому календарному стилю, а жительствовавший прежде в Харбине архим. Нафанаил 
(кн. В. В. Львов, с 1946 г. епископ Брюссельский и Западно-Европейский, 1906-1986), сын 
обер-прокурора Св. Синода кн. В. Н. Львова, приехал 24 ноября 1939 г. из православной 
миссии на о. Цейлон. Они приняли работу по восстановлению традиционного церковно-
славянского и русского книгопечатания, за несколько лет превратив типографию Братства в 
крупнейший в мире центр подготовки и издания православной богослужебной литературы. 
Все братия давали подписку в том, что они работают „добровольно в качестве членов 
иноческого братства”. 

Пожизненным руководителем при Типографии Преподобного Иова Почаевского 
оставался епископ Виталий (Максименко), обладавший правом наложить вето на всякое 
постановление Духовного Собора, несогласное по его убеждению с целями Типографии 
и братства. Наместником Братства назначался Игумен Серафим (Иванов). Помощником 
Наместника – иеромонах Савва (Струве), благочинный. Духовником Братства – 
Иеросхимонах Кассиан, афонского Пантелеимонова монастыря. Они трое составили 
Духовный Собор старцев и решали все дела Братства, представляя их на утверждение еп. 
Виталию, а церковные, кроме того, и Епархиальному Архиерею Мукачево-Пряшевскому.

ІІ. Первое десятилетие издательской работы Братства.
Издательская работа давала главные средства для содержания Православной 

Миссии. Первые издания Братства были напечатаны русским шрифтом в 1924 г. 
(Молитвенник, Литургии Иоанна Златоустого и Василия Великого, Служебник) и 
зарубежный русский Синод  „нужды ради” одобрил их к употреблению. С 1926 г. 
богослужебные книги печатались уже церковно славянским шрифтом.

В 1925 г. Братство приступило к изданию „Православного Русского Календаря” 
с типиконом, которым к 1940 г. руководствовалось по разным данным от 75 до 85 
процентов всех русских храмов в свободном мире. Кроме того тиражом до 2000 экз. 
выходили «Русские Народные календари», включавшие кроме Церковного календаря еще 
и религиозно-просветительные брошюры, выпущенные издательством за прошедший 
год. Таким образом, со временем постоянные подписчики становились обладателями 
небольшой духовной библиотеки.

Наиболее значительным издательским достижением Братства стала подготовка ряда 
книг на церковно-славянском языке. Первая из них – „Православный Сборник для мирян” 
(VII+[1] +364+36 с.), выпущенный в 1930 г. и получивший широкое распространение в 
эмиграции.

С момента основания Братство занималось просветительской работой в среде 
местного населения. В 1930 г. вышел противоуниатский катехизис „Где искать правду?” 
бывшего униатского священника о. Алексия Товта, в 1933 г. издан «Православный 
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катехизис для карпаторуссов» на карпаторусском наречии, проредактированный митр. 
Антонием (Храповицким) и о. Алексием Ханатом. В 1929 г. Братство приняло участие в 
издании в Ужгороде „Ветхого и Нового Завета в изложении для школ”. До войны вышли 
несколько номеров журнала „Православная Лемковщина” и три номера журнала „Русский 
пастырь”. В журнале помещались материалы о событиях церковной жизни эмиграции и 
некоторые документы о положении зарубежных русских монастырей. Принятое в сентябре 
1934 г. решение о возобновлении Великим постом 1935 г. журнала „Русский инок” не 
осуществилось. 

ІІІ. „Великий Сборник”.
 „Великий Сборник”, подготовкой, изданием и переизданием различных частей 

которого Братство занималось с конца 20-х гг. до 1944 г., стал символом восстановленного 
в условиях эмиграции Почаевского книгопечатания, памятником трудам архимандрита 
Виталия и братии Ладомировской обители. Благодаря ему «получили возможность 
отправлять богослужения по церковному уставу также добрая половина всех церквей 
Зарубежья».

Четыре тома „Великого Сборника” составили: Часть I. Часослов, Октоих и Общая 
Минея. Издана в 1931 г. Часть II. Праздники. Издана в 1932 г. Часть III. Триодь Постная 
и Цветная. Издана в 1934 г. Каждая из частей Сборника выходила отдельным томом в 
твердом коленкоровом переплете с художественным тиснением обеих крышек обложки. 
На передней крышке обложки тиснение серебряной краской рисунка, исполненного Р. 
Лукиным. Существовали и более дешевые варианты издания – в мягкой обложке и на 
дешевой бумаге, что делало издание доступным для самых разных покупателей. Все 
три части Великого сборника были изданы под одной обложкой ([4]+970+[4] с.) в 1934 
г., причем к части II было сделано дополнение – каноны Святому Великомученику 
и Целителю Пантелеимону, Святому Серафиму Саровскому и Преподобному Иову 
Почаевскому. Часть IV. Каноны воскресные, седмичные, общие святым, праздничные, 
из триоди постной и цветной, – вышла отдельным томом (578 +[2] с.) без указания 
года издания. Был переиздан в Праге (Тт. I-III, 1951-1953), в Лондоне (Т. IV, 1951), 
в Джорданвилле (Тт. I-III, 1950-1956) и на Украине (Тт. I-III. Издание Мукачевско-
Ужгородской епархии. 1993).

ІV. Пастырско-богословские курсы.
Важное место в работе миссии занимала подготовка кандидатов в священники для 

приходов Карпатской и Пряшевской Руси. К концу 1930 г. было подготовлено пятнадцать 
кандидатов. В самом братстве состояло к 1930 г. девять священнослужителей. С 1931 
г. действовало два отделения Курсов: 1. Общеобразовательно-подготовительное; 2. 
Богословски-специальное. К 1940 г. подготовлено было не менее 20 человек. С момента 
создания миссии архим. Виталий мечтал об открытии при ней духовной трудовой школы, 
типа Почаевской типографской трудовой школы. Был создан специальный  „Фонд Русской 
семинарии на Карпатах”, предполагалось за 1932 г. построить специальное здание для 
Семинарии. С отъездом архим. Виталия в США занятия продолжались, однако были 
недостаточно систематическими. Создать при Братстве пастырско-миссионерскую школу 
не удавалось как из-за внешних условий, так и по причине недостатка братии с высшим 
богословским образованием.

13/26 августа 1940 г. Архиерейский Синод РПЦЗ благословил открыть 
двухгодичные „Богословско-пастырские курсы при Типографском Братстве преп. Иова 
Почаевского” во главе с архим. Серафимом (Ивановым), а 4 октября утверждено было 
„Положение” об этих курсах, задачей которых определялась подготовка образованных 
священнослужителей и иноков-миссионеров, как для Зарубежной русской церкви, так 
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и для церкви  „в будущей освобожденной России”. Предусматривалось открытие двух 
отделений – общеобразовательного и богословского, в основу программы полагалась 
программа прежних русских семинарий с внесением некоторых изменений, в частности, 
особое внимание уделялось борьбе с безбожием и сектантством. Система преподавания 
вводилась не лекционная, а урочная, с домашними заданиями, ответами на каждом уроке 
и оценками. Слушатели делились на своекоштных и казеннокоштных и обязаны были по 
четыре часа ежедневно отрабатывать в типографии или на иных братских послушаниях. 
С сентября 1940 г. стали поступать и денежные пожертвования. Открытие курсов 
намечалось на октябрь 1940 г., его несколько раз откладывали из-за начала военных 
действий и невозможности приезда подавших прошения. Однако занятия проводились в 
индивидуальном порядке с теми, кто сумел добраться до Ладомировой.

V. Газета „Православная Русь”.
Первый номер газеты, до недавнего времени остававшейся старейшим 

продолжающимся русским православным церковным периодическим изданием в мире и 
первоначально называвшейся „Православная Карпатская Русь”, вышел 2 апреля 1928 г. с 
подзаголовком „церковно-народный орган православного движения на Карпатской Руси и 
Восточном Словенску”, первым редактором стал о. Всеволод Коломацкий. Затем в состав 
редакции вошли о. Серафим (Иванов) и о. Нафанаил (Львов), а в годы войны и о. Савва 
(Струве). Достаточно быстро „Православная Русь” становится церковно-общественным 
органом всего русского рассеяния. В сентябре 1934 г. Духовный собор братства принял 
постановление о расширении газеты, увеличении ее формата и расширении ее названия. 
В объявлении о подписке на 1935 г. газета была названа „Православная Зарубежная Русь”, 
однако затем, для облегчения распространения ее в Польше и Прибалтике, название 
изменили на „Православная Русь”, под каковым она и выходит с 1935 г. 

С 1930-х гг. в газете сотрудничали О. Аверкий (Таушев), И. А. Ильин, И. С. Шмелев, 
Н. Д. Тальберг, А. В. Карташев. Шмелев и Карташев посетили монастырь, а Шмелев 
издал здесь в 1938 г. свою вторую книгу о Валаамском монастыре и намеревался накануне 
войны переехать в Ладомирову на постоянное жительство. В 1939 г. тираж газеты достигал 
2500 экз., ее рассылали в 48 государств. В канун войны она была запрещена в Польской и 
Литовской республиках. В 1938 г. в газете „Православная Русь” появляется приложение-
вкладка „Русского христианского национального движения” – „Вера, Родина, Семья”. 
С 1935 по 1941 гг. в качестве приложения к газете Братство публиковало ежемесячный 
журнал „Детство во Христе” (с 1939 г. – „Детство и юность во Христе”) – в то время 
единственный в мире религиозный детский журнал на русском языке. Основателем его стал 
инок Алексей (Дехтерев, 1889-1959. Впоследствии архиепископ Виленский и Литовский 
в юрисдикции Московской Патриархии), оформлением занимался о. Киприан (Пыжов). С 
ноября 1939 г. к работе подключился и о. Нафанаил (Львов). 

С началом войны, несмотря на отсутствие официального разрешения на 
распространение, „Православная Русь” начинает проникать в Россию, на Украину и в 
Белоруссию через русских переводчиков, словацких офицеров и солдат карпаторуссов, 
воевавших на восточном фронте, русских добровольцев из Французского легиона и 
германских, болгарских и румынских коммерсантов, отправлявшихся на оккупированные 
территории по коммерческим делам. Согласно финансовым отчетам, направлявшимся о. 
Серафимом (Ивановым) Синоду Болгарской православной церкви, объемы ввозимой этими 
лицами литературы, в первую очередь богослужебной, были весьма значительны.

В 1939 г. вышел первый выпуск „Православного пути” как непериодического органа 
строго-православной, богословской и церковно-общественной мысли. Редакционный 
комитет возглавил игумен Филипп (И. А. Гарднер 1898-1984, в 1942-1944 гг. епископ 
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Потсдамский). „Православный путь”, задуманный в противовес парижскому религиозно-
философскому журналу „Путь”, возобновился уже после войны, в США, и выходит поныне 
как церковно-богословско-философский ежегодник. В 1937 г. вышел первый каталог 
изданий Братства за 1924-1936 гг., включавший 38 названий книг и брошюр по четырем 
разделам: богослужебные книги и молитвословы, богословие и учебники, религиозно-
нравственные книги и разные издания. Кроме того братство печатало разрешительные 
грамоты, венчики, изготавливало нательные крестики из различных материалов и 
нательные образки Божией Матери и святых, освящая их на мощах св. Пантелеимона. В 
книжном каталоге 1940 г. названо уже 56 изданий Братства.

VІ. Деятельность Братства в годы Второй мировой войны и помощь от Болгарской 
Церкви

После того как 7 октября 1938 г. правительство Чехословакии предоставило 
Словакии автономию, а 14 марта 1939 г. словацкий парламент объявил независимость 
Словацкой республики Братство продолжало свою деятельность на территории нового 
государства, существовавшего в тесном союзе с Германской Империей и православными 
государствами – Болгарским Царством и Королевством Румынии. В феврале 1939 г. епископ 
Мукачевско-Пряшевский Владимир (Раич) официально признал Братство канонически 
подчиненным Архиерейскому Синоду РПЦЗ. 

На территории Словакии пребывало крайне незначительное число германских 
военных, не вмешивавшихся во внутреннюю жизнь государства, в течение всех военных 
лет сохранявшего основные гражданские свободы для большинства граждан. Находясь 
в центре охваченной войной Европы, Братство получает вскоре единственную в своем 
роде возможность для продолжения своей миссионерской работы. После разорения 
русских обителей в частично или полностью занятых советскими войсками Финляндии, 
Латвии, Литве, Эстонии, Молдавии, Западной Украине и Западной Белоруссии, обитель 
в Ладомировой остается единственным в Европе русским монастырем, где сохраняется 
работающая русская церковная типография.

Начало военных действий 22 июня 1941 г. было расценено Братством как явное 
действие Промысла Божия, направленного на долгожданное освобождение России от 
власти большевиков. Постановлено было совершать особые моления об избавлении России 
от безбожников и сразу приступить к катехизаторской работе с русскими пленными и, 
по возможности, на освобожденных от большевиков русских территориях. Для этого 
предполагалось резко увеличить печатание катехизаторской и богослужебной литературы, 
необходимой для вновь открываемых общин и храмов. С этого момента Братство перешло 
под каноническое управление Берлинского архиепископа Серафима (Ляде), его знаменитое 
послание по поводу начала военных действий против СССР было отпечатано 15/28 июля 
1941 г. в типографии Братства массовым тиражом для распространения в эмиграции и на 
занятых территориях.

Тогда же по предложению одного из самых убежденных сторонников германского 
вторжения в СССР берлинского архим. Иоанна (Шаховского, впоследствии – архиеп. Сан-
Францисского Православной Церкви в Америке) предназначаемые для России вкладные 
листы газеты „Православная Русь” и таковые же брошюры стали печатать по новой 
орфографии, остальные материалы печатали по традиционной русской. Уже к октябрю 
1941 г. были успешно отправлены три крупных партии богослужебных книг, а 12 ноября в 
„Православной Руси” помещено извещение, что „Русские храмы в освобожденной России 
могут получать бесплатно богослужебные книги и миссионерскую литературу”. В обход 
препятствий, создаваемых германской и румынской администрациями, значительная часть 
книг пересылалась через представителей Братства в Берлине, Будапеште, Гельсингфорсе, 
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а также через жителей нейтральных стран, чему способствовало сохранение надежной 
почтовой связи Словакии со множеством государств. С 12 ноября 1941 г. отдельной 
вкладкой в газету „Православная Русь” стало выходить приложение „Зарубежная Русь – 
родной освобожденной Руси”.

Уже в первый год войны, живущие вдали от политических центров и надежных 
источников сведений о ходе военной кампании редакторы газеты проявляют разумную 
сдержанность и совершенно изумительную трезвость в оценке происходящих событий, 
что разительно отличает „Православную Русь” почти от всех современных ей русских 
периодических изданий эмиграции. По мере развития событий на Восточном фронте 
меняется тон статей в «Православной Руси», и уверенность на скорое освобождение 
России от безбожного большевизма силами германской армии достаточно быстро сходит 
со страниц газеты. А надежды на политическое освобождение отечества отделяются от 
видения путей его духовного возрождения. 

Тем не менее, просоветские симпатии, столь быстро утвердившиеся среди 
части русских беженцев с изменением положения на фронтах, никогда не коснулись 
Ладомировского братства и 22 июня 1944 г. редакция резко отвергала даже малейшие 
предположения о том, что советская власть эволюционировала или переродилась, указывая, 
что изначально преступная противоестественная система ни в каком случае измениться к 
лучшему не может.

Находившийся в США духовный руководитель Братства епископ Виталий 
(Максименко), от имени „Русско-американского национального комитета” обратился 
к президенту Ф. Д. Рузвельту с посланием „Против диктатуры безбожников в России 
красной”. Он указывал, что любая военная помощь Советскому союзу лишь продлит 
страдания порабощенного русского народа и призывал всячески способствовать 
скорейшему военному разгрому СССР.

Распространение массовых тиражей изданий Братства на территориях занятых 
германскими войсками требовало значительных затрат и в 1941-1943 гг. от русских 
эмигрантов в Европе поступило около 460 тысяч словацких крон, что позволило напечатать 
145 тысяч экземпляров книг и брошюр. 

Однако наиболее существенный вклад в дело финансирования работы Братства для 
России в военные годы принадлежит Синоду Болгарской Православной Церкви, который 
за годы войны через посольства Болгарии в Берлине и Братиславе и по неофициальным 
каналам передал Братству более миллиона болгарских левов, что сопоставимо со всеми 
иными пожертвованиями, полученными Братством за годы войны. Этот вклад в свою 
работу Братство особо отметило, помещая на всех, изданных с помощью Болгарской 
церкви книгах, соответствующее указание: „Великодушною помощию Болгарския 
Православныя Церкви напечатася книга сия, [название книги] свобождшейся от гонения 
многострадальней русстей церкви”.

Летом 1941 г. были отпечатаны Краткий богослужебный устав, Православный 
Русский календарь, сборник противоатеистических бесед, к осени издали „Учебник Закона 
Божия” архим. Нафанаила (Львова). 16 марта 1942 г. Синод Болгарской церкви постановил 
отпустить 300.000 левов братству в Ладомировой в ответ на обращение Берлинского 
митрополита Серафима (Ляде)1. Уже к апрелю 1942 г. тиражом в 10 тысяч экз. отпечатали 
краткий православный молитвослов в 32 стр. – самое распространенное и востребованное 
из всех изданий Братства военных лет. Помощь исходившая от Болгарской церкви (а 
точнее, от Синода в его Малом составе – митрополитов Неофита Видинского, Стефана 
Софийского, Паисия Врачанского и Софрония Тырновского) носила действительно 
жертвенный характер. – в условиях военных действий ни государство, ни церковь не имели 
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достаточных средств даже для финансирования посылки болгарских священников для 
окормления болгарской паствы на новоосвобожденных исторических болгарских землях, 
лишь недавно вошедших в состав Болгарского Царства2. При этом Болгарская церковь 
должна была обеспечить болгарскими богослужебными книгами собственное болгарское 
духовенство в этих землях, на что указывали и болгарские газеты.3

Братство направляло в Россию специальных курьеров с целью установления связей 
со священнослужителями и отдельными иерархами русской церкви, и для выяснения 
общей церковно-административной ситуации в занятых областях. Получаемые от них 
сведения о почти полном одичании той части населения, которое выросло за годы 
большевистской власти, были столь мрачны, что лишь отчасти публиковались в изданиях 
Братства. Вместе с литературой Братство распространяло в России литографированные 
„Сборники постановлений и распоряжений митрополита Берлинского Серафима” с 
целью свидетельствовать перед местным населением и духовенством о существовании 
канонической русской иерархии и организованной русской церковной жизни в Европе. 
Это было особенно важно, поскольку с наступлением свободы вероисповедания на 
оккупированных территориях активно возрождалась не одна православная церковь – и 
катакомбная, и обновленческая, но и многоразличные секты и расколы. Первым из 
посланцев стал иеромонах Иов (Леонтьев), отправившийся на занятые территории при 
содействии своего соученика по Петербургскому Пажескому корпусу германского офицера 
барона Владимира фон Каульбарса. Активными сотрудниками Братства сразу стали 
новопоставленные архиереи – еп. Пантелеимон (Рудык), еп. Леонтий (Филиппович), еп. 
Серафим (Кушнерюк), еп. Антоний (Боришкевич). 

Корреспонденции о церковной жизни, направлявшиеся с мест посланцами 
братства, и лишь в кратком изложении помещаемые на страницах газеты сразу сообщили 
„Православной Руси” репутацию издания, наиболее информированного о русской 
религиозной жизни и о жизни оккупированных областей в целом. Поэтому новости из 
России, публикуемые в „Православной Руси”, которая во все годы войны выходила без 
какой-либо гражданской или военной цензуры, рассматривались священноначалием 
братских православных церквей как официальные сводки о церковном и политическом 
положении, заслуживающие полного доверия и перепечатывались их официальными 
периодическими изданиями. 

Первое упоминание о „Православной Руси” появляется в официальном издании 
Синода Болгарской церкви „Църковенъ вестникъ” уже 26 сентября 1941 г. (N 36, с. 419) и 
с этого времени составленные на основании публикаций в „Православной Руси” сводки о 
положении русской церкви на освобожденных от большевиков территориях публикуются 
в журнале регулярно. В разделах „В освобожденных землях”, „Русская церков”, „В 
Советской России” появляются сведения о возрождении церковной жизни в различных 
областях прежней Российской Империи, о русской церкви в эмиграции, о церковном 
подполье в СССР.

На 1942-1943 гг. приходятся наибольшие книгоиздательские достижения Братства, 
насчитывавшего в это время до 30 человек. Часть сотрудников работали за плату. Летом 
1942 г. в обитель приехал вынужденно оставивший захваченный советской армией о. 
Валаам талантливый историк Церкви и духовник Русского Студенческого Христианского 
Движения прот. Сергий Иванович Четвериков, 13/26 августа тайно постриженный здесь в 
великую схиму. На его помощь Братство возлагало большие надежды, но вскоре он уехал в 
Братиславу. 

К концу 1942 г. братство – впервые за всю историю эмиграции – отпечатало 
(тиражом 3000 экз.) Напрестольные Евангелия. По особым заказам они вставлялись 



530

в изящные бархатные переплеты с металлической отделкой. В 1942 г. отдельными 
книжечками печатались Евангелия от Матфея, Луки и Иоанна (общим тиражом в 200 
тысяч экз.), к июлю 1942 г. отпечатаны I-ая часть Требника (состоявшего из IV частей), 
четыре части второго издания Великого Сборника и богослужебная Псалтирь, два выпуска 
Служебника и ряд миссионерских изданий. Согласно постановлению Духовного собора 
„Церквам и священникам в освобожденных областях сии служебники посылаются 
бесплатно по одному экземпляру”, бесплатно по запросам с мест высылались и полные 
комплекты богослужебных книг. К осени 1942 г. в основанной с началом войны серии 
«За Веру!» было издано шесть брошюр общим тиражом в 30 тысяч экз., разошедшихся в 
течение года.

В мае-июне 1942 г. архим. Серафим (Иванов) посетил в Берлине министерства 
Церковных дел, Иностранных дел и Пропаганды, где получил разрешение на 
распространение „религиозных и антикоммунистических изданий Братства, как в 
Германии, так и в освобожденных областях”. Было получено разрешение распространять 
„Православную Русь” на территории Германской империи за исключением восточных 
областей, жителям которых газета в первую очередь и предназначалась. К концу сентября 
Братство направило 100 тысяч экз. Евангелий, молитвенников и брошюр Миссионерскому 
комитету в Берлине для распространения в Германии и в России. С апреля 1943 г. посылка 
русских книг в Германию была запрещена. 

Печатавшиеся при финансовой поддержке Болгарского Синода книги типографии 
в Ладомировой и газета „Православная Русь” в течение 1941-1942 гг. достигли самых 
отдаленных от Словакии районов России, включая Смоленскую, Московскую, Псковскую, 
Новгородскую и Ленинградскую области, но наибольшее распространение они получили 
в Курской и Белгородской областях, на Украине и в Крыму. Братство не делало различия, 
предоставляя книги и церковную утварь вновь открывавшимся православным приходам, 
так в Крыму регулярную помощь получали и обновленческие храмы4.

Братство выполняло и внешние заказы, так архим. Иоанн (Шаховской) передал из 
Берлина заказ на напечатание 300 тысяч Евангелий от Иоанна и 60 тысяч молитвенников.

Весной 1943 г. при свидании в Белграде с Первоиерархом Русской Зарубежной 
Церкви митр. Анастасием (Грибановским) архим. Серафим получил указание в случае 
попадания членов Братства на территорию России стараться сохранить подчиненность 
Заграничному Синоду, или подчиниться митр. Алексию (Громадскому), „но ни в коем 
случае не митр. Сергию [Страгородскому]”. В ноябре 1943 г. архим. Серафим (Иванов) 
вновь посетил Белград, где сделал доклад Первоиерарху РПЦЗ митр. Анастасию 
(Грибановскому), и Софию, где доложил Синоду Болгарской церкви о произведенных уже 
братством работах на сумму 1.725.000 левов (900 тысяч было получено уже от Синода), 
после чего при содействии митр. Врачанского Паисия и митр. Софийского Стефана 
(Георгиева) Синод ассигновал братству еще 300 тысяч левов. Покровительствовал Братству 
и известный болгарский богослов, протопресвитер Стефан Цанков.

Последней отпечатанной в Ладомировой книгой стал Требник (5000 экз.), 
вышедший в середине мая 1944 г. Это наиболее полный из всех требников, изданных в 
XX в. Русской церковью и, наряду с „Великим сборником”, – своеобразный памятник 
и издательскому подвигу братии, и тому жертвенному братскому содействию, которое 
оказывала Болгарская Церковь свободной части Церкви Русской5. В связи с этим 15 июня 
1944 г. архим. Серафим докладывал:

„Святейшему Синоду Православной Болгарской Церкви.
Ваши Высокопреосвященства милостивые Архипастыри и Владыки!
Одновременно отдельной посылкой препровождаю один экземпляр полного 
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требника в четырех частях, печатание которого мы недавно закончили. Хотя нам и не 
хватило на издание его средств, ассигнованных в свое время Священным Синодом (300000 
лева, ассигнованных в ноябре 1943 года мы так и не получили6), мы тем не менее на первом 
листе на память потомству напечатали, что Требник напечатан „великодушной помощью 
Болгарской Православной Церкви”.

Требник нашего издания, по содержанию, полнее даже великого требника и 
является самым полным из всех напечатанных в последнем столетии. Он содержит в одной 
книге все последования встречающиеся в современной богослужебной практике, конечно 
русской.

Мы слыхали, что здание св. Синода в Софии разрушено. Вероятно погиб и книжный 
склад. Поэтому, если у Болгарской Церкви теперь ощущается недостаток в богослужебных 
книгах, мы с радостью и охотой готовы выслать из наших запасов нужное число книг, 
конечно бесплатно. Для выбора прилагаем каталог, а образцы книг имеются в Синоде.

Испрашивая святительских молитв и благословения
Остаюсь Ваших Высокопреосвященств
Нижайший послушник и покорный слуга
Архимандрит Серафим”7.
Совершенно исключительной стороной деятельности братства стало печатание 

антиминсов для вновь открывающихся храмов на территориях, занятых германской 
армией. После того, как находившаяся в Синоде в Петрограде антиминсная доска была 
захвачена в 1918 г. большевиками в продолжение 24 лет ни в России, ни за рубежом русская 
церковь не имела возможности печатать антиминсы. Они или изготавливались от руки, или 
предоставлялись братскими церквами – Сербской, Болгарской8, Греческой. К ноябрю 1941 
г. отпечатали с нового клише 10 антиминсов, до середины декабря – 30, а всего за годы 
войны, по-видимому, не менее 800. Еще 16 июля 1942 г. в заседании Синода БПЦ было 
зачитано благодарственное письмо Берлинского митрополита Серафима (Ляде) в связи с 
получением изготовленных на предоставленные Болгарией средства антиминсов9. В начале 
1943 г. митр. Серафим (Ляде) передал еп. Пантелеимону (Рудыку) 200 антиминсов для 
новооткрытых храмов Киевской и Херсонско-Николаевской епархий.10 Печатались они, 
преимущественно, на шелке, пересылавшемся Братству опять же – из Болгарии, через 
посольство в Берлине. Большинство из них оказалось в храмах оккупированных областей, а 
после войны их изымали в строжайшем порядке по всей советской территории11.

С 1 января 1943 г. „Православная Русь” была закрыта в числе 109 словацких 
газет и журналов для экономии бумаги и возобновилась с 10 июня того же года. За 
это время Братство выпустило два номера журнала „Летопись Церкви. Церковно-
литературный сборник”, составленных архим. Серафимом и Нафанаилом. Наряду 
с церковными новостями и апологетическими материалами в первом сборнике был 
помещен обширный очерк об архиепископе Таврическом Димитрии, в схиме Антонии 
(кн. Д. И. Абашидзе, 1867-1943), разысканном в Киеве посланником Братства и высоко 
оценившим и благословившим его работу. В этом благословении, полученном от русского 
архиерея дореволюционного поставления, пережившего 24 года большевизма, в Братстве 
усматривали живую связь с прежней исторической Россией.

По мере продвижения германской армии Братство получало все более обширную 
корреспонденцию из России – об обретении в разных городах св. мощей и чудотворных 
икон, отысканных в разгромленных жителями зданиях НКВД и атеистических музеев 
или случайно найденных и спасенных немецкими солдатами, об открытии новых храмов 
и выходе из подполья священнослужителей, о крещении тысяч детей и взрослых и все 
больше просьб о помощи. Но не реже писали и о том, что опролетаризированная Русь 
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ходит на богослужения только из любопытства. Редакция констатировала очевидное 
расслоение русского народа на две части – осовеченную и малочисленную подпольную – 
подлинно русскую.

С ростом числа беженцев из СССР на территории Германии Братство начинает 
получать все больше материалов о жизни церкви в послереволюционные годы, о 
катакомбных духовенстве, монастырях и приходах. Эти материалы становятся новой 
постоянной рубрикой газеты, которая подробно освещает также и основные политические 
события. В первом выпуске „Православной Руси” 1943 г. Братство поместило официальный 
протокол следствия по делу о расстреле советскими военными польских офицеров в 
Катыни. 

Проходившее с 8 по 12 октября 1943 г. Венское совещание заграничных русских 
архиереев единогласно отказалось признать каноничность избрания митр. Сергия 
(Страгородского) на Патриарший престол. Вместе с тем было решено начать новый этап 
миссионерской деятельности в России, создать до 200 походных храмов, укомплектование 
которых богослужебной литературой и всем необходимым поручалось Братству. Совещание 
постановило считать „Православную Русь” общецерковным органом и изыскать средства 
для перехода на еженедельное ее издание, что не было осуществлено. 

Братство снабжало литературой и румынскую православную миссию в 
Транснистрии, однако Румынская церковь стремилась к распространению в России в 
первую очередь собственных книг и журналов, печатавшихся небольшими тиражами в 
типографии Нямецкого монастыря. Братство предпринимало шаги для участия в работе 
румынской Миссии, поскольку ее деятельность распространилась и на официально 
присоединенные к Королевству Румынии недавние советские территории (с центром 
в Одессе), и практически на все области, где находились румынские войска. Миссия 
не только издавала церковные календари и православную газету „Воскресение” 
(печатавшуюся по-румынски и по-русски), но также участвовала в восстановлении 
храмов. Так, румынские солдаты помогали восстанавливать здания Топловского женского 
монастыря в Крыму.

Когда в 1943-1944 гг. с началом советского наступления часть монашествующих 
и духовенства на территории Крыма, Украины и Белоруссии начали настойчиво просить 
о помощи в переселении в православные страны – Болгарию или Румынию, Братство, 
пользуясь поддержкой Синода Болгарской церкви и болгарского правительства, помогало 
через болгарское посольство в Берлине в оформлении для них въездных виз в Болгарию и 
транзитных через Германию и Румынию.

В 1943 г. выходит последний, отпечатанный в Ладомировой „Православный 
русский Календарь” на 1944 г. Все приложения к нему, в том числе фотографии мучеников 
и исповедников православия были получены из России. С начала 1944 г. некоторые 
материалы „Православной Руси”, сброшюрованные в отдельные книжки, посылались в 
рабочие лагеря. Редакция вела обширную переписку с военнопленными, с вывезенными 
на работы в Германию или добровольно выехавшими с оккупированных территорий на 
Запад. Из этих писем, содержащих шокирующие подробности жизни в довоенном СССР, 
планировалось составить несколько сборников, однако издан был лишь один. 

Благодаря исключительному политическому положению Словакии, даже в годы 
войны „Православная Русь” распространялась в России, Словакии, Болгарии, Швейцарии, 
Германии, Протекторате (Богемии и Моравии), Сербии, Франции, Хорватии, Бельгии, 
Люксембурге, Испании, Италии, Маньчжурской империи, в странах Скандинавии и Южной 
Америки. 21 июля 1944 г. в Ладомировой вышел последний (382-383) номер „Православной 
Руси”.
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Несмотря на невмешательство государственных органов Словакии в деятельность 
братства в годы войны, отношения с местным католическим духовенством восточного 
обряда не всегда складывались просто и игумену Серафиму (Иванову) пришлось дважды 
встречаться с Президентом Словацкой Республики католическим священником Иосифом 
Тисо, чтобы урегулировать возникавшие разногласия.

VІІ. Эвакуация из Ладомировой.
Еще весной 1943 г. Берлинский митрополит Серафим Ляде отдал распоряжение 

настоятелю братства о. Серафиму Иванову „в случае прихода сюда большевиков, взяв 
с собой главные святыни, всей братии уходить всеми возможными путями”12, а к весне 
1944 г. было подготовлено два плана эвакуации, зависевших от скорости вторжения 
красных в Словакию. Учитывая однозначно пронемецкую ориентацию Братства в 
течение всех военных лет и его целенаправленную деятельность именно по религиозному 
просвещению русского населения в занятых германской армией областях, (то есть 
действительно активнейшую антисоветскую работу на формально советской территории, 
где согласно советскому законодательству продолжали действовать советские законы), 
отказ от эвакуации несомненно можно было приравнивать к сознательному самоубийству, 
поскольку как до начала войны, так и после назначения советского патриарха Сергия 
Страгородского, религиозная пропаганда продолжала оставаться в числе самых тяжелых 
уголовных преступлений на территории СССР… Указанием для эвакуации всей обители 
решено было считать взятие Перемышля большевиками, причем настоятель братства и 
настоятели приходов должны были уходить в последнюю минуту.

В августе 1944 г. братия переезжает в Братиславу, где открывается подворье с 
храмом (Vydrica, 44) и небольшой типографией – необходимое оборудование и шрифты 
доставляют из обители на себе. 22 октября 1944 г. здесь выходит пробный номер газеты. 
Следующий, 384-й номер выйдет 31 января 1947 г. в Джорданвилле, после переезда 
большей части братии в США.

В Ладомировой остался только архим. Савва (Струве), продолжавший окормлять 
окрестные приходы. 15 ноября 1944 г. в Ладомирову после двух месяцев боев вошла 
Красная армия. Село сильно пострадало от советских авианалетов, особенно постройки 
монастыря, от которого уцелел храм и одно здание. Книжный склад и типография сгорели 
со всем оборудованием и остававшимися шрифтами. По подсчетам о. Саввы погибло более 
3500 экз. книг, а общий ущерб приближался к 2 млн. крон. В 1946 г. он сильно заболел, 
чему способствовало преследование его одной местной коммунисткой, и вскоре умер.13

Удалось вывезти три вагона книг, из которых два сгорели в Карлсбаде и Ульме, а 
третий был захвачен советской армией в Вене. Патриарх Алексий (Симанский) отказался 
возвратить эти книги Братству, указав, что „Так как Братство преп. Иова Почаевского 
находится во враждебном состоянии к Советской власти, то вагон книг, захваченный 
Советскими войсками, считается военным трофеем”. 

К Рождеству 1945 г. 49 человек братии и мирян выехали в Берлин, в феврале 
большинство перебрались в Баварию, где дождались окончания войны. Из спасенной 
печатной продукции Братства комплектовались библиотеки храмов, устраивавшихся в 
лагерях для перемещенных лиц. В Берлине на два месяца задержались о. Нафанаил (Львов) 
и о. Виталий (Устинов, будущий Первоиерарх РПЦЗ). Они окормляли русских рабочих и 
военнослужащих частей Русской Освободительной Армии генерала А. А. Власова. После 
эвакуации из Берлина они, сперва открыли Центральное подворье братства в Гамбурге, 
в лагере Фишбек, где возобновили издательскую работу, издав 10 тысяч молитвенников, 
часослов и ряд миссионерских брошюр.

В июле 1945 г. 17 человек братии прибыли в Женеву. В Женеве же состоялись две 



534

архиерейских хиротонии: 24 февраля/9 марта 1947 г. настоятель братства преп. Иова архим. 
Серафим был поставлен во епископа Сант-Ягского, с оставлением в должности настоятеля, 
а на следующий день архим. Нафанаил (Львов) был поставлен во епископа Брюссельского 
и Западноевропейского.

Среди лиц, которым с начала 1944 г. братство предоставляло временное убежище 
на территории Словакии, были, в числе прочих, цыгане и евреи. Видимо именно это 
послужило поводом к беспрепятственному предоставлению членам Братства въездных 
виз в США, несмотря на однозначно прогерманскую ориентацию Братства в течение всех 
лет Второй мировой войны. Очевидно, что определенную роль сыграла и политическая 
позиция духовного руководителя Братства архиеп. Виталия (Максименко), известного во 
всем мире своими резко антикоммунистическими и антисоветскими взглядами. Находясь 
в Германии, Братство в специальном обращении предостерегало русских жителей Европы 
от общения с представителями Московского Патриархата, находящимися на занятых 
советской армией территориях. Братство указывало, что главная функция московского 
духовенства состояла в заманивании возможно большего числа оказавшихся в Европе 
соотечественников в новое советское рабство, а сам Патриархат по сути был лишь 
филиалом НКВД. Обращение было выдержано в таких выражениях, что русские газеты 
эмиграции не решались его цитировать, а советский патриарх Алексий выступил против 
Братства со специальным посланием, помещенном в зарубежных просоветских русских 
изданиях.

22 августа 1945 г. был составлен первый список из 14 членов Братства, уезжавших 
в США, в их числе был и послушник Василий Шкурла, будущий Первоиерарх РПЦЗ 
митрополит Лавр. Разрешение на въезд в США было вскоре получено, но визы выдали 
братии только в октябре 1946 г. 15 ноября 1946 г., после краткой остановки в г. Медон, близ 
Парижа, братия выехали в США. С ними прибыла в Джорданвилль и икона преп. Иова из 
типографии Почаевской Лавры. 

Постановление Синода РПЦЗ от 4 марта 1946 г. узаконило совершившееся 
разделение братства. В США отправилась основная часть братии для поселения в Свято-
Троицком монастыре в Джорданвилле, присоединившиеся к Братству в Братиславе архим. 
Агапит и игумен Валентин (Богданов) направились в Южную Америку, а в Германии с 
целью последующего основания новой мужской обители в Европе постановили открыть 
постоянное подворье непосредственно Синоду подчиненное, настоятелем которого 7/20 
августа 1945 г. был назначен игумен Иов (Леонтьев) не получивший въездной визы в США 
из-за заболевания туберкулезом. 

Первые братия собрались в Мюнхене и временно устроились в подвале виллы, 
предоставленной германским правительством незадолго до окончания войны Синоду 
РПЦЗ (в Богенхаузен, Донауштрассе, д. 5). 29 декабря 1945 г. вернувшийся из Швейцарии 
игумен Иов собрал пять человек братии и разъяснил задачи и цели Типографского братства. 
20 мая 1946 г. удалось получить по реквизиции дом в Оберменциге, близ Мюнхена, 
принадлежавший прежде школе „Гитлеровской молодежи”. Из Швейцарии игумен Иов 
доставил в обитель необходимое имущество и часть книг, вывезенных из Ладомировой, 
продажа которых обеспечила обитель на первое время. К весне 1946 г. Братство в 
Мюнхене насчитывало 20 человек. 28 августа 1946 г. во вновь сооруженном храме Св. 
Иова Почаевского совершили первую литургию. Почти всю утварь для храма изготовили 
военнопленные из подручного материала. 

В 1947 г. Братство выросло до 32 человек. Уже в 1947 г. приступили к набору и 
печатанию самых необходимых книг – Церковного календаря, Служебника и Акафистника 
(вышел в 1948 г., в типографии лагеря Фишбек, близ Гамбурга, где кратковременно 
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существовало отделение Братства, уже с 1945 г. выпускавшее брошюры и Церковные 
календари), а также к изданию „Почаевских листков” – ежемесячного церковного 
обозрения. Позже начал выходить „Вестник Германской епархии” на немецком и русском 
языках. Издавались „Православные церковные календари” и высокохудожественные 
иконные календари.

Особое усердие в налаживании типографской работы отделений Братства 
проявил архим. Виталий (Устинов, впоследствии епископ и Первоиерарх РПЦЗ). Сперва 
отделение Братства было создано им в Лондоне. Здесь издавали карманного формата 
Церковные календари с приложением краткой адресной книги и полезных сведений для 
русских беженцев, акафисты и богослужебные книги (в том числе переиздана была в 
1951 г. Часть IV „Великого сборника”). Затем, уже епископом Виталием (Устиновым) при 
Свято-Троицком храме на Вила Альпина в Сан-Пауло, в Бразилии, была организована 
крупная типография. В 1947 г. приступили к издания толстого периодического „журнала 
русской православной мысли” „Православное обозрение”, выходившего три раза в год. 
Издательство выпускало „Православные русские календари” с приложениями. Изданы 
были История Церкви, Акафистник, Русская хрестоматия, Лавсаик, работа А. С. Хомякова 
„Церковь одна” (1953 г.), Архиеп. Илариона (Троицкого) „Христианства нет без Церкви” 
(1954 г.) и другие книги. С переездом владыки Виталия в Канаду типография была 
перенесена им в Монреаль, где функционирует и теперь. Она выпускает богослужебную и 
апологетическую литературу, жития святых.

Новые отделения братства обязательно помещали в своих изданиях логотип 
Ладомировской „Книгопечатни преп. Иова Почаевского”. Иногда типографии в Мюнхене 
и в Монреале дополнительно помещали и второй, новый логотип, изображающий храмы 
Ростова Великого. Издательство Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле ввело в 
употребление новый логотип с изображением главного храма этой обители.

VІІІ. Значение Типографского братства.
Наиболее значительной заслугой Братства стало возрождение и сохранение 

в Русской церкви традиционного церковно-славянского книгопечатания, полностью 
уничтоженного в захваченной большевиками России, а также создание единственной 
за всю историю русской эмиграции общерусской газеты, служившей делу объединения 
русских людей вокруг Православной церкви независимо от их политических симпатий и 
церковной юрисдикционной принадлежности. В годы войны газета продолжала объединять 
русских людей, но уже – и в отечестве, и в изгнании. 

В послевоенные годы сотрудники Ладомировского братства создали в 
Джорданвилле крупнейшую в мире церковную русскую типографию и небольшие 
типографии в Германии, Великобритании, Бразилии и Канаде. Усилиями братии была 
организована успешно действовавшая в течение полувека система нелегальной доставки 
церковных книг и периодических изданий в послевоенный СССР, что значительно 
способствовало поддержанию церковной жизни в России.

Примечания

1. Протокол N 15 заседания Синода БПЦ от 3/16 марта 1942 г. (Центральный Государственный 
Архив, София. Фонд 791 Синода БПЦ, оп. 1, ед. хр. 68, л. 107-107).

2. Письмо из министерства иностранных дел Болгарского Царства Св. Синоду БПЦ. 
3. Одна из таких публикаций в газете „Зора” от 3 октября 1941 г., обращавшей внимание на то, 

что болгарские священники в части храмов в освобожденных землях вынуждены продолжать служить 
по книгам сербским, обсуждалась в заседании Синода БПЦ 21 октября 1941 г.. (Протокол N 55 (§ 57) 
от 8/21 октября 1941 г. Центральный Государственный Архив, София. Фонд 791 Синода БПЦ, оп. 1, ед. 
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хр. 66, л. 427-428).
4. 14 сентября 1942 г. в заседании Синода СПЦ было заслушано благодарственное письмо 

Братства преп. Иова за ассигнованные 300.000 лева. (Протокол N 41 от 1/14 сентября 1942 г. 
Центральный Государственный Архив, София. Фонд 791 Синода БПЦ, оп. 1, ед. хр. 68, л. 379-380).

5. 4 июня 1942 г. в заседании Синода БПЦ было рассмотрено письмо Братства преп. 
Иова, предлагавшего свои издания с 30% скидкой. (Протокол N 27 (§ 19) от 22 мая/4 июня 1942 г. 
Центральный Государственный Архив, София. Фонд 791 Синода БПЦ, оп. 1, ед. хр. 68, л. 251).

6. Отметим, что это была достаточно значительная сумма. Так в 1943 г. ежегодная плата 
за аренду помещения Синодального свечного завода составлял 600.000 лева.. (Протокол N 84 от 
15/28 декабря 1943 г. Центральный Государственный Архив, София. Фонд 791к Синода БПЦ, оп. 
1, ед. хр. 68, л. 543). Общие расходы всей Софийский епархии за 1943 г. составили 7.161.625 лева. 
(Государственный Архив, София. Фонд 791к Синода БПЦ, оп. 1, ед. хр. 98, л. 129).

7. Письмо архимандрита Серафима (Иванова) в Синод БПЦ от 15 июня 1944 г. (На бланке 
Типографского Иноческого Братства преп. Иова Почаевского. Машинопись. Подпись – автограф 
чернилами. Штемпель чернильный „Настоятель типографского братства преп. Иова Почаевского”. 
Штемпель почтовый: „LADOMIROVA 15. VI. 44 – 10”. Центральный Государственный Архив, София. 
Фонд 791 Синода БПЦ, оп. 2, ед. хр. 28, л. 1). 

8.Так 28 мая 1942 г. Синод БПЦ постановил напечатать 583 антиминса. (Протокол N 24 (§ 46) 
от 15/28 мая 1942 г. Центральный Государственный Архив, София. Фонд 791 Синода БПЦ, оп. 1, ед. хр. 
68, л. 222).

9. Протокол N 35 заседания Синода БПЦ от 29 июня/16 июля 1942 г. (Центральный 
Государственный Архив, София. Фонд 791 Синода БПЦ, оп. 1, ед. хр. 68, л. 296).

10. Подробнее см.: Богданова Т. А., Клементьев А. К. Материалы к истории типографского 
иноческого братства Преподобного Иова Почаевского во Владимировой на Карпатах. К 85-летию 
основания // Православный Путь 2007-2011, Джорданвилль, 2011, с. 53-54.

11. В настоящее время эти антиминсы встречаются крайне редко и являются редчайшими 
предметами коллекционирования.

12. Книга протоколов духовного собора Братства преп. Иова Почаевского. Протокол N 204 от 
18 сентября/1 октября 1943 г. (Архив Германской епархии РПЦЗ. Мюнхен).

13. См.: Клементьев А. К. Материалы к жизнеописанию Константина Петровича Струве (1900-
1949), в монашестве архимандрита Саввы, благочинного Типографского иноческого братства прп. Иова 
Почаевского в Ладомировой в Словакии (по письмам родным и друзьям). // Вестник Екатеринбургской 
духовной семинарии. Вып. I (13). 1916, с. 45-120.
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Владимировой в день Усекновения Главы Иоанна Крестителя, 29 августа 1940 г. // ПР. 1940. N 23 
(303), 1/15 [sic!] декабря, с. 3. Господи Иисусе Христе, воскреси святую Православную Русь! // ПР. 
1941. N 12 (316), 15/28 июня, с. 1. Обитель преп. Иова в наступившие судьбоносные дни. // ПР. 1941. N 
12 (316), 15/28 июня, с. 4. Архим. Серафим. Господи Иисусе Христе, воскреси святую Православную 
Русь! // ПР. 1941. N 12 (316), 15/28 июня, с. 1. Архим. Серафим. Освобождение России под покровом 
родных угодников. // ПР. 1941. N 13-14 (317-318), 15/28 июля, с. 1. Архим. Нафанаил. Божий Промысл 
в судьбах России в наши дни. // ПР. 1941 N 13-14 (317-318), 15/28 июля, с. 2. Дни войны в нашей 
обители. // ПР. 1941. N 13-14 (317-318), 15/28 июля, с. 6. Архиепископ Серафим в Словакии. // ПР. 
1941. N 19-20 (323-324), 30 октября/12 ноября, с. 8. От Сестричества св. кн. Ольги в Берлине (Зимняя 
православная русская помощь 1941 г.). // ПР. 1941. N 19-20 (323-324), 30 октября/12 ноября, с. 7. 
Хроника работы на Родину. // ПР. 1941. N 21-22 (325-326), 30 ноября/13 декабря, с. 8. Болгарская 
Церковь русскому народу. // ПР. 1941. N 21-22 (325-326), 30 ноября/13 декабря, с. 8. Освящение свв. 
Антиминсов в Братиславе. // ПР. 1941. N 21-22 (325-326). 30 ноября/13 декабря, с. 8. Долгожданные 
вести. // ПР. N 1-2 (329-330). 25 декабря 1941 г./7 января 1942 г, с. 8. С родных полей. Впечатление из 
очищенных областей. // ПР. 1942. N 5-6 (333-334), 23 марта/5 апреля, с. 6. Архимандрит Серафим. 
Пути небесные. // ПР. 1942. N 9-10 (336-337), 11/24 мая, с. 1. Двойное церковное торжество в Берлине. 
// ПР. 1942. N 11/12 (338-339), 15/28 июня, с. 1. Святая Русь на Братиславском вокзале. // ПР. 1942. N 
11-12 (338-339), 15/28 июня, с. 2-3. Отчет о деятельности Румынск. Правосл. Миссии до 31 марта 1942 
г. (Перевод с румынского). // ПР. 1942. N 11-12 (338-339), 15/28 июня, с. 5-6. Поездка архимандр. 
Серафима в Берлин. // ПР. 1942. N 11-12 (338-339), 15/28 июня, с. 8. Церковное зарубежье – Церкви на 
Родине. // ПР. 1942. N 13/14 (340-341). 15/28 июля, с. 7. Архимандрит Анфим. Отчет Румынской 
православной миссии в Транснистрии с 1 апреля до 30 июня 1942 г. (Перевод с румынского). // ПР. N 
15/16 (342-343), 15/28 августа 1942, с. 7. Напрестольное Евангелие. // ПР. 1942. N 19/20 (346-347), 
15/28 октября, с. 8. О напрестольном Евангелии. // ПР. 1942. N 23/24 (350-351), 25 декабря 1942 г./7 
января 1943 г, с. 8. Разбор послания митрополита Сергия (сентябрь 1927 года). // Летопись Церкви. 
[…] Выпуск первый. 1943, с. 50-59. Св. Антиминсы в России. // Летопись Церкви. […] Выпуск 
первый. 1943, с. 60. И. В. Отчет по печатанию краткого православного молитвослова для бесплатной 
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БИБЛИОТЕКА  
СКВОЗЬ  ПРИЗМУ  МАРКЕТИНГА

 
Владимир Клюев

В российских библиотеках уже более двух десятилетий  используется 
маркетинговый подход для реализации основных направлений и дополнительных аспектов 
повседневной деятельности. На его основе модернизируются традиционные формы 
библиотечного обслуживания, внедряются и активно реализуются новые направления 
работы публичных библиотек (связанные с динамично изменяющейся социально-
экономической ситуацией в нашей стране, трансформацией функций библиотечно-
информационных учреждений). В контексте эффективного управления публичной 
библиотекой маркетинговая ориентация позволяет проектировать основные аспекты ее 
развития как информационно-образовательного, просветительского и культурно-досугового 
учреждения, обеспечивает адаптацию библиотечного персонала к инновациям. Смещение 
функций современной общедоступной публичной библиотеки в сторону досуговых и 
рекреационных, её трансформация в социокультурный центр ставит перед ней новые 
задачи – стать местом культурного притяжения, общественной гостиной, площадкой 
межличностных коммуникаций и интеллектуального досуга.

Маркетинг как творческий метод системного управления конкретной деятельностью 
позволяет прогностически формулировать комплексные перспективные цели, обоснованно 
выдвигать текущие задачи, ситуационно разрабатывать и своевременно осуществлять 
необходимые организационно-экономические мероприятия. В то же время  анализ 
отечественной библиотечной практики позволяет сделать вывод об отсутствии во многих 
библиотеках четкой концепции маркетинговой деятельности, единых организационно-
управленческих подходов к созданию и функционированию в их структуре проблемно-
ориентированных подразделений. Это реально препятствует эффективному использованию 
потенциала маркетинговых технологий в публичных библиотеках.

Резюмируя многочисленные высказывания маркетологов относительно 
маркетинга, можно констатировать, с одной  стороны, его ориентацию на изучение 
спроса, потребностей, то есть диагностику рынка, а с другой – активное воздействие 
на этот спрос, рынок для формирования соответствующих перспективных запросов 
(потребительского поведения, базирующегося на известной социально-психологической 
цепочке: „нужда-потребность-спрос”). Он призван обеспечить надежный прогноз 
спроса при одновременной информации о реальных текущих потребностях пользователей, 
пожеланиях и замечаниях относительно дополнительного обслуживания (сервиса), а 
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также о потенциальных возможностях. Концепция маркетинга позволяет реализовывать 
системный подход к управленческой деятельности: ставить перспективные цели, выдвигать 
текущие задачи, ситуационно разрабатывать и осуществлять необходимые организационно-
экономические мероприятия.

Напомним, что в классической интерпретации маркетинг (от англ. „market” – рынок, 
сбыт, спрос), предполагает направленную деятельность по выявлению оптимальных 
путей взаимодействия между поставщиками (продукции, услуг) и покупателями 
(пользователями). Это системный метод управления, направленный на удовлетворение 
соответствующих потребностей, формирование и активизацию профильного спроса. 
Можно смоделировать следующую „формулу” маркетинга (М): изучение спроса, 
оригинальный способ его удовлетворения и продуманная до деталей стратегия 
представления продукции/услуг. 

Классический маркетинговый комплекс включает четыре ключевых структурных 
элемента:

- товар (продукция, услуга);
- цена;
- методы распространения (сбыта);
- стимулирование (продвижение).
Базируясь на исходной аналитической (информационной) функции, 

обеспечивающей анализ окружающей среды, всестороннее изучение рынка (рыночные 
исследования), оценку ресурсов, анализ потребностей, выявление неудовлетворенного 
спроса и потенциальных потребителей, определение конкурентоспособности итоговых 
продуктов деятельности, управленческая функция маркетинга нацелена на:

- планирование ассортимента (номенклатуры) продукции и услуг (политика 
продуктов);

- планирование себестоимости и цены (политика ценообразования);
- планирование и осуществление сбыта (политика дистрибуции);
- планирование продвижения продукции и услуг (политика продвижения);
- воздействие на организацию и управление конкретной деятельностью (политика 

коммуникации).
Среди основных целей и задач маркетинга – достижение наиболее полной 

потребительской удовлетворенности, достижение максимального потребления, закрепление 
на профильном сегменте рынка, предоставление оптимального выбора продукции и услуг, 
развитие перспективного спроса, создание и поддержание позитивного имиджа.

Логика современного управления и деятельности публичной библиотеки на 
принципах маркетинга соответствует маркетинговой концепции, разработанной для 
некоммерческих организаций, библиотек, органов информации и документации еще в 1981 
г. английским библиотековедом Б. Крониным. Позднее она была модифицирована группой 
экспертов Немецкого библиотечного института (Берлин) во главе с П. Борхардтом. 

Вполне очевидны приоритеты маркетинга в публичной библиотеке: обеспечение 
необходимого качества документных фондов на различных носителях, доступности 
разноаспектых ресурсов и услуг заинтересованным пользователям, ожидаемых или 
превосходящих условий обслуживания, комфортности пребывания и безбарьерной 
привлекательности пространства, дружелюбия персонала. При этом главным становится не 
столько инициирование нового спроса, сколько развитие и наиболее полное удовлетворение 
существующего имеющимися у библиотеки средствами.

В последние годы публичные библиотеки всё чаще позиционируют себя как “третье 
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место” (third place) – после дома и работы (учёбы), как доступная общественная площадка 
для самореализации человека, неформального общения, социального взаимодействия, 
делового пребывания. Анализ европейской зарубежной практики позволяет со всей 
очевидностью заключить, что библиотека превращается в  центр притяжения так 
называемого местного сообщества тогда, когда ориентирована в своей повседневной 
деятельности на решение социальных проблем населения, обеспечение самореализации 
разных групп пользователей, гарантирует безопасное и комфортное пребывание в своих 
стенах. Более образно можно констатировать, что сохраняя и модернизируя собственно 
традиционные базовые библиотечные функции, общедоступная публичная библиотека 
всё более востребована в качестве аналога антикафе (общественного „свободного” 
комфортного пространства для вербальных коммуникаций), но на интеллектуальной 
основе, и прообраза коворкинга (в общественном месте наличие личного рабочего 
пространства или отдельной зоны (лофта) для совместной работы). В данном контексте 
становятся особенно актуальными безбарьерность среды, удобство графика работы, 
адекватность (дружелюбие!)  персонала, то есть пользовательская ориентация всех 
аспектов функционирования библиотеки. Именно „человекоориентированность” позволит 
библиотеке активно привлекать пользователей и реально стимулирует её востребованность, 
а значит - развитие в новых социально-культурных условиях. 

Обратим внимание, что ярким примером маркетинговоориентированного 
библиотечного обслуживания логично может рассматриваться такая признанная 
профессиональным сообществом инновационная площадка, как Российская 
государственная библиотека для молодёжи. При организации библиотечного обслуживания 
здесь всегда помнят, что человеку библиотечные услуги нужны не сами по себе, а лишь в 
связи с его личностными потребностями в социализации, карьере, формировании имиджа, 
удовлетворении познавательных потребностей, для эмоциональной разгрузки. При этом 
он как личность хочет, чтобы его не перегружали, „не прогибали”, не заставляли, не 
принуждали… Очень близко коллегам универсальное правило: „уважай себя, уважай 
других и уважай место, где ты находишься”. Сегодня люди хотят приходить в комфортные, 
удобные помещения, оснащённые современными коммуникационными (мобильными, 
виртуальными) технологиями – теми, с которыми они имеют дело во внебиблиотечной 
среде. С одной стороны, должна быть учтена потребность каждого иметь личное 
пространство, с другой – обеспечена  возможность для работы в группе и для общения. В 
любом случае у пользователей должно возникать ощущение от библиотеки как от защищённой 
и дружелюбной территории, привлекательной и соответствующей их стилю жизни. И здесь 
задача маркетинговых технологий всё это объективировать.

Важно иметь в виду, что  предоставление библиотеками большого числа услуг на 
платной основе может стать для пользователей серьёзным психологическим и материальным 
фактором, препятствующим посещению ими библиотеки. Это тоже объективный 
маркетинговый  анализ.

Современные российские публичные библиотеки в своей повседневной практике 
сочетают  социальные приоритеты основной (бесплатной для пользователей) деятельности 
с достижением оптимально сбалансированных собственных интересов. В этой связи 
маркетинг выступает в качестве эффективного средства достижения общественных интересов 
в бюджетных отраслях деятельности. Целями, задачами и объектами маркетинга в 
некоммерческих организациях, к которым относятся библиотеки, являются:

▫ продвижение конкретных видов обслуживания (маркетинг услуг);
▫ популяризация учреждения в целом (маркетинг организации, или самомаркетинг);
▫ популяризация ведущих сотрудников, конкретных специалистов (маркетинг 
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отдельных лиц, или персональный маркетинг);
▫ пропаганда месторасположения объекта (маркетинг места);
▫ распространение профильных идей (маркетинг идей, в том числе общественный 

маркетинг).
Одновременно подчеркнëм, что основной задачей социально ответственного 

некоммерческого маркетинга становится достижение паритета трех факторов: 
потребностей клиентов (пользователей), общественных интересов, экономической 
обоснованности (целесообразности). 

Маркетинг позволяет подойти к управлению публичной библиотекой с 
активных позиций, отличающихся, в частности, широтой постановки перспективных 
целей, неформальным творческим началом в решении текущих задач, обеспечением 
заинтересованности коллектива и отдельных сотрудников в конечных результатах 
повседневной деятельности (внутренний маркетинг, обеспечивающий сопричастный 
менеджмент!). Вместе с этим реально усилить информационно-коммуникативную 
функцию библиотеки, привлечь новые (в том числе платежеспособные) категории 
пользователей, расширить номенклатуру  оказываемых / рекламируемых услуг и 
продукции как основных общедоступных бесплатных, так и сверхнормативных 
платных. Причëм дополнительный перечень и наполнение первых напрямую могут 
зависеть от поступающих средств после реализации последних. Маркетинговый блок 
управления имеет важное значение в общей технологической цепочке повседневной 
деятельности публичной библиотеки как инициативно хозяйствующего субъекта. 
Руководитель библиотеки на своем уровне может принимать довольно широкий круг 
организационных и экономических решений, непосредственно взаимодействовать с 
различными государственными и негосударственными организациями, а также отдельными 
лицами в рамках разноаспектного партнёрства. В контексте кардинально изменившихся 
внешних условий и объективных ресурсно-правовых ограничений необходимо 
преодолеть инертность профессионального мышления и начать предметно анализировать 
экономический микроуровень библиотечной деятельности через призму функционирования 
отдельной библиотеки с присущей ей специфической (зачастую уникальной) социально-
экономической микросредой, во многом обусловливающей формы и методы профильного 
менеджмента.

Сочетание микроэкономических подходов с активным использованием 
маркетингового инструментария в библиотечно-информационный сфере создает 
необходимые предпосылки для выработки обоснованной (с учетом взаимовлияния 
различных объективных и субъективных, внутренних и внешних факторов) 
индивидуальной политики повседневной деятельности каждого библиотечного коллектива, 
способствует оптимальному выбору альтернатив сопряжения социальных задач и 
ответственности библиотеки с достижением планируемых показателей социально-
экономической эффективности (и, прежде всего, гармоничного сочетания разных 
аспектов целесообразной для местного сообщества деятельности, востребованности 
как места пребывания и оперативного качественного получения государственных и/или 
муниципальных услуг/работ). В утверждённом Министром культуры РФ „Модельном 
стандарте деятельности общедоступной библиотеки” (31.10.2014) в качестве одного из 
базовых принципов закреплён учёт предпочтений пользователей при предоставлении 
услуг и выполнении работ. При этом „услуга в библиотеке” определяется как результат 
непосредственного взаимодействия библиотеки и пользователя по выявлению и 
удовлетворению его информационных и культурно-просветительских потребностей, а 
„работа в библиотеке” трактуется как разновидность библиотечно-информационной и 
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культурно-просветительской деятельности, направленная на развитие общества.
Среди ключевых профилируемых компонентов классической микроэкономики, 

позволяющих обосновать механизм принятия управленческих решений в публичной 
библиотеке, выделим:

- теорию спроса (предпочтений и поведения потребителей) и предложения 
(поведения производителей: конкурентов и партнеров);

- концепцию полезности (услуги, интеллектуальной продукции, вида деятельности, 
предоставляемой возможности);

- эффект неопределенности выбора пользователя;
- идею конкурентных (соревновательных) рынков;
- политику ценовой диверсификации (многообразия вариантов цен) на платные 

формы обслуживания;
- теорию экономической эффективности (в интерпретации к некоммерческим 

организациям).
Они могут выступать также в роли тактических инструментов практической 

реализации микроэкономической стратегии библиотечно-информационного учреждения, 
рассматриваться среди основных факторов, влияющих на выработку индивидуальной 
маркетинговой концепции библиотеки.

Важное значение для аргументированного принятия организационно-
управленческих решений в библиотеке имеют диагностические и прогностические 
маркетинговые исследования. Они позволяют комплексно изучать основные рынки 
библиотеки, предметно оценивать ресурсные возможности, анализировать фактический 
и планировать потенциальный спрос на библиотечные услуги, работы, продукцию и 
интенсивно расширяющийся сопутствующий сервис.

В этой связи отметим, что библиотека выступает на так называемых рынках 
приобретений (финансы, персонал, документные фонды, оргтехника и оборудование) и 
на комплексных рынках сбыта (библиотечно-информационных услуг и сопутствующих 
продуктов, культурно-просветительских услуг, коммуникативно-рекреационных услуг 
и социально-деловой активности). Данное обстоятельство определяет специфику 
маркетинговых исследований в библиотечной сфере, их конъюнктурную ориентацию 
(в том числе изучение иерархии потребностей, мотивов и предпочтений пользователей; 
отношения населения к библиотеке; анализ практики деятельности учреждений-
конкурентов; наличие собственных ресурсных возможностей и др.).

Определяющую роль в маркетинговых исследованиях играет анализ среды, в 
которой находится публичная библиотека. Она функционирует как минимум в трех средах: 
макроокружение, непосредственное окружение и внутренняя среда. Внешние и внутренние 
условия накладывают заметный отпечаток на функционирование библиотеки как 
социального института, катализируя или тормозя соответствующие действия и процедуры. 
К ведущему методу анализа любой из сред организации относится так называемый метод 
SWOT – аббревиатура из первых букв английских слов – сила, слабость, возможности 
и угрозы. Экспресс-описание SWOT выглядит следующим образом: конкретизация 
преимуществ и недостатков в работе библиотеки, обнаружение угроз и определение 
возможностей, установление прямой и обратной связи между ними.

Центральное место в проводимых публичной библиотекой маркетинговых 
исследованиях отводится, как уже отмечалось, пользователям. Это позволяет выявить 
профиль тех, кто востребует ее услуги, работы и продукцию; определить наиболее 
приемлемый ассортимент предлагаемых итоговых результатов деятельности и их 
возможный объем; проанализировать предпочтения конкретного рыночного сегмента. 
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При составлении характеристики пользователей учитывается ряд параметров, например: 
их местонахождение, демография (возраст, образование, профессия и др.), социально-
психологические факторы (привычки, вкусы, стиль поведения и т.д.), отношение к 
предоставляемому обслуживанию и пр.

Одновременно может изучаться собственно маркетинг библиотеки (понятие 
используется в узком значении) – всë, что связано с реализацией продукции, работ и услуг 
(стратегии подбора, ценообразования, продвижения, выбор рынков и систем распределения, 
доля рынка, имидж, инновации, отличительные преимущества).

С целью координации и систематического проведения цикла маркетинговых 
мероприятий в структуре публичных библиотек целесообразно выделение особых 
проблемно-ориентированных служб: центров, отделов, секторов, групп маркетинга.

Анализ массива Положений о профильных специализированных подразделениях 
публичных библиотек Российской Федерации позволяет выделить общие для всех 
основные задачи и направления работы, среди которых:

- изучение рынка библиотечно-информационных, культурно-просветительских и 
сопутствующих услуг и мониторинг его динамики;

- анализ текущего  спроса на информацию и сопутствующий сервис;
- диагностика потенциальных потребностей пользователей;
- выявление реальных конкурентов и возможных партнеров;
- анализ характера, объема и ресурсного обеспечения предоставляемых библиотекой 

бесплатных и платных форм обслуживания;
- экономико-правовое обоснование инициативных аспектов деятельности;
- формирование сбалансированной номенклатуры предлагаемых библиотечно-

информационных, культурно-просветительских и сопутствующих услуг (продукции);
- разработка новых видов/модификаций услуг, работ  и вариантов продукции, 

методов повышения качества обслуживания пользователей;
- определение принципов ценовой политики на платные формы обслуживания 

(ценовой маркетинг);
- обеспечение реализации договорных отношений;
- реклама и адвокация различных сторон деятельности библиотеки.
Службы библиотечно-информационного маркетинга способны вести 

многоаспектную комплексную исследовательскую и аналитическую работу, корректировать 
деятельность других подразделений. 

Целенаправленное функционирование маркетинговых или иных проблемно-
ориентированных специализированных служб позволяет библиотечному учреждению 
максимально реализовать современный хозяйственный механизм, полнее использовать 
коммуникативные возможности, активно выступать на профильном и смежных рынках 
с конкурентоспособными услугами, работами и оригинальной интеллектуальной 
продукцией. Являясь мобильной концепцией управления, маркетинг дает возможность 
каждой отдельной библиотеке сделать необходимый выбор доступных направлений 
деятельности, определить границы основного бесплатного (бюджетного) и 
дополнительного платного обслуживания („нишу рынка”) и конкретных потребителей 
пользователей („сегментировать рынок”).

Целесообразно применять классический принцип организации маркетинговой 
службы по функциональному признаку, что повышает ответственность сотрудников за 
принимаемые решения и предоставляет возможность для контроля. При этом важно 
принимать во внимание следующие факторы:

- внутренние и внешние условия (ситуацию);
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- назначение и цели (стратегию);
- пути и средства реализации (тактику);
- финансовые затраты (бюджет).
В зависимости от целей и направлений деятельности конкретной библиотеки 

компоненты маркетингового комплекса могут варьироваться, но в общем унифицированном 
виде логична их последовательность, позволяющая в наибольшей степени реализовать 
исходные менеджерские задачи:

- определение численности и потенциального состава групп пользователей, 
объективно нуждающихся в предлагаемых библиотекой услугах или продукции (в 
частности, анализ инфраструктуры и профиля хозяйственной деятельности территории);

- выявление содержания информационных, культурно-образовательных и иных 
профильных для деятельности современной библиотеки потребностей, а также характера 
услуг, работ и профильной продукции, необходимых реальным и потенциальным 
потребителям;

- изучение текущего спроса на предоставляемые библиотекой услуги , работы и 
продукцию среди различных групп пользователей (в том числе запросов, мнений местного 
сообщества о библиотеке и ее возможностях);

- прогнозирование развития пользовательского спроса и перспектив 
его удовлетворения (с учетом анализа деятельности конкурентов и партнеров, 
профессиональных инноваций);

- комплексное обоснование задач, направлений и содержания работы с целью 
выделения стратегических и текущих приоритетов (включая прогнозирование 
конкурентоспособности своей деятельности);

- изучение рынка и выработка рациональной политики комплектования 
основного и специализированных (проблемно ориентированных) документных фондов и 
информационных ресурсов, в том числе через каналы альтернативного снабжения;

- функционально-стоимостный анализ имеющихся материальных и кадровых 
ресурсов для уточнения возможных структуры и объема предоставляемого обслуживания, 
определения критериев необходимого качества предоставляемых услуг, работ и продукции;

- формирование вариантов базового перечня библиотечно-информационных и 
культурно-просветительских услуг, работ и продукции, а также специализированной 
(сервисной) номенклатуры (спецификации) обслуживания с перспективой их последующей 
систематической ситуационной корректировки;

- установление предпочтительных форм, условий, времени и места предоставления 
услуг, работ и продукции пользователям;

- обоснование оптимальной ценовой политики на дополнительные итоговые 
результаты деятельности библиотеки (определение себестоимости и рыночной стоимости 
услуг, работ и продукции, платежеспособности основных групп потребителей, тактики 
использования цен и их диверсификации и т.д.);

- реклама имеющихся библиотечно-информационных, культурно-просветительских 
и сопутствующих услуг, работ и продукции, предлагаемого сервиса, а также возможных 
вариантов их модификаций;

- создание общественной репутации — формирование позитивного имиджа 
библиотеки как общедоступного и компетентного информационного, культурно-
просветительского и рекреационно-досугового учреждения (в том числе с помощью 
методов „паблик рилейшнз”);

- оценка эффективности и качества деятельности библиотеки на основе внутренней 
идентификации (самоаттестации, внутреннего аудита) ее промежуточных и итоговых 
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результатов (с учетом нормативных требований, конкурирующих аналогов, мнений 
потребителей, интенсивности спроса на предоставляемые услуги, работы и продукцию 
библиотеки);

- корректировка планов деятельности библиотеки и ее структур на ближайший период в 
соответствии с текущими показателями работы по основным приоритетным направлениям;

- обучение сотрудников новым формам, приемам и методам  обслуживания 
пользователей.

Подчеркнëм, что реализация на практике указанных аспектов профильной 
деятельности позволяет рассматривать маркетинговые службы как важнейшие звенья 
современного управления российскими публичными библиотеками. Для успешной 
деятельности маркетингового подразделения конкретной библиотеки важно определить его 
рациональную структуру, четко регламентировать функции и осуществлять селективный 
отбор компетентных кадров, а также обеспечить правовую поддержку. 

Руководителям подразделений и маркетологам публичных библиотек важно 
применять профильный комплекс маркетинга в соответствии с юридическими 
ограничителями, то есть уметь соотносить конкретную маркетинговую деятельность с 
существующим „правовым коридором”. Это касается юридического обоснования всех 
аспектов библиотечного маркетинга: от целевых рыночных исследований и маркетинговых 
коммуникаций до клиентоориентированной политики библиотеки и ценообразования 
итоговых результатов библиотечной деятельности.

В самом общем плане можно выделить внешние и внутренние правовые 
составляющие библиотечного маркетинга.

Среди ключевых источников внешнего правового регулирования в нашей 
стране – гражданское право (ГК РФ), некоммерческое право (Федеральный закон 
„О некоммерческих организациях”), бюджетное право (Бюджетный кодекс РФ), 
авторское право (ч. IV ГК РФ, Федеральный закон „О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав 
в информационно-телекоммуникационных сетях”), информационное право (Федеральные 
законы „Об информации, информационных технологиях и о защите информации”, „О 
персональных данных”, „О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию”), рекламное право (Федеральный закон „О рекламе”), потребительское 
право (Закон РФ „О защите прав потребителей”, Федеральный закон „Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг”), а также собственно 
библиотечное право (пока это Закон РФ „Основы законодательства Российской Федерации 
о культуре”, Федеральный закон „О библиотечном деле”). Данный блок федерального 
законодательства устанавливает и комплексно регулирует систему общественных 
отношений в сфере маркетинговой деятельности, в том числе определяет статус, 
права, обязанности и юридическую ответственность таких специфических субъектов 
хозяйственной деятельности как библиотеки.

Внутреннее правовое поле маркетинговой практики российской библиотеки 
обеспечивается соответствующей внутрибиблиотечной нормативной документацией: 
Уставом (Положением) библиотеки, Положениями о профильных направлениях 
деятельности и/или Положениями о конкретных проблемно ориентированных 
подразделениях (маркетинговых, по связям с общественностью, рекламных, 
фандрейзинговых и т.п.), должностными инструкциями специалистов. Этот 
скорреспондированный массив документов определяет и фиксирует необходимые 
направления работы, полномочия и ответственность ведущих профильных структур 
(отделов, центров, секторов, рабочих групп и пр.) библиотеки и их отдельных сотрудников.
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В текущей управленческой деятельности руководящему персоналу библиотеки 
(менеджерам по направлениям) целесообразно рассматривать основные положения 
библиотечного маркетинга с позиций их легитимности в конкретной ситуации, то 
есть четко представлять и соотносить грани взаимодействия общего, отраслевого и 
специального права с маркетинговыми процедурами.

Укажем, что эффективное маркетинговое управление деятельностью публичной 
библиотеки осуществляется посредством реализации трех главных направлений: изучение 
потенциальной среды библиотечно-информационного, культурно-просветительского 
и коммуникационного воздействия (микрорынка); организационно-экономический 
анализ фактической ресурсной базы (собственных возможностей); определение 
функциональных приоритетов. Важную роль играет своевременный правильный выбор 
вариантов маркетинга, дающих возможность в конкретной ситуации экстраполировать его 
составляющие на сферу библиотечно-информационной деятельности с целью получения 
необходимых результатов. Их непосредственное использование осуществляется, зачастую, 
одномоментно или параллельно, так как повседневное управление библиотекой в условиях 
инициативной хозяйственной деятельности и рыночной конкуренции предполагает 
реализацию многоцелевых маркетинговых программ и формирование вариативного 
комплекса маркетинга.

В качестве характерных особенностей маркетинговой деятельности библиотечно-
информационных учреждений можно выделить: комплексный подход к постановке целей и 
задач; системность в выборе форм и методов; постоянность, этапность и информационную 
корректность исследований и рекламных мероприятий; наличие надежной „обратной 
связи” с пользователями; определëнную автономность функционирования маркетинговой 
службы библиотеки; обязательный учет местной (территориальной) специфики.

Обозначим ключевые задачи, решение которых позволит обеспечить успешную 
маркетинговую деятельность конкретной публичной библиотеки: обосновать компоненты 
профилированного маркетингового комплекса; аргументировать ведущие направления, 
формы и методы деятельности маркетингового подразделения; выделить основные 
содержательные аспекты функционирования маркетинговой службы с учетом специфики 
библиотеки; определить еë оптимальную структуру; разработать пакет локальной 
нормативно-правовой документации, регулирующей различные стороны работы 
маркетинговой службы.

В заключение констатируем, что современным библиотечным специалистам 
важно уметь объективно диагностировать внешнюю среду библиотеки, формулировать 
обоснованный прогноз еë рыночного развития: спрос – потребление – производство 
(воспроизводство) – себестоимость (цена) – экономические показатели – коммуникации. 
Одно из центральных мест в управлении публичной библиотекой в этой связи должно 
занимать маркетинговое планирование – планирование спроса  (потребности  в  
тех или иных услугах, работах, продукции) и сбыта (реализации для потребления  
предоставляемых услуг, работ, продукции). Основываясь на научном прогнозировании, 
библиотека своей повседневной деятельностью в ряде случаев должна опережать текущие 
запросы пользователей, целенаправленно влиять на формирование перспективного (в том 
числе сверхнормативного платежеспособного) спроса. Такой подход позволит наиболее 
эффективно реализовать потенциал общедоступной библиотеки, будет способствовать ее 
общественной адвокации и обеспечивать поступательное развитие. 

ІІІ 50
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ЕДИН  ПОГЛЕД  ВЪРХУ  „ЕЛЕКТРОННОТО”  ЧЕТЕНЕ 
В  УНИВЕРСИТЕТСКА  СРЕДА

Росица Кръстева

Посвещава се на юбилейната годишнина 
на проф. д.п.н. Александра Куманова

Настоящата статия представя съвременно проучване на чететенето и читателските 
навици и предпочитания в академична среда. Неин обект е т. нар. задълбочено, сериозно 
четене, а читателската аудитория, която е изследвана, се състои от студенти, обучаващи 
се в двата факултета на Университета по библиотекознание и информационни технологии 
(УниБИТ). Предмет на изследване са техните предпочитания за традиционен или 
електронен формат при четенето на учебни материали. Резултатите от изследването 
на студентските нагласи и практики при четене в традиционен и електронен формат в 
УниБИТ, България като цяло потвърждават тези, проведени през последните десет години в 
множество страни по света. 

Едва ли някой би оспорил, че четенето е фундаментът на културата на писмената 
цивилизация. Независимо от появата на множество други източници на информация и 
знание, плод на технологични и технически нововъведения, в основата на изграждането 
на съвременната личност е четенето, тъй като то е базата за получаване на фундаментално 
знание (Кръстева, Р., 2012: 93).

Изследвания на чететенето и читателските навици и предпочитания се изготвят от 
преди повече от петдесет години. Мнозина смятат, че може да се говори за „история на 
четенето“, която се обособява като самостоятелна научна област, едновременно вписана и 
различна от тази на историята на книгата (Кьосев, А., 2013: 78).

Изследванията върху историята на четенето се свързват с множество науки и научни 
направления – психология, социология, лингвистика, невролингвистика, педагогика и 
др. На съвременен етап все по-често изследванията на четенето се фокусират в полето 
на  интердисциплинарните проучвания. Изследванията на четенето заемат важно място в 
общата програма на когнитивната наука, тъй като тя по принцип се занимава с усвояването 
на езика и разбирането на дискурса и текста, които, от своя страна, се смятат за едни от 
най-важните когнитивни процеси, образец за интелигентно поведение, подлежащи на 
анализ и компютърно моделиране (Chamak, Br., 1999: 643-684). Когнитивните изследвания 
на четенето могат да бъдат условно разделени на две големи подобласти: микрологична 
и макрологична. Първата продължава традициите на психологическите изследвания на 
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четенето и се занимава, но на ново математическо, компютърно и неврофизиологично ниво, 
с визуалното разпознаване на букви, процеси на декодиране, четивност, разпознаване на 
думи и елементи от текста. Втората, макрологичната, се занимава с анализ и моделиране 
на цялостни процеси на разбиране, с метапознавателни когнитивни стилове и стратегии, с 
читателско развитие и читателско поведение.

В зависимост от целта на дейността, от начина, по който протича четенето, формáта 
на текста, контекста на четене и др. е възможно да бъдат  разграничени различни видове 
четене. Основно от методическа гледна точка е разграничаването на задълбочено четене, 
наричано още подробно, детайлно или изучаващо четене, при което цялата информация 
от текста е важна за читателя; и селективно, наричано още търсещо, сканиращо, 
ориентировъчно, или незадълбочено четене, т.е. четене, при което се търси определена част 
от информацията в текста.

Задълбоченото и селективното четене могат да се реализират както при четенето на 
хартия, така и при четенето на електронни текстове, но съотношението в използването им е 
различно. 

Съществуват множество аргументи и контрааргументи за защита на традиционното 
или напротив – на електронното четене.

За традиционното четене:
За традиционното четене на книга или друг печатен източник е по-характерно 

задълбоченото четене, докато при четенето на електронни текстове и при четенето онлайн 
често се използва селективното, ориентировъчно четене (Williams, P., I. Rowlands, 2007).

Лерер на свой ред твърди: „Доводите в посока на изместването на печатната книга 
и нейното четене от електронни устройства и разни „плъзгания”, „сърфиране” са част от 
грешката на съвременните апологети на глобализма – безпроблемното екстраполиране на 
тенденциите в бъдещето. Достъпът, скоростта на връзката и тоталната свързаност съвсем 
не са толкова безпроблемно благо, за каквото биват представяни. Те имат и обратни, 
тъмни страни: скоростта и лекотата правят читателите мързеливи – те струпват множество 
електронни книги в паметта на своите компютри, без никога да ги прочетат. Лесната 
достъпност води до пресищане и понижаване престижа на книгата”. (Lehrer, J., 2010). 
Тоталната победа на интернет и дигиталната комуникация е факт, който понастоящем е под 
въпрос – виждали сме толкова моди да идват и да си отиват, а книгите остават.

Свеждането на читателя до „потребител на информация”, до консуматор на 
продукта на един пазар със свърхпредлагане, което погрешно се мисли „за достъп” и 
което прави консуматорите психологически зависими – кара ги да искат още текст, още 
информация, още картинки и те не са достатъчно задълбочени и в крайна сметка разбиращи 
онова, което четат (Малинов, Г., 2012).

Аргументите в защита на електронното четене също не са малко. Ето само някои от 
тях: 

Спестява се хартия за скъпоструващото производство на книги; създадена е 
възможност за ползване на препратки и създаване на хипектекст; пестене на време 
на потребителя при намиране на интересуващата го информация или посредством 
възможността на бърза справка, улеснен достъп до информация и др.

Съществуват множество изследвания, анализиращи четенето на учебни материали 
(сериозно четене) в електронен и в традиционен (хартиен) формат. През 1992 г. Дилън 
публикува изследване, описващо разликите, плюсовете и минусите на документи във 
всеки един от двата формáта (Dillon, A., 1992). Подобно проучване, публикувано от Нойс и 
Гарланд – учени от университета в Бристол, достига до извода, че четенето на материали 
в традиционен формат не е еквивалентно на четенето им в електронен формат (Noves, J., 
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K. Garland, 2008: 1352-1375). Изследването представя конкретни когнитивни аспекти като 
разбиране на текста, бързина на четене, както и запомняне на прочетения текст, 
като отчита, че тези аспекти са по-добре изразени при четене на текст в хартиен формат. 
Процесът запомняне на прочетеното съдържание е обект на изследване и на Акерман 
и Голдсмит, които стигат до извода, че по-добре се запомня прочетения в традиционен 
формат текст (Ackerman, R., M. Goldsmith, 2011). Подобни са резултати и от изследване, 
проведено в САЩ (Woody, W., D. Daniel, C. Baker, 2010: 945-948) В резултатите от него 
се посочва: „Въпреки възможността за лесен достъп до допълнително съдържание 
чрез електронни книги, чрез хипервръзки и други функции, учениците са по-склонни 
да използват специални функции в печатните книги, отколкото в електронни книги.” 
Изследване на китайски учени (Wu, Ming-der, Shih-chuan Chen, 2011: 294-307), проведено 
сред студенти от Тайванския национален университет, разкрива че студентите предпочитат 
в различна степен и при четене на различни материали и двата формата. Ако електронния 
формат на четене е представен под формата на електронна книга, студентите са много по-
склонни да предпочетат него.

Предпочитанията за  четене на студенти от Канада и Съединените щати са 
представени от Бари Кул, който посочва че „В действителност, за университетското си 
образование, студенти предпочитат да четат на хартия, въпреки че те също искат удобството 
на онлайн цифров текст.” (Cull, B., 2011). Подобни са резултатите и от проучване на 
мнението и предпочитанията на китайски студенти. В същото време, при проучването е 
отчетено и  интересно различие в предпочитанията на студентите в зависимост от техния 
пол: 73 процента от студентите от женски пол предпочитат традиционния формат при 
четене, докато само 51 процента от мъжете студенти предпочитат хартиен формат (Ziming 
L., X. Huang, 2008: 616-626).

Целта на настоящата публикация е да бъде хвърлена светлина върху читателските 
практики в условията на новото глобализационно развитие. За постигането на точност 
при изследването, негов обект е т. нар. задълбочено, сериозно четене. Читателската 
аудитория, която е изследвана, се състои от студенти, а предмет на изследване са техните 
предпочитания за традиционен или електронен формат при четенето на учебни материали.

Обхват и ограничения на изследването
Генералната съвкупност на проучването обхваща 236 пълнолетни български 

граждани, студенти в Университета по библиотекознание и информационни технологии 
(УниБИТ). Респондентите се обучават в редовна или задочна форма на ОКС „бакалавър”, 
ОКС „магистър” и ОНС „доктор” в двата факултета на университета – Факултета по 
библиотекознание и културно наследство (ФБКН) и Факултета по информационни науки 
(ФИН). Анкетното допитване е проведено в периода м. май – юни 2015 г. посредством 
предварително разработена анкетна карта за целите на онлайн базирано проучване на 
студентското поведение относно „Академичното четене: предпочитания – печатни vs 
електронни документи”. Проучването се провежда в университети от 27 държави, в т. ч. в 
УниБИТ, България.

За целите на настоящата статия тук са представени и анализирани данните 
от отговорите на респондентите на два въпроса: „Запомням по-добре информацията, 
свързана с моето обучение, когато чета от печатни учебни материали” и противоположното 
твърдение „Много по-удобно е да се четат учебните материали в електронен, отколкото 
в печатен формат”. Респондентите са имали възможност да изразят в каква степен са 
съгласни или не с посочените твърдения посредством прилагане на 5-степенната Ликертова 
скала.

При обработката на данните е приложен софтуерния продукт Statistical Package for 
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the Social Sciences (SPSS).
В хипотеза на изследването се очаква статистически значима разлика между 

отговорите на респондентите от двата факултета на университета – ФИН и ФБКН.
Методи на изследването
Приложени са следните методи: дескриптивна статистика, еднофакторен и 

многофакторен дисперсионен анализ, корелационен анализ.
Състояние на изследваните променливи
Данните от отговорите на респондентите на първото твърдение „Запомням по-добре 

информацията, свързана с моето обучение, когато чета от печатни учебни материали” са 
представени на Таблица 1.

Таблица 1. По-добро запомняне на информацията, 
свързана с учебния процес при четене от печатни материали

Запомням по-добре информацията, свързана с моето обучение, 
когато чета от печатни учебни материали

Твърдения Общ брой отговори Процент
Изобщо не съм съгласен/на 11 4,7

Не съм съгласен/на 23 9,8

Нито съгласен/на, нито несъгласен/на съм 46 19,7

Съгласен/на 101 43,2

Напълно съм съгласен/на 53 22,6

Общ брой респонденти 234 100

На Фигура 1 е представено графичното разпределение на отговорите на респондентите.

Фиг. 1. По-добро запомняне на информацията, свързана с учебния процес при четене от 
печатни материали

Нормалността на разпределението на получените отговори е представена графично  
посредством доближаване до нормалното Гаусово разпределение (вж: Хистограмата – 
фиг. 2). Коефициентите Skewness (-0,77) и Kurtosis (0,70) са в рамките на нормалните, т.е. 
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разпределението на отговорите на лицата e изтеглено наляво – в отрицателната част на 
континуума.

Фиг. 2. Честотно разпределение на отговорите на изследваните лица на 
въпроса „Запомням по-добре информацията, свързана с моето обучение, когато чета 
от печатни учебни материали” с наложена нормална крива

Таблица 2
Четенето от печатни материали като фактор 
за по-доброто запомняне на информацията

 
N M S F Sig.Фактор

Факултет ФБКН 135 0,80 ,976 4,977 ,008
ФИН 64 0,34 1,211

,327 ,568
Пол Жени 188 ,73 1,010 1,452 ,229

Мъже 46 ,52 1,295 1,452 ,229
Курс и образователна 
степен 

ОКС “бакалавър“
I курс

47 ,74 ,896
1,302 ,264

ОКС “бакалавър“
II курс

59 ,88 1,115
,098 ,754

ОКС “бакалавър“
III курс

43 ,67 ,944
2,373 ,125

ОКС “бакалавър“
IV курс

48 ,60 1,216
1,334 ,391

ОКС “магистър“ 33 ,36 1,168

ОНС“доктор“ 4 1,25 ,500

Възрастови групи 19 – 23 г. 98 ,65 1,122 1,286 ,276
24 – 30 г. 69 ,54 1,132 ,162 ,688
31 – 40 г. 45 ,91 ,925 1,661 ,176
41 – 50 г. 21 ,95 ,865

Зрителни затруднения Да 27 ,81 1,001
,397 ,529

Не 207 ,68 1,082
,397 ,529
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Таблица 2 представя състоянието на изследваните променливи в отговор на първото 
предложение в анкетната карта  – „Запомням по-добре информацията, свързана с моето 
обучение, когато чета от печатни учебни материали”. Приложеният метод на изследване е 
еднофакторен дисперсионен анализ.

Съществува статистически значима разлика между отговорите на респондентите, 
обучаващи се в двата факултета на УниБИТ – Факултет по библиотекознание и културно 
наследство (ФБКН) и Факултет по информационни науки (ФИН). Фактор за по-доброто 
запомняне на информацията на студентите, обучаващи се по специалности във ФБКН 
е четенето от печатни материали. Този факт се потвърждава и от разпределението на 
отговорите на респондентите по специалности във съответния факултет.

Статистически значима разлика съществува и в отговорите на жените и мъжете, 
участвали в анкетното проучване – жените определено проявяват по-голямо предпочитание 
към четене от печатни материали.

Интересна градация на мненията се наблюдава при студентите от различните 
степени и курсове на обучение. Най-голямо предпочитание към четене от печатни 
материали имат студентите от I курс на ОКС „бакалавър“. Това предпочитание се движи 
в низходяща градация спрямо нарастването на курса на обучение, а при студентите, 
обучаващи се в ОКС „магистър” намалява с повече от 50%. Обяснение на този факт може 
да бъде потърсено в използването в училищното образование главно на традиционни 
материали за обучение (учебници, уч. тетрадки и др. учебни помагала в традиционен /
хартиен/формат). Постепенно, при обучението в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”, 
младите хора привикват да използват материали в електронен формат при обучението си.

Обучаващите се в ОНС „доктор” в най-голяма степен считат, че запомнят по-добре 
информацията, когато четат от печатни материали. Вероятно това се дължи на големия 
обем от информация, с които докторантите трябва да се запознаят в процеса на работа по 
докторските си дисертации.

Студентите със зрителни затруднения също споделят, че запомнят по-добре 
информацията, четена от печатни материали.

В анкетната карта е дадена възможност респондентите да изразят своето мнение и 
в свободен текст. Голяма част от анкетираните, както е видно и от Табл. 2, се съгласяват с 
твърдението, че информацията се запомня по-добре, когато се чете от печатни материали. 
Сред останалите често се среща мнението, че от значение е не формата, а съдържанието на 
написаното. В някои случаи като фактор за по-доброто запомняне се посочва и качеството 
на преподаване на учебното съдържание. Като причина да не бъдат използвани електронни 
учебни материали се изтъкват аргументи свързани с концентрацията и здравословни 
последици за зрението.

Резултатите, получени в отговор на Въпр. 1, се потвърждават от данните, получени 
в отговор на Въпр. 2 – „Много по-удобно е да се четат учебните материали в електронен, 
отколкото в печатен формат” (вж: Табл. 3) . 

На Табл. 4 е представена корелация между тези два въпроса. Съществува 
висока отрицателна корелация между изследваните променливи (r= ,-47) . Висока е и 
съществуващата корелация между въпрос 2 – предпочитание към учебни материали 
в електронен формат и въпрос 3 – предпочитание към разпечатаване на получените в 
електронен формат учебни материали (r=,-46) .

Предпочитанието за използване на печатни учебни материали се потвърждава от 
установената висока корелация (r=,66) между въпрос 1 и въпрос 5 – „Предпочитам да 
разпечатвам академичните си учебни материали, отколкото да ги чета електронно”
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 Таблица 3
Удобство на електронния формат при четене

 
N M S F Sig.Фактор

Факултет ФБКН 135 -,32 ,096 3,908 ,021
ФИН 64 ,14 ,139

Пол жени 188 -,22 1,099 ,495 ,482
мъже 46 -,09 1,262

Курс и образователна 
степен 

ОКС “бакалавър“
I курс

47 -,30 1,82
1,193 ,528

ОКС “бакалавър“
II курс

59 -,10 1,170

ОКС “бакалавър“
III курс

43 -,16 1,090

ОКС “бакалавър“
IV курс

48 -,29 1,184

ОКС “магистър“ 33 ,00 1,146
ОНС “доктор“ 4 -1,00 ,816

Зрителни затруднения Да 27 -,22 1,398
,021 ,884

Не 207 -,19 1,101

Таблица 4 
Взаимовръзки между мненията на изследваните лица по отношение 

на предпочитанието на електронен или печатен формат

N Въпроси 1 2 5

1 Запомням по-добре информацията, свързана с моето обучение, когато чета от печатни 
учебни материали * ,-47** ,66**

2 Много по-удобно е да се четат учебните материали в електронен, отколкото в печатен 
формат * ,-46**

5 Предпочитам да разпечатвам академичните си учебни материали, отколкото да ги чета 
електронно *

** Значим на ниво 0.01.

Изводи

Потвърждава се хипотезата на изследването – статистически значима е разликата 
в отговорите на респондентите от двата факултета – ФБКН и ФИН на УниБИТ. 
Предпочитание към четене на учебни материали  в електронен формат, естествено и 
логично, имат обучаващите се във ФИН, тъй като предвид избора си на специалност 
за обучение в системата на висшето образование те са избрали новите, компютърни 
информационни технологии и, предполага се, умеят да боравят по-добре с тях, а са  и 
склонни в по-голяма степен да фокусират вниманието си върху удобствата, предоставяни от 
електронния текст.

При обработка на на емпиричните данни беше констатиран интересен момент – 



555

разграничаване на предпочитанията за четене на електронен и традиционен текст по полов 
признак, като „по-привързани“ към четенето в традиционен формат са жените. Подобно 
наблюдение се съобщава и в изследването на китайски учени (Ziming L., X. Huang, 2008: 
616–626).

Причините за предпочитанието на традиционния формат от жените могат да бъдат 
потърсени във факта, известен от голям брой проучвания, чиито резултати свидетелстват 
за превъзходство на жените по вербални способности  в редица аспекти от използването 
на езика: плавността в използването на думите (вербална флуентност), способностите за 
словесни аналогии и категоризиране на думите по смисъл, езиково разбиране, граматически 
и лексикални умения, четене и разбиране на прочетения текст (Стоянов, З., 2014). В тази 
връзка, естествено е те да бъдат по-чувствителни при промяна на формата на четене.

Човечеството изминава дълъг път в прехода между свитъка и кодекса като формати 
за представяне на текстова информация. Увеличаването на обема информация и нуждата 
от по-доброто й възприемане е фактор за появата на кодекса като по-удобен формат за 
възприемане и запомняне на съдържанието на текста. Самата архитектоника на кодекса 
предразполага към това – „разбиването” на големия обем информация на по-малки 
физически обеми (страници) способства за по-доброто възприемане и ориентиране в 
текста.

Представената в електронен формат информация, в т.ч. и учебните материали, 
които студентите получават за подпомагане на подготовката им по съответните академични 
учебни дисциплини, много често е във вид на свитък. Възприемането и усвояването й 
от обучавания е затруднено, особено когато тя е в по-голям обем. Възможно е именно 
този факт да е причина за предпочитане на традиционния (хартиен) формат, предлагащ 
удобството на кодекса. Такава възможност предлага и електронната книга, която все повече 
навлиза в ежедневието ни. Възможно ли е тя да е пресечната точка между наследения 
човешки опит и удобствата на новите технологии ще покаже бъдещето.
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ОБРАЗИ  НЕБЕСНИХ  СИЛ 
У  МОНУМЕНТАЛЬНОМУ  МИСТЕЦТВІ  ВІЗАНТІЇ

Оксана Куліш
 

Візантійська художня мова образотворчого мистецтва, стосовно його культового 
напрямку, є своєрідною за принципом поєднання християнських ідей та естетичних 
уявлень еллінізму. Політеїзм римської міфології, збагачений давньогрецькою релігійно-
міфологічною системою і значно ускладнений східними культами, зрештою розпався. 
На його ґрунті візантійська культура трансформувала надбання ідеологічного типу у 
новому річищі монотеїзму. Відтак у репрезентації християнського зразка постали інтенції 
візантійського суспільства до аксіологічного сприйняття трансформованих образів 
безплотних сил, пов’язаних з єдиним божеством. 

Мета статті: у площині середньовічної естетики з’ясувати генезис художніх образів 
небесних сил, зокрема архетип ангела, у монументальному мистецтві Візантії. 

Досвід вчених-візантиністів минулих поколінь цінний і цікавий нам у тому колі 
питань, що стосуються культури та історії Візантії – це визначний культуролог О. Каждан 
[6]; питання візантійського образотворчого мистецтва та архітектури аналізують В. Лазарєв 
[8], О. Демус [5]; естетику – В. Бичков [3]. Автор статті (О.К.) спирається на праці названих 
учених для розв’язання проблеми аксіологічного і етіологічного вимірів щодо сакральних 
образів небесних сил у візантійській культурі.

У пошуку генези архетипу ангела звернення до монументального мистецтва 
обумовлено тим, що цей вид статичного мистецтва безпосередньо пов‘язаний з 
архітектурою, увічнює культурні цінності суспільства, яке його створило, містить зміст 
насичений ідеями духовності, значущості, героїзму і трагедійності, що забезпечує 
сприйняття монументальних творів у естетичному аспекті піднесеного.

Середньовічне мистецтво Візантії розвинулося у поступовому становленні 
християнського світорозуміння. Окрім того, в цей історичний період набули розвитку 
когнітивні процеси православної онтології.

Цікавою естетичною і мистецтвознавчою проблемою, яка істотно доповнює 
художню культуру Візантії, є її монументальне мистецтво. В онтологічному плані Псевдо-
Діонісій розрізняє три основні щаблі краси, серед них окремо він позначає красу небесних 
істот − чинів небесної ієрархії [3, с. 73-74]. Усі чини небесних сил мають спільну назву 
Ангелів – по суті свого служіння, бо ангел – значить „вісник” Бога [9, с. 5].

Красу чинів небесної ієрархії можна було відчути у кольоровій структурі храмового 
живопису на фресках і мозаїках, протягом тривалості церковного дійства. Причому 
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внутрішній простір храму і тоді, і тепер залишається істотним фактором для осмислення 
розташування зображень образів небесних сил − серафимів і херувимів, престолів, 
архангелів та ангелів. 

Так, О. Демус зазначав, що візантійський храм − це образ космосу, який символічно 
відтворює небо, рай і земний світ; його впорядкована ієрархічна система простягається від 
купольної сфери, що зображає небо, і в ній найбільш священних осіб (Христа, Богоматері, 
ангелів), до земної зони, що стосується нижньої частини інтер‘єру [5].

Згідно з ангелологічною символікою православного храму (як зазначає теолог 
С. Сємьонова), у містичному просторі храму вівтар являє собою головне місце перебування 
ангелів. Конха вівтаря символізує Віфлеємську печеру, над якою за відомостями 
Євангелія під час різдва Ісуса Христа співали янголи (Лк.: 2,14). Окрім вівтаря у просторі 
християнського православного храму з образами янголів пов’язаний амвон − узвишшя для 
читання Євангелія, Апостола, Псалтиря і виголошення проповідей. Сходинки амвона, у 
тлумаченні Софронія Єрусалимського, знаменують драбину Якова, по якій піднімаються 
і сходять ангели (Бут.: 28,11-12) [10]. За семантикою літургії, основний вияв ангельських 
сил відбувається під час храмових священнодійств (ось як таїнство євхаристії). Тоді ж, на 
думку Максима Сповідника, ангели, присутні у храмі, щоразу записують тих людей, які 
входять, сповіщають (про них) Богу і моляться за них [10].

Іконографія ієрархії безплотних сил надана зі Старого і Нового Завіту із тексту 
видінь пророків і людей у статусі святих (канонізованих церквою). Так, вищий ангельський 
чин серафими і херувими художники зображують у вигляді ширяючих голів із багатьма 
крилами, при цьому херувими іноді мають по чотири лиця. Проте середній ангельський 
чин не зображували взагалі на підставі відсутності його опису у Біблії, а от нижчий 
чин − архангели та ангели − зображували з двома крилами за плечима у вигляді гарних 
юнаків у хітонах. І хоча вони в смислі ізоморфізму далеко стоять від своїх незбагненних 
первообразів, проте між цими зображеннями прекрасних представників небесних сил 
і оригіналом має бути співвідносний зв‘язок. Видовище дозволяє глядачу зануритися у 
споглядання духовних сутностей на рівні емоційно-афектного впливу монументального 
живопису. Це змушує замислитися про неможливість самостійного буття для таких 
сакральних образів, але переконує глядача у їх приналежності до абсолютної божественної 
краси і мудрості. 

Продовження цієї думки знаходимо у трактаті початку ХІІІ ст. Миколи Месарита 
щодо естетичної оцінки архітектури і монументального живопису храмів, а саме: в 
релігійних зображеннях, що прикрашають стіни храму, Месарит бачить два рівня: 
образотворчий (феноменальний) і смисловий (ноуменальний) [3, с. 245].

Монументальні зображення представників небесних сил у куполі храму і амвоні 
розташовані у певному задумі та орієнтовані на вияв сутнісних основ християнської 
доктрини. Тобто чин ангельський, за ноуменальною сутністю, має міститися у площині між 
божеством і світом людей, на межі якого перебувають святі люди та апостоли.

До цієї ж тези належить приклад із раннього візантійського церковного мистецтва 
болгарських земель. Від VІ−VIІ століть зберігся ряд живописних фрагментів внутрішнього 
оздоблення церков, ось як базиліка біля с. Хан-Крум, Червона церква в Перуштіце. Розписи 
північної частини Червоної церкви (Болгарія) дозволяють відновити іконографічну 
систему фресок: у нижньому ярусі показано сюжети Старого і Нового Завітів; на 
склепіннях арок під куполом − ряди медальйонів, що містять напівфігури ангелів; також 
в арках розташовані фігури янголів, що несуть медальйони із зображенням Агнця Божого 
(збереглися фрагментарно) [4].

У період пізньої культури Візантії представники містичної течії східного 
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християнства – святі монахи Григорій Синаїт, Григорій Палама, Микола Кавасила доклали 
багато зусиль для пізнання та розуміння духовного споглядання у викладі доктрини 
ісихазму. Згідно цієї богословської праці, ангели та інші небесні чини володіють вищим 
божественним знанням, яке за своєю природою випромінюється від першого благодатного 
Джерела світла – Христа [3, с. 378-379]. Слід наголосити на риториці Григорія Палама 
стосовно причетності небесних чинів до божественного світла: “хоча божественне 
світло несотворенне і одвічно притаманне Богу, воно не є його сутністю. Саме тому до 
нього причетні ангели й святі”. Адже, за концепцією Псевдо-Діонісія богословського 
збірника “Ареопагітік”, неприступне світло є пітьма, в якій живе Бог, і в ній буває всякий, 
удостоєний знання і бачення Бога [3, с. 383-384].

Для візантійської релігійної культури притаманне не тільки звернення до 
монументального мистецтва у зображенні образів небесних чинів, але й зведення 
сакральних споруд на їх честь. Таким феноменом багата церковна архітектура Болгарії. 
Наприклад, у скельному монастирському комплексі урочища ріки Русенський Лом є так 
звана церква Засипана, освячена на честь Архангелів зі збереженими фрагментами розпису 
– цикл чудес архангелів (XIII –XIV ст.) [4]. Також скальний монастир Архангела Михаїла 
поблизу м. Русе (XIII –XIV ст.), церква Архангелів Михаїла і Гавриїла у м. Несебир (ХІІІ 
ст.) і т.д.

Тут слід відмітити, що розвинутий візантійський стиль та естетика продовжує своє 
активне функціонування навіть на тих теренах, де поперемінно точилася боротьба ранніх 
державницьких утворень чи строкатих племінних союзів із візантійським пануванням (ось 
як у зазначеному м. Несебир).

У грузинській православній церкві раннього Середньовіччя Джварі (на честь 
Воздвиження Хреста Господнього, поблизу древньої столиці Грузії м. Мцхета) образи 
небесних сил у таких монументальних зображеннях, як рельєфи на фасадах, виконують 
завдання показати кілька ідей. Зокрема, у лівій частині фасаду вівтаря Великого храму 
Джварі (586-604/5), у техніці високого рельєфу зображено ширяючого Архангела Михаїла 
як покровителя над князем Віпатосом Деметре (по обидва боки від зображення висічений 
напис – прохання до Архангела Михаїла про заступництво перед Богом). Так само, у 
техніці високого рельєфу, представлено зображення ширяючого Архангела Гавриїла у 
правій частині фасаду цього вівтаря над правителем Віпатосом Адарнерсе і його сином. 
Об’єднуючим елементом іконографії цих рельєфів є зображення ширяючого ангела з 
трубою в руках, що, ймовірно, вказує на спільну ідею – моління ктиторів про заступництво 
за них Христа на час Другого Пришестя [11].

Візантійське мистецтво антропоморфне, ніколи не обмежує себе рослинним 
візерунком або декоративним сплетінням абстрактних ліній, букв, значків, що властиво 
юдейському або мусульманському мистецтву [6, с. 133]. Тому цілком природним 
виявляється для візантійського естетичного розуміння художнє втілення небесних 
сил у вигляді антропоморфних образів ангелів та архангелів. Складнішими за своєю 
іконографією є крилаті херувими і серафими. Так, у зображенні херувимів розрізняють 
два типи: перший − тератоморфний (або тетраморф) − з чотирма головами (людською, 
левовою, бичачою й орлиною); другий тип антропоморфний − з чотирма крилами і 
людським обличчям; часто, втім, херувими цього типу зображувалися з шістьма крилами, 
що зближує їх із серафимами [1, с. 78]. Виразні приклади образотворчого представлення 
херувимів як тетраморфів можна спостерігати у монументальному мистецтві Грузії (фрески 
церкви в Додо у монастирському комплексі Давид-Гареджі, ІХ ст.) та Вірменії (фрески 
монастиря Лмбат, VІІ ст.). Зокрема, на фрагментах настінного розпису у Лмбат (м. Артік) 
сюжет “Христа у славі” показаний так: ноги Христа і підніжжя трону оперті на райдугу, два 
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розміщених між палаючими колесами тетраморфа і два серафима по краях у конхі апсиди 
[8, с. 49].

Втім, важливо звернути увагу на ідеологічний попит у тодішніх мешканців 
Візантійської імперії численних зображень ангелів у мистецтві. На думку автора статті, 
це пов’язано з економічною і політичною нестабільністю візантійського суспільства. 
Адже на межі втрати всіх земних благ, включно зі свободою та життям, були не тільки 
пересічні мешканці Візантії, але й також її василевс. Образ ангела ідеологічно був визнаний 
візантійською церквою як вельми значущий і той, що часто присутній у канві біблійних 
оповідей. На теренах Візантійської імперії цей образ у художньо-естетичному сенсі 
виступав моральною і душевною компенсацією для будь-якого представника соціуму, 
що повсякчас перебував у зоні ризику: військові загарбання, повстання, хвороби, голод, 
здирництво вельмож, корупція в судах, свавілля збирачів податків тощо. Та й ганебне явище 
розділення суспільства на рабів і вільних людей було життєвою реальністю Візантії навіть 
у Х−ХІІ століттях [6, с. 53]. Тому у світоглядному сприйнятті візантійського суспільства 
образ Божого вісника, водносталь божественного захисника і охоронця для окремої людини 
або й цілого міста зрівноважував психологічну нестійкість через релігію і мистецтво. 

На Помісному Лаодикійському Соборі початку ІV ст. було встановлено святкування 
Собору Архистратига Михаїла та інших Небесних Сил безплотних, також на цьому 
зібранні було засуджено і відкинуто єретичне поклоніння ангелам, як творцям і правителям 
світу, натоміть затверджено їх православне (правильне) шанування [9, с. 3]. Це важливе 
історичне рішення несподівано відкриває нам те, що у народній свідомості тих часів 
ангели могли заступити верховного єдиного Бога і монотеїстичний принцип як такий, адже 
побутувало переконання, що ангели замінили язичницьких богів, демонів і геніїв природи, 
геніїв людського життя [1, с. 77]. І якщо вже йдеться про геніїв, то тут слід вказати, що їх 
пошанування займало чільне місце у римській міфології, а візантійська держава, як відомо, 
успадкувала культурні античні надбання Римської імперії. 

Геній (від лат. genius − дух, італ. gens − рід) у римській міфології від початку 
божество − прародитель роду, потім втілення внутрішніх сил і здібностей чоловіка; 
вважалось, що кожний чоловік має свого генія, особливо шанувався геній голови роду: в 
день його народження генію приносили дари [12, с. 272]. Поступово геній, якого уявляли як 
персоніфікацію внутрішніх якостей, став самостійним божеством, що народжувалося разом 
з людиною і керувало її діями. Вважалось, що геніїв мають не тільки люди, але й міста, 
окремі місцевості, корпорації, воїнські частини тощо. В епоху Римської імперії особливого 
значення набув культ генія Риму та імператора; клятва генієм імператора була найбільш 
священною, і порушення її дорівнювалося до образи величності [12, с. 272]. Зображували 
геніїв у вигляді юнаків з рогом достатку, чашею в руках, іноді ще й з крилами за плечима 
(ось як у богині перемоги Вікторії). Приміром, на барельєфі арки Септимія Севера на 
Римському Форумі (203 р., Італія) у пазухах склепіння центрального прольоту арки 
розміщено фігури Вікторій, що летять над крилатими геніями пір року. 

Показово, що й у ранній християнській іконографії ангелів зображували у вигляді 
гарних юнаків без крил. Адже тільки у другій пол. ІІІ − першій пол. V ст. сформувався 
образ ангела, який нам відомий і донині − юнак з крилами в античному вбранні [2]. 
Наприклад, на фресці середини ІV ст. у катакомбі Віа Латина (Рим, Італія) “Сон Якова” 
намальовано юнаків, що піднімаються і сходять по драбині приставленій до неба − за 
сюжетом Старого Завіту вони є ангелами.

Давні римляни дотримувалися думки, що у матеріальній дійсності генії можуть 
з’являтися у вигляді змій, а це вже дає привід замислитися над паралелями з первісними 
формами релігій, а саме: пошануванням змій як тотемістичних предків, хтонічних божеств 
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у світовій релігійно-міфологічній системі. 
У міфології птах-тотем – це універсальне явище. Особливе захоплення у людей 

викликали хижі птахи (способом життя, характером полювання) родини яструбових (орли) 
і соколових з великими, сильними і красивими крилами. Тож недаремно у візантійському 
образотворчому мистецтві одна із голів тетраморфа орлина, та й обов’язкова морфологічна 
ознака янгола – крила – вказує на відлуння уявлень щодо птахів як тотемних предків.

Власне, об’єктом культу – тотемом (алгонкінське, букв. – його рід) вважався 
пращур, охоронець роду, через якого уявлявся містичний зв’язок певного роду з певним 
видом тварин, рослин або явищ природи. Опис ангелів у різноманітних віросповідних 
системах виявляє їх природу як таку, що має уподібнення до найбільш тонкого, легкого і 
рухливого у матеріальному світі – вогню, вітру й особливо світла [1, с. 76]. Це також вказує 
на початкову тотемістичну стадію становлення образу ангела.

За сучасною теорією епістемологічного знання, окресленого О. Кумановою, 
існує імпліцитне знання, виражене опосередковано, в межі якого залучене мовчазне 
(традиційне, табуйоване), агностичне і трансцендентне [7, с. 86]. Отже, монументальні 
зображення образів небесних сил у художньо-естетичній системі середньовічних храмів 
можна ідентифікувати як один із видів імпліцитного знання. Воно може бути виявлене 
за допомогою звернення до інших складових християнської культури, сформованих під 
впливом духовних цінностей не тільки апологетів і богословів Візантії, але й греко-
римської міфології та міфологічних уявлень багатьох народностей Візантійської імперії. 

У підсумку можна стверджувати, що ангел − це архетип культурний, який постав 
у процесі систематизації культурного досвіду, здійсненого мислителями християнського 
віровчення. Напружені та важкі економічні, соціально-політичні умови життя у 
Візантійській імперії призвели до поширення популярності архетипу ангела у населення, 
спорудженні на честь небесних сил культової архітектури і художнього оздоблення церков 
іконографічними сюжетами з численними зображеннями серафимів, херувимів, архангелів 
та ангелів.

Естетичні уявлення щодо образів небесних чинів у візантійському світобаченні є 
результатом тривалої еволюції людської свідомості, що сформувалася на основі іманентних 
уявлень про містичні вольові сили, які увійшли до християнської культури із міфічного 
простору древності. Їх візуальне представлення має гібридну природу змішаних ознак 
тваринного і людського, ось як тетраморф і генії. Тератоморфний тип херувимів із чотирма 
головами (одна з них людська, інші звірині) та ширяючі голови з багатьма крилами, що 
називаються серафимами (також херувимами) у монументальному мистецтві Візантії 
є доказом іконічного перетворення первісних уявлень про всюдисущі сили у новому 
культурному середовищі християнства. 

ОБРАЗЫ  НЕБЕСНЫХ  СИЛ 
В  МОНУМЕНТАЛЬНОМ  ИСКУССТВЕ  ВИЗАНТИИ

(Резюме на русском языке)

Византийское эстетическое понимание художественного воплощения небесных сил 
представлено в виде антропоморфных крылатых образов ангелов и архангелов, однако вид херувимов 
и серафимов сложнее по своей иконографии. Так, в изображении херувимов различают два типа: 
первый − тетраморфный (или тетраморф) − с четырьмя головами (человеческой, львиной, бычьей и 
орлиной), второй тип антропоморфный − с четырьмя или шестью крыльями и человеческим лицом.

На Поместном Лаодикийском Соборе начала IV в. было установлено празднование Собора 
Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных; на этом собрании было осуждено и 
отвергнуто еретическое поклонение ангелам как творцам и правителям мира. Это важное историческое 
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решение неожиданно открывает нам то, что в народном сознании тех времен ангелы могли заступить 
единого Бога, потому как бытовало убеждение, что ангелы сменили языческих богов, демонов и 
гениев природы, гениев человеческой жизни. Тут следует указать, что почитание гениев занимало 
видное место в римской мифологии, а византийское государство, как известно, унаследовало античное 
достояние Римской империи.

Изображали гениев в виде юношей с рогом изобилия, чашей в руках, иногда ещё с крыльями 
за плечами. Показательно, что и в ранней христианской иконографии ангелов изображали в виде 
юношей  без крыльев. Ведь только во второй пол. III − первой пол. V вв. сформировался образ ангела, 
известный нам теперь − юноша с крыльями в античном одеянии.

Древние римляне придерживались мнения, что в материальной действительности гении могут 
появляться в виде змей, а это уже дает повод задуматься над параллелями с первобытными формами 
религий, а именно: почитанием змей как тотемистических предков и хтонических божеств. 

В мифологии птица-тотем − это универсальное явление. Особенное восхищение у людей 
вызвали хищные птицы семейства ястребиных (орлы) и соколиных с большими, сильными и 
красивыми крыльями. Недаром в византийском изобразительном искусстве одна из голов тетраморфа 
орлиная, также обязательный морфологический признак ангела − крылья − указывает на отголоски 
представлений о птицах как тотемных предках.

Описание ангелов в различных вероисповедных системах обнаруживает их природу близкой к 
огню, ветру и особенно свету, что подтверждает тотемистическую стадию становления образа ангела.

Монументальные изображения образов небесных сил в художественно-эстетической системе 
средневековых храмов можно идентифицировать как один из видов имплицитного знания. Оно может 
быть выявлено с помощью обращения к другим составляющим христианской культуры, сложившихся 
под влиянием духовных ценностей не только христианских богословов Византии, но и греко-римской 
мифологии и мифологических представлений многих народностей Византийской империи.

Итак, ангел − это архетип культурный, который появился в процессе систематизации 
культурного опыта, осуществлённого мыслителями христианского вероучения. Тяжелые 
экономические, социально-политические условия жизни в Византийской империи привели к 
популярности этого архетипа, воздвижению в честь небесных сил культовой архитектуры и 
оформлением церквей иконографическими сюжетами с многочисленными изображениями ангелов. 

Эстетические представления о небесных силах в византийском мировоззрении являются 
результатом длительной эволюции человеческого сознания, сформировавшегося на основе 
имманентных представлений о мистических волевых силах, которые пришли в христианскую культуру 
из мифического пространства древности. Их визуальная подача имеет гибридную природу смешанных 
признаков животного и человеческого, как тетраморф и гении. В монументальном искусстве Византии 
это является доказательством иконического преобразования первоначальных представлений о 
вездесущих силах в новой культурной среде христианства. 
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АНГОРСКИЯТ  ДОГОВОР  ОТ  1925  ГОДИНА – 
НАДЕЖДИ  И  РАЗОЧАРОВАНИЯ

Милен Куманов

Ангорският договор от 1925 година е важно събитие в българо-турските отношения 
между двете световни войни. За разлика от редица други спогодби между двете държави 
преди и след него, той обаче продължава и днес, след като вече е изминало столетие от 
подписването му да привлича вниманието не само на изследователите на двустранните 
отношения, но и на значитетелна част от българското общество.

На какво се дължи интересът към този договор? За да се даде отговор на този 
въпрос, налага се, макар и твърде бегло, да се хвърли един поглед върху върху отношенията 
между двете съседни държави от Освобождението до датата на неговото сключване.

 Както се знае, възобновяването на българската държава става след победоносната 
война на Русия срещу Османската империя през 1877-1878 г. [1] Подписаният след края 
на войната Санстефански договор включва в пределите й всички територии, които самата 
Висока порта бе признала за български със султанския акт от 1870 г. за автокефалността на 
Българската църква [2].     

Под предлог, че договорът бил не окончателен, а прелиминирен, т.е. предварителен, 
само няколко месеца по-късно в Берлин бе свикана специална международна конференция 
(конгрес) от великите сили и Османската империя за санкциониране на акта. Макар че 
щеше да се решава и съдбата на новоосвободената българска държава, на международния 
форум не бяха поканени нейни представители. Това  вече само по себе си идеше да покаже 
каква съдба я очакваше. Решенията на Берлинския конгрес са добре известни, за да има 
потребност да се спираме специално на тях [3]. Ще отбележим само, че от голямата 
Санстефанска България повече от две трети бяха откъснати от пределите й и върнати 
отново на Османската империя, макар и с различен статус на т.нар. „Източна Румелия” и 
Македония и Одринско. 

За нас в случая е по-съществено да изтъкнем, че и самото Българско княжество, 
простиращо се на територията на днешна Северна България и тогавашната Софийска 
област, бе лишено от независимост, а бе поставено във васално положение спрямо своя 
бивш поробител – Османската империя.

Разбира се, българският народ не преклони глава пред волята на западните велики 
сили. Защото именно те бяха, които наложиха разпокъсването на Отечеството му. Връхна 
точка на неговия протест бе Кресненско-Разложкото въстание от 1878-1879 г., което обаче 
по различни причини завършва без успех [4].
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Против Берлинския договор остро реагират и депутатите, участващи в 
Учредителното събрание от 1879 г. Те отказват да пристъпят към изработването на 
основния закон, по който да се управлява в бъдеще Българското княжество, докато не 
се реши общобългарския въпрос, т.е. обединението на българския народ. И трябваше 
княз Александър Михайлович Дондуков-Корсаков – по онова време императорски руски 
комисар в България [5] да положи максимални усилия, за да ги склони да се заемат с 
възложената им задача, като оставят решаването на повдигнатия от тях въпрос за друг по-
подходящ момент [6]. 

За отбелязване е, че в първите следосвобожденски години, Високата порта не 
афишира по никакъв начин своите сюзеренни прерогативи над Българското княжество. 
Тя изобщо не се меси във вътрешнополитическия му живот: не се противопостави 
на избирането на принц Александър Батенберг за български княз, макар да бе добре 
осведомена, че той бил племенник на съпругата на руския император Александър ІІ; не 
проявява интерес и към това от какви политически среди произлизаха първите български 
правителства – консервативни (прозападни) или либерални (русофилски).

За пръв път управляващите в Цариград дават израз на делегираните им от 
Берлинския конгрес  права над Българското княжество след Съединението на Източна 
Румелия с Княжество България и последвалата Сръбско-българска война от 1885 г., когато 
в преговорите със Сърбия за възобновяване на мирните отношения межде двете воювали 
държави, участва и неин представител в лицето на Абдулах Маджид паша. „Под мирния 
договор между двете държави, наравно с представителя на Българското княжество се 
мъдреше и неговия подпис.” [7] 

При последвалите нови политически сътресения в България – детронирането на 
княз Александър І и изострените борби по време на Регентството от 1886-1887 г. [8] от 
Цариград отново не последва никаква реакция. Тъй като новоизбраният през лятото на 
1887 г. от ІІІ Велико народно събрание княз Фердинанд, поради реакцията на Русия, не 
бе признат от останалите велики сили, султанът също отказа да го признае за български 
владетел, поради което директните отношения с Княжеството се поддържаха чрез 
различните български правителства.

Такова бе, казано съвсем на кратко, състоянието на отношенията между Османската 
империя и Княжество България до есента на 1908 г., когато последва прокламирането 
на българската независимост, в резултат на която България премахна формалния си 
васалитет спрямо Високата порта и получи статут на равноправен субект в международните 
отношения.

След като този акт бе признат от Русия и останалите велики сили, той бе признат 
и от султанското правителство [9]. По тъкъв начин бяха възобновени дипломатически 
отношения между двете страни, които просъществуваха до есента на 1912 г., когато избухна 
Балканската война. Както се знае, тя завърши с победа на България и нейните балкански 
съюзнички – Сърбия, Гърция и Черна гора. Резултатите от войната бяха фиксирани от 
последвалия Лондонски мирен договор (17/30 май 1913 г.), по силата на който между 
другите му клаузи Османската империя се задължаваше да отстъпи на победителите всички 
свои територии на запад от линията Мидия – Енос в Източна Тракия [10]. 

Разногласията между България и нейните три съюзнички за подялбата на 
териториите, отвоювани от Османската империя доведоха до втората Балканска или 
известна повече като Междусъюзническа война през лятото на 1913 г. Високата порта 
се възползва от затрудненото положение, в което изпадна нашата страна във войната й 
срещу бившите й сюзнички, на чиято страна застана и Румъния, наруши Лондонския 
мирен договор и реокупира териториите от линията Мидия-Енос до долното течение на р. 
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Марица. Това положение бе закрепено с Цариградския договор от септември 1913 г., който 
като победена държава, България бе принудена да подпише [11].

С Цариградския договор отново бяха възстановени редовните дипломатически 
отношения между Османската империя и България.

След избухването на Първата световна война през лятото на 1914 г. двете съседни 
държави застават на страната на Централните сили, поради което техните отношения 
прерастват и в съюзнически. Такива те остават до есента на 1918 г., когато и двете 
държави напускат полесражението победени. Едно от условията, което съглашенските 
сили-победителки им налагат, е да прекъснат нормалните си  дипломатически отношения. 
Това положение остава непроменено в последвалите мирни договори, подписани с двете 
държави (в Ньой с България през 1919 г. и в Севър – с Османската империя през 1920 г.).

Междувременно, следвоенната обстановка на Балканите след края на Първата 
световна война е влошена с избухналата гръцко-турска война. Като съюзник на 
Съглашението, Гърция се опита да се възползва от поражението на двете си балкански 
съседки. Спрямо България тя насочи погледа си към  Западна Тракия, която с помощта 
на своите велики съюзници Франция и Англия успя да заграби през 1920 г. [12] Спрямо 
Османската империя стремежите на южната ни съседка бяха още по-големи – да заграби 
колкото се може повече територии в Мала Азия и по такъв начин да осъществи в известна 
степен абмициите си за възстановяване на старата Византийска империя.

С финансовата и военна помощ на Франция и особено на Англия, Гърция стовари 
многохилядна  своя армия и пристъпи към заемането на различни области в Мала Азия. 
В първите месеци нашествието й бе успешно. За нейна голяма изненада, сметките й не се 
оказаха сполучливи. Защото ако през 1920 г. султанското правителство преклони глава пред 
волята на силите-победителки и подписа унизителния за нея Севърски договор, не такова 
бе отношението на патриотичните сили в турското общество, начело на които застана 
Мустафа Кемал. Те предприемат незабавни действия за предотвратяване на гръцката 
въоръжена агресия в Мала Азия [13].

Докато войната между Гърция и Турция продължава, в България се извършват 
сериозни политически трусове: в началото на октомври 1918 г. цар Фердинанд е принуден 
да абдикира от престола и да напусне пределите на България. Двете правителства на 
десните партии – на Александър Малинов  (октомври – ноември 1918 г.) и на Теодор 
Теодоров (ноември 1918 – октомври 1919 г.) поради напрегнатата вътрешнополитическа 
обстановка, не се оказват в състояние да се задържат начело на управлението на страната. 
След проведените парламентарни избори от август 1919 г., като първа политическа сила 
в страната се оказа Българският земеделски народен съюз. На неговия лидер Александър 
Стамболийски е поверен и мандатът за съставяне на следващото правителство. Поради 
липса на абсолютно мнозинство в новата Камара, в него са привлечени и представители на 
две от десните партии. БЗНС обаче не криее желанието си за самостоятелна „селска” власт 
и такава той си осигурява  след новите парламентарни избори от края на март 1920 г. [14]  

БЗНС започна своето управление при изключително трудно външнополитическо 
положение на страната: тя бе поставена в положение на двойна изолация, както спрямо 
съглашенски сили-победителки, така и спрямо своите балкански съседи – техни съюзници. 
Тази ситуация затруднява още повече тежкото й финансово положение, поради крайно 
разстроения й държавен бюджет. Като министър-председател и министър на външните 
работи и изповеданията Ал. Стамболийски трябваше да търси изход от създаденото 
положение. Задачата, която той си постави на първо време е – да осъществи пробив в 
балканската изолация на България, или както той се изразява – „да стопи ледовете с тях”. 
Тъй като Гърция и Турция бяха във война, насочи погледа си към другите две съседни 
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държави – Сърбо-хърватско-словенското кралство и Румъния. Управляващите в Белград 
и Букурещ обаче отклоняват всички негови апели за нормализиране на отношенията си 
с победена България. Макар дипломатическите отношения с тях да бяха възстановени, 
за нормални, а още повече – за  добросъседски, не можеше да става и дума. Вместо това, 
западната и северната ни съседки влизат заедно с Чехословакия в един военнополитически 
блок под името Малка Антанта, чиято задача е да отстоява следвоенното статукво в 
Централна Европа и на Балканите [15].

 Разбира се, Ал. Стамболийски не изпуска от погледа и събитията, които се 
разиграват в Гърция и Турция. Той не крие отрицателното си отношение към гръцката 
въоръжена агресия в Мала Азия. Спрямо кемалистите отношението му бе диаметрално 
противоположно. Той не само симпатизираше на тяхната борба, но дори даде приют на 
една от армиите на Мустафа Кемал, командвана от Джафер Таяр паша, след като тя бе 
разгромена от гръцки войски в Източна Тракия [16].    

Водачът на кемалистите в Турция  ценеше високо позицията на българския премиер 
и на свой ред положи усилия за постигане на по-близки отношения с него. Ако до такива не 
се стигна, това се дължеше на страхът на българското правителство да не си навлече гневът 
на силите-победителки от Първата световна война [17].  

В началото на септември 1922 г. най-неочаквано Гърция претърпя тежко поражение 
в Мала Азия. Заедно с нейните войски, от Мала Азия е прогонено и многобройно гръцко 
население, което от векове живееше по крайбрежието на Мала Азия и в Цариград. Това 
предизвика истинска катастрофа в страната. Недоволни въоръжени сили, предвождани от 
полковник Пластрас, извършват военен преврат. Правителството на  Димитриос Гунарис е 
свалено от власт като министър-председателят и още няколко други министри от неговия 
кабинет са набързо разстреляни, а крал Константин е заставен да абдикира и да напусне 
пределите на страната [18].   

Поражението на Гърция в Мала Азия предизвика политически трусове и във 
Великобритания.  Въпреки славата, която бе придобил след победата на Съглашението 
в Първата световна война, министър-председателят Дейвид Лойд Джордж е принуден 
да си подаде оставката от заемания пост, което на практика слага и край на неговата по-
нататъшна политическа кариера [19].      

Крахът на гръцката въоръжена интервенция в Мала Азия предизвика неочакван 
рекушет и в Белград и Букурещ. Едно от големите опасения на управляващите в двете 
столици е, че с установяването на непосредствено съседство с кемалистка Турция, България 
на практика излиза от наложената й пълна балканска блокада. Това стана причина да 
предприемат нов курс спрямо нея. Израз на това е манифестираното от тяхна страна 
желание за установяване на непосредствен контакт с българския премиер. За целта е 
използвано неговото предстоящо пътуване в Лозана, където той трябваше да участва в 
свикващата се през ноември 1922 г. международна конференция, която трябваше да уреди 
положението на кемалистка Турция след победата й над Гърция през септември същата 
година.

Ал. Стамболийски откликва незабавно на изразеното от тях желание и на път за 
Лозана направи две кратки посещения в Букурещ и Белград. Така се постави началото 
на „топенето на ледовете” между България и двете й съседки, за което той се бореше в 
продължение на няколко години.  

В Ангора, където се намираха новите управляващи среди на Турция, не бяха 
забравили поведението на българския министър-председател по време на войната с Гърция, 
продължават да питаят приятелски чувства към него. Израз на тях дава Исмет Иньоню, 
най-близкият съратник на Мустафа Кемал, определен за водач на турската делегация на 
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Лозанската конференция. На път за швейцарския град, минавайки през България, той 
се среща на Централната софийска гара с д-р Райко Даскалов, изпълняващ длъжността 
министър-председател, поради отсъствието на Ал. Стамболийски и в продължение на два 
часа води разговор с него. 

Нов израз на приятелските чувства към България дава и самият Мустафа Кемал 
при разговор с българския генерален консул в Одрин – о.з. генерал Тодор Марков, състоял 
се в края на януари 1923 г. Не само това, но новият турски държавник изпраща и свой 
представител в София. Под натиска на съглашенските сили обаче, правителството на БЗНС 
е принудено да предложи на последния да напусне пределите на страната ни [20]. 

Колкото и драстичен да бе този акт, той не помрачава българо-турските отношения. 
През май  1923 г. кемалистите дават съгласието си генералният консул в Одрин да поеме 
управлението на българската легация в Цариград [21].    

Преговорите в Лозана още продължаваха, когато в София на 9 юни 1923 г. е 
извършен военен преврат и правителство на БЗНС е свалено от власт, като самият 
министър-председател и други по-видни дейци са  убити. Новото правителство, възглавено 
от проф. Александър Цанков, е посрещнато с голямо подозрение в Ангора, главно поради 
опасенията, че то щяло да бъде проводник на английската политика на Балканите. Израз 
на негативното отношение към деветоюнските управляващи дава отново Исмет Иньоню, 
който на връщане от Лозана, където бе приключила вече международната конференция с 
пълна победа за кемалистите, преминавайки отново през България, под предлог че „спи”, 
отказа да се срещне с неговите представители, които го чакаха на Софийската гара. Този акт 
бе посрещнат с нескривана неприязън в София, но са безсилни да му се противопоставят. 
След конференцията в Лозана, вече няма победената и грохнала Османска империя, а 
победителката кемалистка Турция.

Като превратаджийско, правителството на проф. Ал. Цанков оставаше вън от 
полезрението на кемалистите. След като обаче то бе признато от повечето европейски 
и балкански държави, те също се видяха принудени да установят контакт с него. Това 
обаче не можа да стане главно по вина на България, в която след преврата от 9 юни 1923 
г. последваха сериозни вътрешнополитически трусове (въстанията от юни и септември 
1923 г.). По тази причина правителството на проф. Ал. Цанков, което още след преврата 
определи за свой представител в Турция Симеон Радев [22], но можа да го изпрати там чак 
през ноември 1923 г. 

За място на преговорите за възстановяване на дипломатическите отношения между 
двете съседни държави е определен Цариград, където кемалистите имат свой представител 
д-р Аднан бей. 

След пристигането си в Цариград, новият български дипломатически представител 
е поканен за преговори. Още в самото начало му е заявено,че за нормализиране на 
отношенията с всички държави, които не бяха подписали Лозанския мирен договор 
от юли 1923 г., кемалисткото правителство предлага  подписването на един „договор 
за  приятелство”. Такъв договор трябваше да се подпише и с България, въпреки че тя бе 
участвала на Лозанската конференция, но само при обсъждане съдбата на Черноморските 
проливи и подписа не самия договор, а изготвена специална друга конвенция [23].     

 Макар че на пръв поглед условието на кемалистите да изглеждаше едва ли не само 
една формалност, то предизвика сериозна загриженост в София, тъй като от турска страна 
последва още едно условие – да бъдат решени предварително стоящите пред двете страни 
„висящи“, т.е. спорни въпроси.  Позицията на деветоюнските управници бе диаметрално 
противоположна – първо да се подпише договора за нормализиране на двустранните 
отношения, а след това да се пристъпи към уреждане и на спорните въпроси. Причината за 
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тази позиция бе желанието им чрез нормализиране на отношенията с кемалистка Турция 
да получат признание и от другите съседни балкански държави, които не желаеха да имат 
близки отношения с едно непарламентарно правителство в България.

Такава бе накратко ситуацията, при която трябваше да започнат преговорите между 
България и Турция. Задачата пред С. Радев не бе никак лека. Той се оказа неподготвен 
за нея. Лишен от екип от специалисти по двустранните отношения, той избра пътя на 
директен диалог със самото правителство в София, като от време на време прескачаше 
до България, за да получава инструкции по дебатираните с турската страна проблеми. 
Това водеше до протакане на преговорите, нещо повече, стигна се и до двукратното им 
прекъсване. 

От турска страна не проявяваха никакво желание за отстъпление от заетата 
позиция. За да може да намери известна пролука, С. Радев предложи да бъдат сключени 
няколко други спогодби с турската страна, каквито по онова време се сключваха между 
страните: за арбитраж, за търговия, както и една за установяване, която третираше правата 
за недвижима собственост на гражданите на една държава, които притежаваха такива в 
другата.

След подписването на тези спогодби обаче не настъпи очакваната промяна в 
позицията на кемалистите. Тук главният въпрос се свеждаше до различната позиция на 
двете държави по отношение статута на населението на техните граждани на териториите, 
в които те бяха живели до войните от 1912-1913 г. А той бе твърде съществен: докато 
българите, които в довоенния период живееха главно в Източна Тракия, бяха прогонени 
насила от Османската империя след реокупацията на областта през лятото на 1913 г., 
турското население, което живееше в България след Балканските войни от 1912-1913. 
напускаше пределите й свободно, без да бъде принуждавано от никого. Поради това 
докато за българите ставаше дума за „бежанци”, за турците можеше да се говори само за 
„изселници”.

Разлика имаше не само в статута на двата етноса, но и в статута на недвижимото 
имущество, което оставяха след себе си. Докато българските бежанци, търсейки своето 
спасение чрез бягство в България, не бяха успели да вземат кой знае какво със себе си 
дори от движимото си имущество, турците от България имаха възможност свободно да се 
изселват в Турция. При това и оставеното от тях  недвижимо имущество в България бе в 
значителна степен по-малко от това на българите в Източна Тракия.

Каква бе грешката на С. Радев? Тя се състои в това, че той не даде да се разбере 
ясно в София, че турската страна няма да отстъпи от заетата си позиция. Уреждането на 
положението на българските бежанци бе изключително тежък казус, който предполагаше 
дълги и трудни преговори. От турска страна бе дадено да се разбере, че не може и дума да 
става да се позволи на прогонените с огън и меч български бежанци от Източна Тракия, да 
им се разреши да се завърнат обратно по родните им места. Единствено, на което от турска 
страна се даваше съгласие, да бъде изплатено изоставеното от тях недвижимо имущество, 
след като се види каква е стойността на недвижимото имущество на изселилото се от 
България турско население.

Каква бе грешката на правителството на проф. Ал. Цанков? То се съгласи да 
приеме условието на кемалистите да се подпише предварително договора за приятелство 
с Турция, за да може все пак да регистрира някакъв външнополитически успех, след 
като отношенията с останалите три други съседни държави и особено със Кралството на 
сърбите, хърватите и словенците, продължаваха да бъдат недобри.

Към договора са прикрепени като неразделна част и още няколко други документа, 
от които най-съществено значение имаше протоколът за уреждане на имуществените права. 
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В него българските бежанци се третират като „изселници”, с всички произтичащи от това 
за тях неблагоприятни последици – забрана за завръщане по родните им места и неясни 
указания по какъв начин и в какъв размер ще бъде изплатено от турска страна тяхното 
недвижимо имущество. За сметка на това, българското правителство пое ангажимент, 
недвижимото имущество на изселилото се турско население да бъде предпазено от ударите 
на аграрната реформа на бившето земеделско правителство. Това бе изрично декларирано 
от С. Радев със специално писмо до турската страна.

В този вид договорът за приятелство с останалите документи бе подписан в Ангора 
на 18 октомври 1925 г. от българска страна от С. Радев, а от турска – от Тевфик Кямил бей, 
държавен подсекретар в Министерството на външните работи [24].     

Правителственият печат в София побърза да откликне радостно на извършеното 
дело в Ангора. На другия ден след подписването на договора, влиятелният в. „Слово” 
писа: „Успешното приключване на преговорите за уреждане на висящите въпроси с Турция 
се посреща във всички (разбирай: проправителствени – Бел. моя – М. К.) политически 
среди в София с искрено задоволство. България, която желае да живее с всички съседни 
страни в добро разбирателство, иска да види да се установят и с източната съседка 
напълно нормални отношения” [25]. Два дни по-късно правителственият официоз в. 
„Демократически сговор“ отбеляза в същия дух: „С тия спогодби … се туря край на 
досегашното неуредено положение и нашите отношения с Турция влизат в един напълно 
нормален път …” [26].    

Органите на другите десни политически партии, извън управлението на страната, се 
задоволиха да дадат само къси информационни съобщения за подписания договор, без да 
правят каквито и да било коментари към него.

Не такова обаче бе отношението на най-заинтересованата част от българското 
общество –  емиграцията от Източна Тракия. През цялото време на преговорите тя 
следеше с неотлъчно внимание  техния ход. Още в началото на преговорите, Върховният 
изпълнителен комитет на тракийската емиграция депозира пред правителството на проф. 
Ал. Цанков специална промемория, с която в сбита форма му представи състоянието на 
проблема на българските бежанци от Източна Тракия. В навечерието на подписването на 
договора бе свикан Деветият редовен конгрес на тракийската емиграция.

Участниците във форума гласуваха протестна резолюция до Обществото на 
народите, в която след като се описваше трагичното положение на българските бежанци 
от Източна тракия, изразяваше се протест пред световната организация по повод 
манифестираната от кемалистите политика да не им се позволи завръщането по родните им 
места и да разполагат със своите имоти [27].   

В подобен дух Деветият конгрес гласува резолюция и до правителствата на 
западните велики сили [28].   

До подписването на Ангорския договор, българската емиграция от Източна Тракия 
хранеше някакви надежди, че правителството на проф. Ал. Цанков ще отстои нейните 
интереси и затова издигаше свои протести главно против денационализаторската политика 
на кемалистка Турция. 

Необикновеното мълчание, настъпило след подписване на договора в Ангора 
от страна на управляващите в София, предизвика известна тревога сред тракийската 
емиграция. На 5 ноември 1925 г. нейният печатен орган излезе с редакционна статия 
под заглавие: „Бъдете готови!”, в която между другото се заявяваше: „За нас мълчанието 
на Външното министерство е едно доказателство че подписанията (в Ангора – Бел. моя 
М. К.) не носи никакви реални придобивки за българите от Царството, без да говорим 
за тракийските българи, чиито интереси, според изнесените от официоза клаузи са 
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пожертвани”. По-нататък в статията се отправя апел к ъм емиграцията да стегне повече 
от друг път своите редове и да прояви единодушие и сплотеност, за да бъде готова да 
произнесе своята тежка дума срещу подписания договор, който унищожавал основите на 
тяхното право върху родината им [29].     

Две седмици по-късно в. „Тракия” отново излезе с редакционна статия под заглавие: 
„Тракийци пак пожертвани”. Позовавайки се на съобщенията на правителствения печат, 
че имотите на прогонените българи от Източна Тракия се конфискуват от кемалисткото 
правителство, вестникът не скрива недоволството си от поведението на правителството на 
проф. Ал. Цанков, което не си било извлякло никаква поука от събитията, настъпили след 
1913 г. Заедно с това, в статията се изразяваше недоволство и от дейността на С. Радев, 
който в качеството си на български пълномощен министър, водил самите преговори с 
турската страна [30].    

Тракийската организация не се ограничи само с печатна кампания против 
подписания Ангорски договор. По инициатива на Върховния изпълнителен комитет, в 
цялата страна бяха организирани  множество протестни събрания и митинги – в Бургас, 
Хасково, Пловдив и пр., в които вземат участие и видни представители на организацията 
като Димитър Попниколов, Никола Константинов и др. [31]   

Протестните митинги на тракийските бежанци продължават и през целия декември 
1925 г. в Нова Загора, Айтос, Свиленград, Казанлък и др. [32] В резултат на тези акции, в 
страната се създаде силно антиправителствено настроение, което не позволи на кабинета на 
проф. Ал. Цанков, въпреки че разполагаше с абсолютно мнозинство в Народното събрание, 
да се реши да внесе договора за ратифициране. Това задължение изпълни през пролетта на 
1926 г. следващото правителство на Демократическия сговор, оглавено от Андрей Ляпчев, 
което обаче даде да се разбере, че не поема отговорността за подписания акт от 18 октомври 
1925 г.
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INSPIRACJE BIBLIJNE W KAZANIACH ŚWIĘTEGO 
WAWRZYŃCA Z BRINDISI NA NIEPOKALANE POCZĘCIE

Krzysztof Orzadowicz
 

Kazanie to rozpoczyna się cytatem z Ewangelii według św. Mateusza. Jakub był ojcem 
Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem (Mt 1, 16)1, który był czytany 
w czasach świętego Wawrzyńca na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny2. W pierwszych słowach kazania skierowanych do słuchaczy, Bryndyzyjczyk, opierając 
się na zacytowanym wcześniej fragmencie Ewangelii Mt 1,16 twierdzi, że tekst ten stawia 
Maryję na najwyższym stopniu godności3. Godność tę bierze Maryja z faktu bycia Oblubienicą 
Boga i Matką Chrystusa, Jednorodzonego Syna Bożego4. Korzystając z Ps 19, 65 odnosi te 
słowa do Jezusa – Oblubieńca, który wyszedł z godnej Go komnaty – Maryi. Budowniczym 
Jej jest sam Najwyższy (Ps 87, 5)6, który jest mądry i roztropny. Dlatego też stwarzając niebo 
i ziemię7 pod budowlę świata położył stałe i wieczyste fundamenty8. Fundamentami Synagogi 
byli Patriarchowie, a kapłaństwa – Mojżesz i Aaron9. Fundamentami Kościoła, zaś stali się 
Apostołowie10, ale przede wszystkim sam Jezus Chrystus11. Idąc tym tokiem rozumowania św. 
Wawrzyniec przekonuje, że dom Bóstwa - Maryja, został zbudowany na mocnej skale łaski i 
cnoty12, a nie na piasku grzechu pierworodnego13. Wykorzystując swoje zdolności lingwistyczne 
św. Autor twierdzi, że Maryja została zbudowana na górach świętości (Ps 87, 1)14.

Wymienione zostały również starania Mojżesza15 i Salomona16, aby miejsca 
przebywania Boga spoczywały na godnych Go podstawach. Także niebieskie Jeruzalem posiada 
szlachetne fundamenty17 Ponieważ, zdaniem św. Wawrzyńca, przybytkiem z Ap 21, 318 jest 
Maryja, dlatego Matka Boga zbudowana została na kolumnach (Prz 9, 1)19 cnót Boskich i darów 
Ducha Świętego oraz niebiańskich charyzmatach.

W drugiej części kazania wyszczególnione zostały trzy mieszkania Boga, których opisy 
znajdują się w Piśmie Świętym Pierwszym z nich był, zbudowany na polecenie Mojżesza, 
namiot spotkania20. Następnym, był namiot zbudowany przez Dawida21. Trzecim natomiast 
mieszkaniem, była świątynia zbudowana przez Salomona22. Ale jak zaznacza św. Autor, 
prawdziwym domem Boga jest Kościół –  mistyczne, żywe Ciało Chrystusa23, a domem 
Chrystusa – Maryja, do której mówi Anioł Gabriel: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. 
(Łk 1, 28)24. Jest Ona uświęconym przybytkiem Najwyższego25. Rozważając wielość bogactw 
jakie zgromadził król Dawid dla zbudowania godnego Boga przybytku i podkreślając, jak wiele 
słów poświęcono opisaniu tego bogactwa, św. Autor chce uwypuklić fakt, że bardzo mało słów 
poświęcono samej osobie Maryi.

W trzeciej części kazania został przedstawiony spór teologów na temat niepokalanego 
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poczęcia i narodzenia Maryi. Autor Mariale zauważa fakt, że pomimo milczenia Pisma Święte 
oraz braku dogmatu na temat Niepokalanego Poczęcia Maryi26, Kościół zawsze skłaniał się ku 
wierze w bezgrzeszne poczęcie Matki Boga. W następnych zdaniach św. Wawrzyniec przytacza 
argumenty za słusznością takiej wiary. Podstawową wydaje się być prawda o wszechmocy 
Boga. O niej to przekonuje Maryję Gabriel27. Przytoczone tu zostały także słowa Anioła do 
Sary28. Bóg uwolnił Maryję od zmazy grzechu pierworodnego, jak uchronił z niebezpieczeństw 
Noego29, Lota30, krzak gorejący od spalenia31, Mojżesza32, Rahabę33, Jonasza34, Daniela35 
czy trzech młodzieńców z pieca babilońskiego36. Maryja została wyjęta spod powszechnego 
prawa grzechu jak Henoch37 i Eliasz38 od śmierci. Tak jak Aswerus, na mocy przywileju, wyjął 
królowę Esterę spod powszechnie obowiązującego dekretu39 tak, zdaniem świętego Wawrzyńca, 
święty i ekumeniczny Sobór Trydencki w swych powszechnych i ogólnych kanonach i dekretach 
o grzechu pierworodnym - nie zamierzał objąć nimi również Dziewicę40.

W ostatnich słowach tej części kazania podkreślona została wszechmoc i wolność Boga 
Stworzyciela41. Przytaczając przepisy Prawa dotyczące czystości rytualnej w Świątyni42, 
a także arcykapłana43, Autor udowadnia, że Bóg zachował swą Oblubienicę od wszelkiej 
nieczystości grzechu, a w szczególności od grzechu pierworodnego, który według św. Wawrzyńca 
jest zgwałceniem i pozbawieniem dziewictwa duszy przez szatana44. Sama Maryja, która 
bardzo ceniła sobie dziewictwo cielesne stawiając je, zdaniem św. Bryndyzyjczyka, ponad 
macierzyństwo Boże i dopiero wtedy zgodziła się na bycie Matką Boga, gdy Gabriel oznajmił Jej, 
że pocznie z Ducha Świętego bez udziału mężczyzny45, jeszcze bardziej ceniła sobie dziewictwo 
duchowe. Musiała Ona być zachowana od nieczystości duszy i ciała skoro stała się Matką 
godnego wszelkiej czci Chrystusa, o czym zaświadczył sam Bóg Ojciec46. Jeszcze raz zostały 
przytoczone argumenty na to, że Pismo Święte uogólniając prawdę o grzechu wszystkich ludzi47 
przedstawia wyjątki od tej reguły, np. Noe48 czy Apostołowie i Prorocy49.

W następnej części kazania, święty Autor, choć wcześniej stwierdził, że Pismo Święte 
nic nie mówi na temat poczęcia i narodzin Maryi, oznajmia jakoby Biblia głosiła całkowite 
niepokalanie Maryi50. Porównania z Księgi Pieśni nad pieśniami51 i Apokalipsy52, zdaniem 
św. Wawrzyńca odnoszą się właśnie do Bożej Rodzicielki. Tak jak róża pośród cierni, tak Maryja 
była bezgrzeszna wśród grzeszników53. W swej bezgrzeszności podobna była do Chrystusa jak 
Ewa do Adama54. Część tego kazania zakończona jest pytaniem retorycznym, które uwypukla 
bezzasadność jakiegokolwiek twierdzenia o pozbawieniu przez szatana dziewiczej czystości 
duszy Maryi.

W następnej części przedstawione zostały relacje między Chrystusem, a Maryją. Zdaniem 
świętego Autora, opis miejsca szczególnego zamieszkania Bożego, tzw. Święte Świętych55 jest 
opisem dotyczącym Maryi56. Przebłagalnia oznaczała Jezusa – ofi arę przebłagalną57, natomiast 
Arka – Maryję58.

Porównując wymiary Arki i Przebłagalni59, które zdaniem św. Wawrzyńca oznaczały 
odpowiednio: długość- wieczność, szerokość - niezmierzoność, a wysokość-nieskończoną 
wyższość wszelkiej doskonałości, Autor chciał wykazać  różnice między Synem, a Jego Matką. 
Długością jest czas życia Chrystusa, od poczęcia do końca życia ziemskiego, szerokość natomiast, 
oznacza pełnię Jego Boskich charyzmatów. Na potwierdzenie tych wywodów zacytowane są 
słowa Ewangelii świętego Jana60, a na poparcie rozważań na temat nieskończoności łaski, 
świętości i zasług Jezusa również słowa Ewangelii świętego Jana (3, 34)61. Tak więc Maryja, 
równa Chrystusowi co do świętości i łaski, różni się od swego Syna wielkością udzielonych 
Jej przez Niego, tych przymiotów. Mówić mają o tym słowa Ewangelii świętego Jana62. 
Zastanawiając się nad wymiarami Arki63 święty Autor dochodzi do wniosku, że Bogarodzica 
posiadała w sobie wszelką łaskę dziewięciu hufców anielskich i wszelką doskonałość wszystkich 
Aniołów64. Do doskonałości Chrystusa brakuje Jej tylko jednego stopnia. Arka Przymierza 
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przez swoje wymiary obrazuje, bliską najwyższej doskonałości Chrystusa, Maryję. Choć jako 
stworzenie nigdy nie dorównuje Bogu, to jednak wznosi się Ona ponad wszelkie stworzenie 
niższe od Boga65.

Zdaniem Autora, do Maryi odnoszą się także słowa proroka Ezechiela66 i proroka 
Izajasza67. Również następne wersety z księgi proroka Izajasza68 zdaniem św. Wawrzyńca 
odnoszą się do Bożej Matki. Natomiast bezpośrednio do Niej odnosi także słowa (Iz 7, 14)69. 
Opierając się na tym fragmencie Autor dowodzi, że Maryja nie tylko była dziewicą cieleśnie i 
duchowo, ale także jak Chrystus, świętą. O pełni łaski Maryi mówią także słowa proroka Izajasza 
(11, 1-2)70, jak i słowa Ewangelisty Łukasza (1, 28; 1, 42)71. Dlatego bezzasadną wydaje się 
Autorowi jakakolwiek myśl o grzeszności Błogosławionej. Skoro ani Anioł, ani Elżbieta nie 
powiedzieli od kiedy Maryja jest pełną łaski – błogosławioną należy przyjąć, że Bóg ukształtował 
Ją taką od Jej poczęcia, tak jak stworzył od samego początku jasne słońce, świętych Aniołów72, 
niewinnych i sprawiedliwych pierwszych rodziców73, a w łonie matki uświęcił Jeremiasza74 i 
Jana Chrzciciela75. Skoro Salomon mógł zbudować i przyozdobić świątynię76, i sporządzić sobie 
wspaniały tron77, to tym bardziej Duch Święty mógł jeszcze piękniej zbudował i przyozdobił 
łaskami Maryję – Świątynię i Tron Syna Bożego.

Kończąc to kazanie św. Wawrzyniec jako jeszcze jeden argument za Niepokalanym 
Poczęciem Najświętszej Maryi Panny przytacza wypowiedzi synodów i prawie jednogłośną 
zgodność, co do tej kwestii, różnych szkół oraz uczelni chrześcijańskich. Także obchodzenie 
przez Kościół Katolicki jak i Prawosławny uroczystości Niepokalanego Poczęcia oraz przypisanie 
do tej uroczystości odpustów, mają być argumentami za prawdą o wolności Maryi od wszelkiego 
grzechu, nawet pierworodnego78. 

Notes

1. Mt 1, 16. Występujący tutaj aoryst bierny έγεννηθή – narodził się, pozwala mniemać, że autor 
genealogii, w narodzinach Jezusa z Maryi, upatrywał ingerencji Boga. Maryja i Jezus dzięki temu , że 
Józef był głowa rodziny, choć tylko przybranym ojcem i opiekunem Jezusa, zostali ofi cjalnie zaliczeni do 
królewskiego rodu Dawida, a przez to także przyjęci do narodu Abrahama. (Por. J. HOMERSKI, Ewangelia 
według św. Mateusza, Pismo Święte Nowego Testamentu, t. III, cz. 1, Poznań ; Warszawa 1979, s. 74.)

2.  Dziś w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny czyta się fragment 
Ewangelii według św. Łukasza (Łk 1, 26-28).

3. Por. Mariale, s. 281.
4. Por. Tamże, s. 281.
5. Ps 19, 6. i ono wychodzi jak oblubieniec ze swej komnaty, weseli się jak olbrzym, co drogę 

przebiega. (BT)
Słońce pośród wszystkich ciał niebieskich w szczególny sposób głosi potęgę Boga. Jest ono 

stworzeniem Bożym. W państwach ościennych uważane było za boga. Jednak tradycja pozabiblijna sprawiła, 
że w tym psalmie słońce przedstawiono personalistycznie. Jest ono posłańcem Boga, które wykonuje Jego 
rozkazy. Wychodzi ono jak małżonek z małżeńskiej komnaty. (Por. S. ŁACH, Księga Psalmów, Pismo Święte 
Starego Testamentu, t. VII, cz:1 i 2, Poznań, 1990, s. 161-164.)

6. Aluzja do Ps 87, 5.
Mariale ma : Człowiek się w tym domu narodził i sam Najwyższy założył ten dom.
Ps 87, 5. O Syjonie zaś mówią „Każdy się tam narodził”. A On, Najwyższy, utwierdził go. (BP) 

Miejscem na którym urodził się każdy człowiek jest Syjon. Jest on dla każdego Izraelity przede wszystkim 
miejscem duchowych narodzin. Po niewoli prawo obywatelstwa świętego miasta przypadło także prozelitom. 
Jeżeli Ps 87 jest dowodem na spełnienie się proroctwa Iz 57, 3-8, to Syjon staje się dla wszystkich narodów 
ich duchową matką. (Por. S. ŁACH, Księga Psalmów, dz. cyt., s. 382-385.)

7. Rdz 1, 1. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. (BT)
Mocno podkreślona jest, mimo różnych zdań uczonych, nieskończona wszechmoc Boga, który 

stworzył niebo i ziemię z niczego. (Por. S. ŁACH, Księga Rodzaju, Pismo Święte Starego Testamentu, 1.1, cz. 
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1, Poznań, 1962, s. 182-183.)
8. Por. Mariale,s. 281 
9. Ps 99, 6. Wśród Jego kapłanów są Mojżesz i Aaron, i Samuel wśród tych, co wzywali Jego 

imienia: wzywali Pana, On ich wysłuchiwał. (BT).
Psalm 99 jest jedynym w którym wspomina się imię Mojżesza, Aarona i Samuela. Przyjmuje się, 

że imię Aarona i słowa dotyczące kapłanów zostały podane poniżej dla podkreślenia stosunków między 
kapłaństwem Aaronowym, a Bogiem Jahwe. (Por. S. ŁACH, Księga Rodzaju, dz. cyt. s. 428.)

10. Ef 2, 20; Mt 16,18.
Ef 2, 20. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam 

Chrystus Jezus. (BT)
Przenośnia fundamentu (gr. θεμέλιοζ) związana jest z ideą Kościoła jako Bożej lub Chrystusowej 

budowli. U św. Pawła występuje ona wielokrotnie. Różnie zostało wytłumaczone kto jest fundamentem. Jedni 
widzą w nim kładzionych przez Chrystusa Apostołów inni Chrystusa kładzionego przez jego Apostołów. 
Dziś powszechnie widzi się w fundamencie Apostołów i Proroków. (Por. A. JANKOWSKI, Listy więzienne 
świętego Pawła, Pismo Święte Nowego Testamentu, t. III, Poznań, 1962, s. 412-413).

Mt 16, 18. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, 
a bramy piekielne go nie przemogą. (BT)

Święty Szymon zostaje obdarzony łaską objawienia godności Jezusa i nadana mu zostaje nowa rola 
wyrażona w metaforach opoki (w. 18) i władzy sądzenia i rozwiązywania (w. 19 b, c). Święty Piotr gr. πετρα 
i aram. – Kefa – opoka, skała oznacza, że dla innych Piotr stał się kimś bardzo stabilnym, trwałym. Jako 
wyznawca godności mesjańskiej Chrystusa staje się fundamentem na którym osobiście sam Jezus zbuduje 
swój Kościół (Por. J. HOMERSKI, Ewangelia według św. Mateusza, dz. cyt., s. 248-249.)

Budowa ta zostanie skończona przy powtórnym przyjściu Chrystusa. (Por. T. LOSKA (komentarze), 
Ewangelia według świętego Mateusza, Katowice 1995, s. 171-172.)

11. 1 Kor 3, 11. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a 
którym jest Jezus Chrystus. (BT).

Fragment ten wraz z wymienionymi powyżej był przedmiotem rozważań na temat właściwego 
rozumienia pojęcia fundamentu w budowli Bożej. Tutaj wyraźnie mowa jest o Chrystusie jako fundamencie 
położonym przez Apostołów. Współczesne rozumienie tego fragmentu zostało podane w przyp. 26. (Por. A. 
JANKOWSKI, Listy więzienne świętego Pawła, dz. cyt.., s. 412.) 

12. Por. Mariale, s. 282.
13. Mt 7, 26. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z 

człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. (BT).
Fragment kazania na górze. Przypowieść ta odwołuje się do środowiska palestyńskiego, tamtejszych 

zwyczajów i warunków klimatycznych i egzystencjalnych. W nauce tej Jezus zawarł wszystko co potrzebne 
jest do osiągnięcia królestwa Bożego. Nierozerwalna jest relacja między słuchaniem i wykonywaniem słów 
Mesjasza. (Por. J. HOMERSKI, Ewangelia według świętego Mateusza, dz. cyt., s. 161-162.); (Por. T. LOSKA, 
Ewangelia według świętego Mateusza, dz. cyt., s. 113-114.)

14. Ps 87, 1 – Budowla Jego – na świętych górach. (S. ŁACH, Księga Psalmów,  dz. cyt., s. 382-
383.)

15. Wj 36, 24 nn.
16. 1 Krl 5, 31. Król polecił im, aby kazali wyłamywać kamienie wielkie, wyborowe i ciosane na 

założenie fundamentów budowali. (BT)
17. Ap 21, 18-21. Samą myśl zbudowania idealnej Nowej Jerozolimy odnaleźć można w Księdze 

Izajasza ( 54, 11 n) i Księdze Tobiasza (13, 21n). Dobór kamieni odpowiada tym z pektorału arcykapłana (Wj 
28, 17-20). Problemu nastręcza wytłumaczenie, co miałyby oznaczać dane kamienie. Współcześnie panuje 
zgodność, że nie symbolizują one Apostołów, ani dwunastu pokoleń Izraela. Można natomiast rozumieć ten 
obraz jako budowanie podstawy dla Kościoła - Nowego Jeruzalem na przeróżnych charyzmatach duchowych 
dwunastu Apostołów. (Por. A. JANKOWSKI, Apokalipsa świętego Jana, Pismo Święte Nowego Testamentu, 
t. VIII, Poznań 1959, s. 281; BP, s. 673.)

Zdaniem E. Ehrlich dwanaście kamieni w dwunastu warstwach fundamentów Nowego Jeruzalem 
symbolizuje Apostołów. Odczytuje więc ten symbol jako Kościół zbudowany na fundamencie Apostołów. ( 
Por. E. EHRLICH, Apokalipsa – Księga pocieszenia, Poznań 1996, s. 294-296.)

18. Ap 21, 3. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: Oto przybytek Boga z ludźmi: i 
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zamieszka wraz z nimi, i będą oni jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. (BT)
Przybytek (gr. σχηνή – synonim pojęcia szekina ) mówi o obecności Bożej i jest przeciwieństwem 

namiotu z okresu wędrówki po pustyni. Lud Boży będzie wierny i ulegnie apostazji. Dzięki temu tytuł 
Immanuel – Bóg z nami, stanie się dla ludu realnie odczuwalną rzeczywistością. Szekina(h) – słowo 
oznaczające przejaw tajemniczej obecności Boga pośród ludu wybranego, w czasie Jego wyjścia z Egiptu. 
Z czasem rzeczownik ten stał się zastępczym imieniem Boga. Zapowiada także stałe przebywanie Boga, 
prawdziwe szczęście zbawionych, pośród swego ludu i wierność doświadczających tej stałej obecności ludzi. 
(Por. A. JANKOWSKI, Apokalipsa świętego Jana, dz. cyt., s. 274.)

19. Prz 9, 1. Mądrość zbudowała sobie dom i wyciosała siedem kolumn. (BT)
Autor przedstawia uosobioną Mądrość (por 1, 20; 6, 22; 8, 22; 14, 1) jako księżniczkę wydającą 

ucztę z okazji poświecenia swojego mieszkania (por. 8, 34) dla tych, którzy zechcą przybyć. Dom ozdobiony 
został kolumnami dlatego należy uznać go za zamożny. W Palestynie i Babilonii zwykle domy nie miały 
kolumn. Liczbę siedem należy odczytać jako symboliczną, określającą doskonałość. Pałac mądrości jest więc 
miejscem bogatym i zarazem gościnnym mieszkaniem. (BP, t. II, s. 350.)

20. Wj 36-38.
21. 1 Krn 15, 1. Pobudował on sobie domy w Mieście Dawidowym, przygotował miejsce dla Arki 

Bożej i rozbił dla niej namiot. (BT)
22. 1 Krl 6, 1-38.
23. 1 Tm 3, 15; Kol 2, 8; J 2, 19-21.
a. 1 Tm 3, 15. Gdybym zaś się opóźniał, [piszę], byś wiedział, jak należy postępować w domu 

Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, fi larem i podporą prawdy (Tamże).
Autor używa tutaj czasownika άναστρεψειν, który mówi o postępowaniu, kładąc równocześnie 

akcent na jego wymiar społeczny i międzyludzki i sposób życia we wspólnocie. Jako Dom Boży należy 
rozumieć Kościół Chrystusowy i jego charakter wspólnotowy i rodzinny, ale także jako Kościół – wspólnota 
zjednoczona organizacyjnie. Za tym drugim rozumieniem przemawiają dookreślenia: Kościół żyjącego Boga, 
kolumna i podwalina prawdy. Kościół jawi się więc jako zjednoczona wspólnota w której centrum jest Bóg, 
a także jako ta która strzeże prawdy objawionej.(Por. J. STĘPIEŃ, Listy do Tesaloniczan i Pasterskie, Pismo 
Święte Nowego Testamentu, t. IX, Poznań ; Warszawa 1979, s. 346-347.)

b. Kol 2, 8. – Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę fi lozofi ę będącą czczym 
oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. (BT)

Każde uzależnianie się od różnorakich sił kosmicznych, które uosabiano w duchu astrologii 
synkretycznej, z aniołami i duchami niebieskimi, czy też powroty w wierzeniu do judaizmu, przeciwstawiają 
się „oparciu się na Chrystusie”, który stał się jedynym Zbawcą, Prawodawcą i Pośrednikiem Objawienia 
Bożego. (Por. A. JANKOWSKI, Listy więzienne świętego Pawła, dz. cyt., s. 259-261.)

c. J 2, 19-21. Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją 
na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w 
przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. (BT)

Słowa te zrozumieli dopiero uczniowie po zmartwychwstaniu Chrystusa. Pojęli, że Jezus mówił nie 
o świątyni Heroda Wielkiego, ale o własnym ciele. Może również rozumieli symbolikę świątyni ciała Jezusa, 
które jest miejscem Bożej obecności (por. 1, 14; 7, 37-39; BP t. IV, s. 229).

24. Łk 1, 28. Słowa pozdrowienia wyrażają wielki szacunek Bożego posłańca względem Maryi. 
Greckie słowo χαίρε – pozdrowienie, które w Palestynie wyrażało życzenie i zachętę do radości. Jeśliby 
tak rozumieć te słowa wtedy zachęcałyby one Maryję do radości z powodu obdarowania jej pełnią łaski 
i spełnienia się przez Nią zapowiedzi mesjańskich (So 3, 14-17; Jl 2, 21-27; Za 9, 9-10). Słowo greckie 
κεχαριτομενη – łaski pełna, (która znalazłaś łaskę, łaską obdarzona – BP, t. IV, s. 150.) można rozumieć 
jako pochwałę piękna fi zycznego Maryi, lub też napełnionej Bożą łaską Jej duszy. Określenie to zostało 
postawione przez Łukasza w miejsce imienia Maryi, jakby chciał on podkreślić, że stwierdzenie to pełniej Ją 
charakteryzuje. Podkreśla ono także Boże upodobanie w Maryi i obdarzenie Jej wszystkim tym co chciał aby 
Ona posiadała, tzn. najwyższe wartości duchowe, religijne i moralne.

χαριτοω – wyraża obdarowanie pełnią łask, użyte natomiast w czasie przeszłym dokonanym 
(perfectum) wskazuje, że w pierwotnym Kościele żywa była wiara, że Maryja obdarowana została tymi 
łaskami bardzo dawno i że taką pozostaje bez przerwy. Stało się to podstawą do mówienia o Niepokalanym 
Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, oraz innych przywilejów. (F. GRYGLEWICZ, Ewangelia według św. 
Łukasza, Pismo Święte Nowego Testamentu, t. III, cz. 3, Poznań 1974, s. 88-89.)
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25. Ps 46, 5. Odnogi rzeki rozweselają miasto Boże – uświęcony przybytek Najwyższego. (BT)
Jest to uwielbienie Jahwe za Jego obecność w świętym mieście Jeruzalem (Ps 48, 2.9; Ps 87, 3; Iz 

6G, 6.). Wzmianka autora o rzece i jej odnogach, których tak naprawdę nie było w Jerozolimie każe nam 
rozumieć ten fragment jako zapowiedź Jerozolimy czasów ostatecznych. Wizję tę można porównać z (Jl 4, 
18; Za 4, 8.). Inną nazwą Jerozolimy było określenie „mieszkanie Boga” ponieważ w niej znajdowała się 
świątynia Salomona i Arka Przymierza. Bóg przebywając w swoim mieście uświęca je i umacnia. (Por. S. 
ŁACH, Księga Psalmów, dz. cyt., s. 254-255.)

26. Dogmat został ogłoszony dopiero w 1854 r. przez papieża Piusa IX bullą Ineffabilis Deus. 
27. Łk 1, 37. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. (BT)
.Mimo, że Maryja nie wyrażała wątpliwości, to jednak anioł zapewnił Ją, że wszystko co zwiastował 

stanie się dzięki wszechmocy Boga. Argumentem jest tutaj poczęcie Jana Chrzciciela przez starą i niepłodną 
Elżbietę, (por. F. GRYGLEWICZ, Ewangelia według św. Łukasza, dz. cyt. s. 91.)

28. Rdz 18, 14. Czy jest coś, co byłoby niemożliwe dla Pana? Za rok o tej porze wrócę do ciebie, i 
Sara będzie miała syna. (BT)

Fragment ten jest bardzo piękną wypowiedzią o Bogu. Poucza nas o wszechmocy Boga, który chce 
zawsze przychodzić z pomocą wszystkim, którzy są Mu wierni. Tym mocniejszy ma ona oddźwięk przy 
niedowierzającym i pogardliwym śmiechu Sary. (Por. S. ŁACH, Księga Rodzaju, dz. cyt., s. 370-371; G. 
RAVASI, Księga Rodzaju (12-50), Kraków, 1998, s. 97.)

29. Rdz 6, 8nn
30. Rdz 19, 15-26.
31. Wj 3, 2. Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. Mojżesz 

widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. (BT)
32. Wj 2, 5-10. A córka faraona zeszła ku rzece, aby się wykąpać, a jej służące przechadzały się nad 

brzegiem rzeki. Gdy spostrzegła skrzynkę pośród sitowia, posłała służącą, aby ją przyniosła. A otworzywszy 
ją, zobaczyła dziecko: był to płaczący chłopczyk. Ulitowała się nad nim mówiąc: Jest on spośród dzieci 
Hebrajczyków. Jego siostra rzekła wtedy do córki faraona: Chcesz, a pójdę zawołać ci karmicielkę spośród 
kobiet Hebrajczyków, która by wykarmiła ci to dziecko? Idź – powiedziała jej córka faraona. Poszła wówczas 
dziewczyna zawołać matkę dziecka. Córka faraona tak jej powiedziała: Weź to dziecko i wykarm je dla 
mnie, a ja dam ci za to zapłatę. Wówczas kobieta zabrała dziecko i wykarmiła je. Gdy chłopiec podrósł, 
zaprowadziła go do córki faraona, i był dla niej jak syn. Dała mu imię Mojżesz mówiąc: Bo wydobyłam go z 
wody. (Tamże)

33. Joz 6, 22-25. Jozue powiedział dwu wywiadowcom, którzy wybadali kraj: Wejdźcie do domu 
owej nierządnicy i wyprowadźcie stamtąd tę kobietę wraz ze wszystkimi, którzy do niej należą, jak jej 
przysięgliście. Weszli więc młodzi ludzie, wywiadowcy, i wyprowadzili Rachab, jej ojca i matkę, jej braci i 
tych wszystkich, którzy do niej należeli. Również wszystkich jej krewnych wyprowadzili i umieścili ich poza 
obozem izraelskim. Następnie miasto i wszystko, co w nim było, spalili, tylko srebro i złoto, jak i sprzęty z 
brązu i żelaza oddali do skarbca domu Pańskiego. Nierządnicę Rachab, dom jej ojca i wszystkich, którzy do 
niej należeli, pozostawił Jozue przy życiu. Zamieszkała ona wśród Izraela aż po dzień dzisiejszy ponieważ 
ukryła wywiadowców, których wysłał Jozue, by wybadali Jerycho. (Tamże)

34. Jon 2, 1-11.
35. Dn 6, 19-22. Następnie król odszedł do swego pałacu i pościł przez noc, nie kazał wprowadzać 

do siebie nałożnic, a sen odszedł od niego. Król wstał o świcie i udał się spiesznie do jaskini lwów. Gdy 
był blisko jaskini, wołał do Daniela głosem pełnym bólu: Danielu, sługo żyjącego Boga, czy Bóg, któremu 
służysz tak wytrwale, mógł cię wybawić od lwów? Wtedy Daniel odpowiedział królowi: Królu, zyj wiecznie! 
(Tamże)

36. Dn 3, 45-50
37. Rdz 5, 24 Żył więc Henoch w przyjaźni z Bogiem, a następnie znikł, bo zabrał go Bóg. (Tamże)
38. 2 Krl 2, 11. Podczas gdy ioni szli i rozmawiali, oto zjawił się wóz ognisty wraz z rumakami 

ognistymi i rozdzielił obydwóch: a eliasz wśród wichru wstapił do niebios. (Tamże)
39. Est 15, 13.
40.  Mariale, s. 284
41. Ps 135, 6. cokolwiek Panu się spodoba, to czyni na niebie i na ziemi, na morzu i we wszystkich 

głębinach. (BT)
42. Kpł 12, 4; 21, 16-22; 22, 18-24.
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43. Kpł 21, 13-14. Za żonę weźmie tylko dziewicę. Nie weźmie za żonę ani wdowy, ani rozwódki, 
ani pohańbionej, ani nierządnicy: żadnej z takich nie weźmie, ale weźmie dziewicę spośród swych krewnych. 
(Tamże)

44. Por. Mariale, s. 284
45. Łk 1, 35. Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. 

Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. (BT) Poczęcie Jezusa nie narusza 
dziewictwa jego Matki, ponieważ dokonało się to za sprawą działania Boga. Duch Święty i moc Najwyższego 
( u św. Mateusza – tylko Duch Święty ) są synonimami oznaczającymi wszechmoc Boga. Obłok jest aluzją do 
obłoku z Wj 40, 35, który spoczywał na Arce Przymierza jako znak obecności Boga. Można więc powiedzieć, 
że Maryja jest Arką Nowego Przymierza w której przebywa Bóg nie w symbolach i znakach, ale rzeczywiście 
w osobie Jezusa Chrystusa dzięki Jego wcieleniu, (Por. F. GRYGLEWICZ, Ewangelia według św. Łukasza, 
dz. cyt., s. 90; por. BP, t. IV, s. 150.)

46. Mt 17, 5; 3, 17.
Mt 17, 5. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest 

mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie! (BT)
Paralele Mk 9, 1-7; Łk 9, 28-36. Głos z obłoku, znaku obecności Bożej (por. Wj 24, 15; 40, 35) 

podobnie jak przy chrzcie Jezusa w Jordanie Mt 3, 17 objawia uczniom, że Jezus jest prawdziwym Synem 
Bożym i umacnia ich na drugi etap posłannictwa Chrystusa – cierpienie i poniżenie aż do śmierci. (Por. J. 
HOMERSKI, Ewangelia według św. Mateusza, dz. cyt., s. 256.)

Mt 3, 17. A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. (BT) Głos 
Boga daje świadectwo prawdziwej godności Chrystusa. Można je rozumieć jako potwierdzenie Mt 2, 15, i są 
nawiązaniem do idei misji Jezusa- Cierpiącego Sługi Jahwe z Iz 42, 1-7;49, 1-6; 50, 4-9; 52, 13-53, 12. (Por. 
J. HOMERSKI, Ewangelia według św. Mateusza, dz. cyt., s. 111.)

47. Rz 5, 12; Ps 14, 3; Ps 116, 11.
Rz 5, 12. Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w 

ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. (BT) 
Widać w tym liście szczególne upodobanie św. Pawła Apostoła do słowa ap.apTia, którego użył 

aż 48 razy a we wszystkich swoich listach 59. Słowem tym określa nie tyle upadek Adama co raczej siłę – 
personifi kację siły, która po pierwszym grzechu wniknęła w każdego człowieka. Skutkiem tego grzechu na 
świat weszła śmierć fi zyczna. Dotknęła ona także ducha człowieka. Życie wieczne przebywania z Bogiem 
stało się więc dla ludzi nieosiągalne. Tekst ten tłumaczony jest także jako mówiący o warunkowej śmierci 
wszystkich ludzi, ponieważ każdy człowiek zgrzeszył uczynkami. Do grzechów tych jednak by nie doszło, 
gdyby nie grzech pierwszego człowieka. A przyczyna zła, które zalewa cały świat jest grzech pierworodny. 
Tym co skłania każdego człowieka do popełniania grzechów uczynkowych jest właśnie άμαρτια – uosobienie 
grzechu. (Por. K. ROMANIUK, Czyż nie płonęło w nas serce, gdy wyjaśniał nam Pisma..., Kraków, 1998, s. 
138-139.)

Ps 14, 3. Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni: nie ma takiego, co dobrze czyni, nie ma ani 
jednego. (BT). Bóg patrząc z wysoka na ludzi, którzy przeczą istnieniu Boga, nie może znaleźć nikogo kto 
wypełniałby dobre uczynki. Razem z przeczeniem istnieniu Boga nastąpiło zepsucie ich postępowania. Mocno 
widać tutaj silne powiązanie między wiarą a etyką. (Por. S. ŁACH, Księga Psalmów, dz. cyt., s. 138-140.)

Ps 116, 11. Powiedziałem w swym przygnębieniu: Każdy człowiek kłamie! (BT)
Psalmista w chwili swego cierpienia całą ufność pokłada w Bogu. W chwili opuszczenia go przez 

ludzi jest on bezsilny wobec kłamstw, które go otaczają. (Por. S. ŁACH, Księga Psalmów, dz. cyt., s. 489-
491.).

48. Rdz 6, 12-14. Gdy Bóg widział, iż ziemia jest skażona, że wszyscy ludzie postępują na ziemi 
niegodziwie, rzekł do Noego: Postanowiłem położyć kres istnieniu wszystkich ludzi, bo ziemia jest pełna 
wykroczeń przeciw mnie; zatem zniszczę ich wraz z ziemią. Ty zaś zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego, 
uczyń w arce przegrody i powlecz ją smołą wewnątrz i zewnątrz. (BT)

49. Ps 14, 3; Jr 8, 10; Fłp 2, 21; Mt 25, 41;lz 53, 6; Jk 3, 2; Ps 14, 3; Koh 7, 20; Prz 24, 16; Iz 64,6; 
Rz 5,12.

50. Pnp 4, 7; 6, 8.
Pnp 4, 7. Cała piękna jesteś, przyjaciółko moja, i nie ma w tobie skazy. [...]. (Tamże)
Argument Pnp 4, 7 za Niepokalanym Poczęciem, oraz posługiwanie się tym wersetem w liturgii, 

nabiera wartości, gdy się przyjmie za A. Robertem (Le Cantique des Cantiques, Pańs 1963), że utwór ten 
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jest dopełnieniem teologii starotestamentalnej o łączności Jahwe z Izraelem... Lecz deklaracja wyraźnie 
przesadna, króla – Jahwe wobec Izraela: „nie ma zmazy w tobie”, spełni się dosłownie w nowym stworzeniu, 
które rozpocznie się Niepokalanym Poczęciem Maryi. Ponieważ to znaczenie sprowadza się obiektywnie, 
biorąc pod uwagę bogatą tradycję (mimo pewnych braków), teolog może w nim widzieć „sens pełniejszy”, 
czyli ultra-sens, który wyraża zamiar Boga, głównego autora Pisma Świętego. (R. LAURENTIN, Matka Pana, 
Warszawa1989, s. 169, nota 3.)

Pnp 6, 8-9. Sześćdziesiąt jest królowych i nałożnic osiemdziesiąt, a dziewcząt bez liczby, [lecz] 
jedyna jest moja gołąbka, moja nieskalana, jedyna swej matki, wybrana swej rodzicielki. Podziwiają ją 
dziewczęta i zwą ją szczęśliwą, królowe i nałożnice ją wysławiają. (BT)

Występuje tutaj historyczny król Salomon. Według 1 Kri 11, 3. Harem króla Salomona liczył o wiele 
więcej żon i nałożnic. Autorowi chodziło więc tu nie tyle o podanie dokładnej liczby żon i nałożnic (narody 
pogańskie?) króla, lecz o podkreślenie wyjątkowego umiłowania nad inne jednej (narodu izraelskiego?). (Por. 
BP, t. II, s. 493.)

51. Pnp 6, 9; 4, 12-13.
Pnp 6, 9. – Patrz przypis 67b.
Pnp 4, 12-13. Ogrodem zamkniętym jesteś, siostro ma, oblubienico, ogrodem zamkniętym, źródłem 

zapieczętowanym. Pędy twe – granatów gaj, z owocem wybornym kwiaty henny i nardu. (BT)
Jest tutaj ukazany obraz w którym autor za pomocą alegorii odkrywa cechy Oblubienicy. Słowa: 

ogród zamknięty i zdrój zapieczętowany odnoszą się do Oblubienicy – Izraela. Określają ją jako wyłączną 
własność jej Oblubieńca – Boga. Objawienie, które Izrael otrzymał od Boga ma go chronić przed wpływami 
obcych kultur i wierzeń. Tylko Bóg ma prawo do Izraela, który ma jedynie Jemu służyć jak oblubienica 
oblubieńcowi. Szczególnie te dwa obrazy wskazują, że Autor w miłości między Oblubieńcem a Oblubienicą 
chciał przedstawić miłość Boga do narodu izraelskiego! W liturgii Kościoła określenia te odnoszone są do 
Maryi, jako symbole Jej dziewictwa. (Por. L. MELOTTI, Maryja – Matka żyjących, Niepokalanów 1993, s. 
27; BP, t. II, s. 489.)

52. Ap 12,1. Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej 
stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. (BT)

Znak – W Starym Testamencie termin ten łączył się z Bogiem, albo też z Niebem. Najbliższa Ap 
12, 1 jest paralela Iz 7, 14., a oznacza ona zjawisko nadprzyrodzone, symbol lub zapowiedź rzeczywistości 
nadzmysłowej. W symbolu niewiasty zbiegają się jego trzy znaczenia: a) rysy indywidualne Matki 
Emmanuela (Iz 7, 11.14; Mi 5, 2); b) często u proroków spotkać można Małżonkę Jahwe oznaczającą 
społeczność teokratyczną (Oz 2, 19n; Jr 3, 6-10.20; Ez 16, 8-14), albo też Syjonu (Iz 26, 17; 49, 25) lub 
Jerozolimy (Iz, 66, 7). Można w tym symbolu dojrzeć również Niewiastę z Protoewangelii (Rdz 3,. 14n). 
W symbolu Smoka dostrzegamy analogię do węża z raju, a Potomek Niewiasty okazuje się Mesjaszem. 
Natomiast za rozumieniem tego symbolu jako zbiorowości przemawia użycie obrazu innej niewiasty – 
Wielkiej Nierządnicy.

W słońce obleczona ( Ps 83<84>, 12; Pnp 6, 10; Mt 17, 2; Dz 26, 13). Pogańskie bóstwa słoneczne 
Egiptu, Babilonii, od czasów Aleksandra Wielkiego, kult Heliosa, jak również sol invictus Rzymian, 
swoim istnieniem nakazywały pomyśleć o naturze bóstwa. Tylko w Izraelu słońce będąc symbolem Boga 
przypominało o jedynym źródle wszelkiego życia – Jahwe. Tytuł obleczona w słońce jako najbliższej 
Wcielonemu Bogu – Jezusowi przysługuje więc szczególnie Maryi. (Por. A. JANKOWSKI, Apokalipsa 
świętego Jana, dz. cyt., s. 204-206.; Por. E. SZYMANEK, Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, 
Poznań 1990. s. 506-508.)

Niewiasta kojarzona jest z Matką Mesjasza z (Iz 7, 11. 14; Mi 5, 2), a starodawny wąż – szatan, 
staje się w Apokalipsie smokiem. Tekst ten często interpretowany jest mariologicznie. Ciężko jest jednak 
egzegetom wytłumaczyć bóle porodowe i ucieczkę na pustynię, dlatego można interpretować tekst jako opis 
narodu wybranego Izraela, lub też Kościoła – Oblubienicy Jahwe (Dz 2, 19n; Jr 3, 6-10, 20; Ez 16, 8-14.). 
Dziś równocześnie tłumaczy się niewiastę obleczoną w słońce jako Maryję i Kościół. ( Por. K. ROMANIUK, 
Czyż nie płonęło w nas serce, gdy wyjaśniał nam Pisma..., dz. cyt. s. 251-252.)

53. Pnp 2,2. Jak lilia pośród cierni, tak przyjaciółka ma pośród dziewcząt. (BT)
54. Rdz 2,18. Potem Pan Bóg rzekł: Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem 

odpowiednią dla niego pomoc. (Tamże)
Człowiek mimo, że został postawiony wśród wspaniale stworzonego świata i mimo, że został 

obdarzony przez Boga darami nadnaturalnymi pragnął przebywać z istotą podobną do siebie, aby być mu 
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pomocą duchową, psychiczną, fi zyczną... Ważny był też aspekt płciowy, dzięki któremu człowiek mógł 
podtrzymać gatunek ludzki. Bóg zatem spełnił pragnienie mężczyzny i stworzył dla niego istotę, która będzie 
go uzupełniać i odpowiadać jego oczekiwaniom. (Por. S. ŁACH, Księga Rodzaju, dz. cyt., s. 208.)

55. Mariale, s. 286.
56. Wj 26, 33-34. Powiesisz zaś zasłonę na kółkach i umieścisz wewnątrz poza zasłoną Arkę 

świadectwa, i będzie oddzielała zasłona Miejsce święte od Najświętszego. I położysz przebłagalnię na Arce 
świadectwa w Miejscu Najświętszym. (BT)

57. 1J 2,2. On bowiem jest ofi arą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za 
grzechy całego świata. (Tamże)

58. Ps 132, 8; Łk 11, 27; Łk 1, 28.
Ps 132, 8. [...] Wyrusz o Panie – arka twej chwały [...]. (BT)
Powstań, Jahwe, z miejsca odpocznienia twego, Ty i arka Twej mocy! Psalm pochodzi z końcowego 

okresu królestwa Dawidowego, kiedy Arka stale była w świątyni na Syjonie. Wyrażona jest tu prośba o Bożą 
interwencję (Por. Ps 7, 7; 9, 20; 17, 18; 44, 27). (Por. S. ŁACH, Księga Psalmów, dz. cyt., s. 537-541.)

Łk 11, 27. [...] Błogosławione łono które Cię nosiło. (BT)
Jakaś kobieta wyraziła swój podziw dla Jezusa na sposób semicki. Wychwalała błogosławione 

macierzyństwo Maryi. Jezus nie zaprzeczył temu, ale ze względu na słuchanie i wypełnianie przez Nią Słowa 
Bożego, postawił swą Matkę jeszcze wyżej. (Por. F. GRYGLEWICZ, Ewangelia według św. Łukasza, dz. cyt. 
s 227; T. LOSKA (komentarze), Ewangelia według świętego Łukasza, Katowice, 1996, s. 181.)

Łk 1, 28. [...] Pan z Tobą [...]. (BT) Patrz przyp. 40.
59. Wj 37,1-6. Potem Besaleel zbudował arkę z drzewa akacjowego, której długość wynosiła dwa 

i pół łokcia, jej zaś szerokość i wysokość półtora łokcia. I pokrył ją szczerym złotem wewnątrz i zewnątrz, i 
uczynił na niej dokoła złoty wieniec. Odlał dla niej cztery pierścienie ze złota i przymocował je do czterech 
jej rogów: dwa pierścienie do jednego jej boku i dwa pierścienie do drugiego jej boku. Również zrobił drążki 
z drzewa akacjowego i pokrył je złotem. I do pierścieni na obu bokach arki włożył te drążki służące do jej 
przenoszenia. Uczynił też przebłagalnię ze szczerego złota, a długość jej wynosiła dwa i pół łokcia, jej zaś 
szerokość półtora łokcia. (BT)

60. J 1, 14. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, 
jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. (Tamże)

Chwała jako Boży przymiot ma długą tradycję biblijną w Starym Testamencie i oznacza 
symbolicznie uzewnętrzniającą się w sposób widzialny Bożą naturę. Jej przejawami są: ogień (Wj 24, 
17), obłok (Wj 13, 21) lub też cudowne znaki troszczenia się Boga o swój lud. W ten podstawowy sposób 
rozumiana jest chwała w Ewangelii według świętego Jana (2, 11; 11, 40) jako przejaw mocy Jezusa, jego 
znaków i cudów. Najbardziej objawiła się ona na górze Tabor (Łk 9, 28- 36). (Por. L. STACHOWIAK, 
Ewangelia według świętego Jana, Pismo Święte Nowego Testamentu, t. IV, Poznań – Warszawa, 1975, s. 
122.)

61. J 3, 34. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a z niezmierzonej obfi tości udziela /
mu/ Ducha. (BT)

Posłannictwo Chrystusa jako działanie Boże zakłada, że Jezus działa z upoważnienia Boga i ma Jego 
autorytet. Przez to podkreślona zostaje Boska natura Chrystusa. (Por. L. STACHWIAK, Ewangelia według 
świętego Jana, dz. cyt., s. 172.). Jezus otrzymał od Boga Ojca pełnię Ducha (Ducha bez miary). (BP, t. IV, s. 
231.)

62. J 1, 16. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali – łaskę po łasce. (BT)
Wiersz ten nawiązuje bezpośrednio do wiersza 14. Do nadprzyrodzonej pełni tego miejsca, które 

także udziela się wszystkim wierzącym w Nie, tzn. w Jezusa. Słowo objawia się w swojej wielkości.. 
Niektórzy przypisywali ten wiersz Janowi Chrzcicielowi. Słowo wszyscyśmy zakłada szerszy krąg 
znaczeniowy niż tylko bliscy uczniowie Chrystusa i oznacza wszystkich wierzących, którzy otrzymują łaskę 
po łasce; jedną łaskę za łaskę; łaskę zamiast łaski. Czerpią oni z Pełni Chrystusa, są też tacy którzy tłumaczą 
ten zwrot jako stan „łaski odpowiadający łasce Słowa”. (Por. L. STACHWIAK, Ewangelia według świętego 
Jana, dz. cyt., s. 123-124.)

63. Wj 37, 1; Ez 43, 13.
64. Mariale, s. 287.
65. Tamże, s. 288.
66. Ez 43, 12. To jest ustawa świątyni: Na szczycie góry cały obszar dokoła niej ma być bardzo 
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święty. (BT)
Prorok stal na dziedzińcu wewnętrznym... Bóg pouczał go o świętości nowej świątyni, która, jako 

mieszkanie Boże, winna być strzeżona od wszelkiego skażenia. (BP t. III, s. 472.)
67. Iz 2, 2. Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stanie mocno na wierzchu gór i 

wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną. (BT)
Górą o której jest mowa w tym fragmencie jest Syjon. Podkreślono jej trwałość, co niektórzy 

uznawali za synonim niezniszczalności świętego miasta Jeruzalem. Wysokość Syjonu należy tłumaczyć 
teologicznie, a nie fi zycznie ponieważ Syjon był wtedy małym pagórkiem, Świątynia jest mieszkaniem 
chwały Boga, więc łączy ona niebo z ziemią. Dlatego też świątynia przerasta wielkością wszystkie budowle, 
a Syjon – wszystkie wzgórza. (Por. L. STACHOWIAK, Księga Izajasza 11-39, Pismo Święte Starego 
Testamentu, t. IX, cz. 1, Poznań, 1996, s. 128-129.)

68. Iz 35, 1-4. Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech 
rozkwitnie! Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą 
Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Saronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. 
Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe! Powiedzcie małodusznym: Odwagi! Nie bójcie się! 
Oto wasz Bóg, oto – pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by zbawić was. (BT)

Tekst ww. 1-2 nie mówi do kogo jest skierowany, choć ww.3-4 kierowane są do większej grupy 
ludności dotąd doświadczanych lub uciskanych. Bezpośrednio skierowane są do bezpłodnej i smutnej pustyni 
i stepu, które mogą symbolizować Lud Boży. Zapowiedziana jest jej przemiana i użyźnienie na podobieństwo 
płodnej i żyznej góry Karmel, Libanu i Saron. Dla Ludu Wybranego zapowiedziana jest odmiana ich losu. 
(Por. L. STACHOWIAK, Księga Izajasza I 1-39, dz. cyt. s. 464-465.)

69. Iz 7, 14. Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go 
imieniem Emmanuel. (BT)

Dobór słów tego tekstu może mówić o dziewicy, która porodzi Syna – Immanuela. Jednak jak dotąd 
nie ma jednoznaczności o kim prorokował Izajasz. Tradycja katolicka na podstawie bezspornej aluzji w Łk 
1,31 upatruje w Niewieście zapowiedz Maryi, a w Immanuelu – Jezusa Chrystusa. (Por. L. STACHOWIAK., 
Księga Izajasza 11-39, dz. cyt., s. 195-202.)

70. Iz 11, 1-2. I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na 
niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. (BT)

Dary mądrości i rozumu były przymiotami typowo królewskimi. Ideałem króla w Starym 
Testamencie jest Salomon. Dary te sa udzielane przez Boga za sprawa jego Ducha. Odrośl więc będzie 
pochodzić z królewskiego rodu Dawida i będzie predysponowana do bycia autorytatywnym przedstawicielem 
Boga, a także kierowania losami narodu. (Por. L. STACHOWIAK, Księga Izajasza 11-39, dz. cyt. s. 255-257.)

71. Łk 1, 28:1, 42.
Łk 1, 28. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, „błogosławiona 

jesteś między niewiastami”. (BT) Patrz przyp. 41.
Łk 1, 42. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i 

błogosławiony jest owoc Twojego łona. (Tamże)
Słowa te Elżbieta wypowiedziała pod wpływem Ducha Świętego i są odpowiedzią na pozdrowienie 

Maryi. Wychwalają one Matkę i Jej Syna. Elżbieta jest przy tym tak wzruszona, że słowa jej są nie 
skoordynowane: wyznaje ona, że to właśnie Maryję spośród wszystkich niewiast, Bóg najbardziej obdarował 
łaskami. Łaski te otrzymała Maryja dzięki byciu Matką Mesjasza. Dlatego też należy sławić także Jej łono. 
(Por. F. GRYGLEWICZ, Ewangelia według św. Łukasza, dz. cyt., s. 93.)

72. Mt 18, 10. Główną myślą tego tekstu jest przestroga przed pogardzaniem prostymi, pokornymi, 
potrzebującymi opieki. Nie ma w nim bezpośredniej mowy o stworzeniu aniołów przez Boga. (Por. J. 
HOMERSKI, Ewangelia według św. Mateusza, dz. cyt., s. 256.)

73. Rdz 1, 27; Koh 7, 29;
Rdz 1, 27. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył 

mężczyznę i niewiastę. (BT)
Koh 7, 29. Tylko, oto co stwierdziłem: Bóg uczynił ludzi prawymi, lecz oni szukają rozlicznych 

wybiegów. (Tamże)
74. Jr 1, 5. Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, 

poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię. (Tamże)
75. Łk 1, 15 Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki 
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napełniony będzie Duchem Świętym. (Tamże)
Napełnienie Jana Chrzciciela Duchem Świętym , charakteryzowało go jako proroka, jednak różnica 

między nim a prorokami Starego Testamentu jest taka, że oni dostawali natchnienie od Ducha Świętego wtedy 
gdy mieli nauczać, natomiast Jan Chrzciciel został obdarowany Duchem Świętym gdy był jeszcze w łonie 
Elżbiety. (Por. F. GRYGLEWICZ, Ewangelia według św. Łukasza, dz. cyt. s 227.)

76. 1 Krl 6, 1-38
77. 1 Krl 10, 18-20. Następnie król sporządził wielki tron z kości słoniowej, który wyłożył szczerym 

złotem. Tron miał sześć stopni i owalny szczyt z tyłu oraz poręcze po obu stronach siedzenia, a przy 
poręczach stały dwa Iwy. Na sześciu stopniach stało tam po obu stronach dwanaście lwów. Czegoś takiego nie 
uczyniono w żadnym z królestw. (BT)

78. Starodawna już jest pobożność wiernych względem świętej Dziewicy Maryi, utrzymujących, 
że jej dusza od pierwszej chwili stworzenia i połączenia z ciałem była wolna od wszelkiej zmazy grzechu 
pierworodnego... W tym tez duchu czczą oni i uroczyście obchodzą święto Jej poczęcia. Liczba czcicieli 
tego święta wzrosła do tego stopnia... że prawie wszyscy katolicy ją przyjęli... Wznawiamy konstytucje 
i dekrety Rzymskich Biskupów wydane na korzyść twierdzenia, że dusza świętej Dziewicy Maryi już w 
akcie stworzenia i poleczenia z ciałem była obdarowana łaską Ducha Świętego i zachowana od grzechu 
pierworodnego. – bulla zezwalająca na uroczyste obchodzenie święta Niepokalanego Poczęcia NMP. 
(ALEKSANDER VII Bulla Sollicitudo omnium eclesiarum 1661 r., w: S. GŁOWA, I. BIEDA, Breviarium 
Fidei, Poznań 1997, s. 269.)

ІІІ 54
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КАК  ДА  ГАРАНТИРАМЕ  ПРАВАТА  
НА  ПОСЕТИТЕЛИТЕ  В  МУЗЕИТЕ 

Цветана Кьосева

През последните две десетилетия музеите все по-често поставят потребностите, 
правата и очакванията на посетителите начело на своята работа. Този приоритет възниква 
във връзка с изискванията на т.н. „нова музеология” [1], която започва да се развива в 
западните страни, САЩ и Канада и постепенно се възприема и в държавите от бившия 
социалистически лагер след демократичните промени в тях след 1989 г. Новата музеология 
разглежда музея като институция, насочена към обществото и постоянно търсеща нови 
форми за връзки с публиката. В този смисъл тя измества неговото внимание от колекциите 
към посетителите. 

Поставянето на потребностите на посетителите в центъра на музейната работа се 
налага и от поредица други фактори и обстоятелства: 

- Необходимостта от реализация на социокултурната мисия на музея;
- Грижите за посетителите ще ни донесат по-голям доход. Нашите посетители ще си 

отидат удовлетворени, ще дойдат пак и ще доведат и други хора със себе си;
- Съществуването на музея зависи от това колко хора ще влязат в музея и от това 

дали можем да ги удовлетворим; 
- Наличието на огромен спектър от развлечения през ХХІ в. кара хората да бъдат 

твърде придирчиви когато се налага да изхарчат парите си в условията на ограниченото си 
свободно време и дори входът в музея да е свободен, те се замислят дали си струва да си 
прекарат времето в него. 

Поставянето на интересите на музейната публика в основата на музейните дейности 
породи един специфичен документ в музейната практика, наречен права на посетителите. 
На базата на многобройни изследвания, и съобразявайки се с гледната точка на публиката, 
през 1996 г. американската изследователка и водещ консултант по експозиционни въпроси 
Джуди Ранд формулира препоръчителен списък с 11 права на посетителите, в който се 
отбелязват отделни позиции, базирани на поведението им, средата и психологията им. 
Този списък е публикуван в множество чужди музеоложки издания и служи като база за 
комуникация с публиката. Ето какво съдържа списъкът:

1. Комфорт – „познавайте основните ми нужди” – лесен достъп до тоалетни, чешми, 
места за сядане, сейф, гардероб за връхни дрехи, лесен достъп до експозициите, стаи за 
отдих на деца и бебета, музейно пространство без бариери; 

2. Ориентация – наличие на ясни знаци и табели, как посетителите да стигнат до 
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различни места и какво ги очаква, добра планировка и логика за движение; 
3. Посетителите да се чувстват добре дошли, посрещнати от приветливи и 

услужливи длъжностни лица, настроени добронамерено към тях, да се идентифицират с 
някакъв елемент от експозицията, събитието или персонала; 

4. Посетителите искат да прекарат по добър начин времето в музея, да се забавляват, 
а ако срещнат неразбираеми надписи, проблеми в сградата, могат да се отегчат, разочароват 
и объркат; 

5. Социализация – понякога посетителите идват в музея заедно със семейството и 
приятелите си, очакват да си говорят и взаимодействат, да бъдат част от интерактивност, да 
споделят и обменят опит, а експозицията е сцената за тази социализация; 

6. Респект и уважение – „Приеми ме такъв какъвто съм и с това, което зная”. 
Посетителите очакват да ги приемат с тяхното ниво на знания и интереси. Те не искат 
експонати, етикети и служители, които ги изключват или покровителстват, или ги карат да 
се чувстват глупаво. 

7. Комуникация – посетителите искат точна, честна и ясна комуникация, искат да 
задават въпроси, чуят отговори и да изразяват различни гледни точки. „Помогнете ми да 
разбера и ми помогнете да говоря”; 

8. Учене – „Аз искам да науча нещо ново”. Посетителите идват да научат нещо 
ново, водят със себе си и децата си, но те учат по различни начини. Важно е да се знае 
как посетителите учат и да се оценят техните знания и интереси, като се контролират 
смущенията, предизвикани от шум, тълпи и прекалено много информация; 

9. Избор и контрол – посетителите се нуждаят от автономия и свобода да избират, да 
се движат свободно в залите, да пипат и докосват това, което е позволено; 

10. Предизвикателство, увереност и конфиденциалност – „Дайте ми 
предизвикателство! Знам, че мога да се справя”. Посетителите се радват на задачи, искат да 
успеят, лесните неща ги отегчават, а трудните ги правят тревожни. Ако се осигурява голяма 
гама от преживявания, ще се гарантира широка сфера от знания и диапазон от усвоени 
умения;  

11. Реконструиране/ревитализация – когато посетителите са увлечени от изложбата, 
наслаждавали са се на усилията си, времето е уплътнено и те се чувстват освежени и 
доволни от постигнатото ново ниво на знание, а това е поток от изживявания, които 
експозициите целят да създадат [2]. 

Както виждаме, списъкът с „права”, подобно на всеки друг тип права,  представлява 
система от социални правила и норми, които потвърждават,  или разрешават определен 
вид поведение на посетителите и регулират взаимоотношенията  между тях и музейните 
куратори. 

Анализът на списъкът на Джуди Ранд сочи, че той включва три основни групи права 
на посетителите: 

1. Комфорт и качествено обслужване в музея
2. Начини на възприемане на експозициите и услугите в музея
3. Взаимоотношения с музейния персонал
Как музеите се отнасят към правата на посетителите и как могат да ги 

осигурят? 
Основната част от правата на посетителите опират до техния комфорт и 

качественото им обслужване в музея. Това най-общо са условията, които музеят им 
предоставя във физически, интелектуален и социален план, за да направи посещението 
им информативно, приятно и комфортно. Общоизвестно е, че доброто обслужване 
на посетителите съкращава степента на дискомфорт и умора и им помага да получат 
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удоволствие от изложбите и другите музейни дейности, вследствие на което те са склонни 
да посетят музея и втори път. Въпрос на музейна политика е как отделният музей може да 
създаде тези условия. 

Съществуват утвърдени в музейната практика основополагащи принципи за 
осигуряване на комфорта и предоставяне на качествени услуги на посетителите [3]. 

За да осигури правата на посетителите, на първо място музеят трябва да обезпечи 
универсалните им права, декларирани във Всеобщата декларация за правата на човека, 
приета през 1948 г. от Организацията на обединените нации. Чл. 105 от тази декларация 
гласи, че „всеки човек има право да участва свободно в културния живот на обществото, 
да се наслаждава на изкуството, да участва в научния прогрес и да се ползва от неговите 
блага” [4]. Част от това право за участие в културния живот е и правото за получаване 
на равен достъп до музейните колекции без никакви ограничения по отношение на пол, 
раса, произход, възраст, сексуална ориентация и др. А това на практика означава музеят да 
осигури за своите посетители както общи, така и специфични потребности като например: 
наличие на гардероб, който да бъде отворен във всички часове на работа на музея и в 
който да има надпис за ограниченията в багажите и отговорностите на администрацията 
на музея; чисти, проветрени и добре обозначени тоалетни, снабдени с тоалетна хартия и 
миещи препарати, удобни за ползване от хора със специфични потребности и с възможност 
за преповиване на бебета; кафе, ресторант, или автомати за напитки и храни в които 
посетителите да си починат и похапнат;  музеен магазин; открита зона: парк или 
градина, лапидариум, с пейки, навеси под слънцето и на сянка, детски площадки и др., 
които предполагат удобство и места за размишления и отдих и др. Музеят е длъжен също 
и да осигури безопасност при разглеждането на експозициите – нужно е да се прецени 
опасността от риск и тя да се сведе до минимум с цел избягване на нещастни случаи, 
посредством предупреждаващи надписи, перила, заграждения и др. 

Тези общи потребности обаче не са достатъчни по отношение на определени групи 
посетители, които освен тях, имат и своите конкретни (специфични) потребности, към 
които музеят следва да се отнася с уважение, ако иска да ги спечели.  Осигуряването им  
налага специално отношение на музейния персонал към определени категории посетители.  

Така например за семейните групи трябва да се организират викторини и специални 
изложби за деца и игри, особено в празнични дни; менюто в бюфета трябва да включва и 
евтини закуски и напитки, подходящи за деца, или да има място, където те да се нахранят 
със закуски, донесени от дома; в тоалетните да има мивки и тоалетни чинии на ниско ниво, 
подходящо за децата, а също и маса за преобличане на бебета; възможност семействата с 
малки деца да дойдат с проходилки и детски колички и да ги ползват в залите на музея; 
услугите за тази група могат да достигнат и до предоставяне от страна на музея на малки 
бебешки колички и малки столчета, на които детето да се качи, за да види интересен 
експонат. Изводът от тези грижи е, че доволното бебе означава доволно семейство, и това, 
че доволното дете обезателно ще стане възрастен посетител.

За училищните групи трябва да има място за чанти и палта, място, където да се 
съберат, за да обсъдят плана за пребиваването си в музея, място, където да се нахранят, при 
необходимост да им се предоставят неща за записки и др.  Тъй като повечето от тези групи 
идват с автобус, трябва да има удобен и безопасен паркинг.

Националните  и чуждестранните туристи обикновено разполагат с ограничено 
време, поради което неоценими за тях са различните пътеводители по експозицията или 
аудиогидове на различни езици. Те също се нуждаят от място, където да си отдъхнат. 

Посетителите със специални потребности трябва да получават всичко онова, 
което се дава на всички останали посетители, при това без да им се обръща прекалено 
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внимание и снизхождение, което често ги дразни. Въпреки това, потребностите на тези 
посетители са доста: те често идват с придружители и е добре, ако и на лицето и на 
придружителя се позволи безплатен вход в музея; нуждаят се от подходящи достъпа им 
улеснения – асансьори, алтернативни стълби с възможност за придвижване на инвалидни 
колички, тактилна маркировка за слепи, наличие на надписи с едър шрифт или Брайлово 
писмо и др. Препоръчваният размер на шрифта е не по-малко от 14 пункта, но 16-18 пункта 
е още по-добре, а буквите да бъдат напечатани с черен цвят на бял или жълт фон; някои от 
тези посетители може да бъдат придружавани от куче-водач, за което също трябва да има 
достъп и удобство; посетителите с нарушен слух ще бъдат благодарни ако им се предостави 
сурдопреводач; хората с ментални затруднения изискват наличие на специални материали 
за възбуждане на интереса им а също и деликатна помощ от страна на персонала. Това се 
отнася и за посетители с проблеми в психическото здраве. Всичко това никак не е лесно, 
поради което пазителите и екскурзоводите трябва да преминат специален курс за работа с 
тази категория посетители. 

Комфортът на посетителите налага музеите да поставят задължително на видно 
място и информация по следните въпроси:  

1. Информация за колекциите и изложбите на музея, която да съдържа: схема на 
залите и на музея с описание на експозициите и с кратка анотация какво представляват 
отделните зали; временни изложби – теми, работно време; препоръки за посещение на 
филиалите на музея. 

2. Вход в музея – адрес, телефон, как да стигнем до музея; откъде е входа; 
информация за единични и групови посещения, за инвалиди и други специални категории 
посетители; работно време; телефони за контакти.

3. Тарифи: цени за вход: за общата експозиция; за временните изложби; за отделни 
музейни програми и др.; преференции: безплатни дни; други възможности за безплатно 
посещение; намалени тарифи – за кого, как, срещу какви документи?;  музейни карти за 
посещение; екскурзоводни беседи: видове и цени; аудиогидове, приложения за мобилни 
телефони.

4. Културни предложения и услуги: безплатни услуги – гардероб, инвалидни 
колички и др.; безплатни информационни листовки; правила за посещения, със съответните 
знаци за: забранено пушенето, забранено внасяне на храни, забранено за животни, 
забранено за снимане, забранено говоренето по телефоните и др.; услуги: тоалетни, 
ескалатори и асансьори, места за преповиване на бебета и др. – обозначени със съответните 
знаци; сувенирни магазини; кафене, ресторант; места за хранене; мероприятията в музея: 
детски програми, концерти и др. 

5. Предупредителни мерки – със знаци и текст: не показвайте парите си; пазете си 
чантите; следете за личните си вещи; в случай на проблем обърнете се към тел. ... и др.

6. В по-широк план посетителите трябва да бъдат запознати и с професионалните 
стандарти, по които работи музеят. Те се установяват от държавните органи на 
всяка страна, най-често в различни подзаконови актове, отнасящи се до различните 
видове музейни дейности. Има и международни стандарти като напр. „Общобритански 
регистрационни стандарти” (UK`s Registration Scheme) [5], Акредитационни стандарти на 
САЩ (The USA`s Acreditation Scheme) [6]. Те съдържат поредица от правила за работата на 
музея с колекциите, с публиката, по отношение на музейната достъпност, изложбената и 
образователна дейност, безопасността, работата с посетителите и др. 

7. Указатели към музея и вътре в музея, които да са забележими и понятни, 
включително и за чуждестранни туристи, да включват международни символи и 
пиктограми; да бъдат разположени  в границите на музея и около него: на автобусната 
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спирка, на паркинга, в парка и др. 
8. Ориентацията вътре в музея: да се обезпечат листовки с маркирана ориентацията 

в музея и неговите зали, а на входа и пред асансьорите да се разположат карти-схеми. 
Всички сътрудници на музея трябва да могат да ориентират хората.

9. Особени зони на внимание – ако има такива, да бъдат обозначени отчетливо.
10. Справочната регистрация да е разположена на централно място, където 

посетителите да могат да получат информация от сътрудник от музея. Това е първият пункт, 
където посетителя се среща с нашия персонал и е важно той да бъде разположен удобно, на 
подходяща височина, а персоналът да е приветлив. Важно е тук да работят хора преминали 
обучение за работа с публиката и способни да се концентрират и отговарят на въпросите, 
които им задават.

Втората група права на посетителите се отнася до това как те възприемат нашите 
експозиции. Гарантирането на тези права означава музейните куратори да спазват високи 
стандарти за експониране на колекциите. Това са специфични интердисциплинарни 
умения, предмет на цял клон от музеологията и не е тук мястото да се спираме подробно на 
тях. С оглед на правата на посетителите ще споменем, че във всички случаи тези стандарти 
трябва да съответстват на възможностите на посетителите да възприемат експозициите 
както физически, така и интелектуално. Прекалено научната експозиция създава комплекси 
за малоценност у по-необразованите посетители, а прекомерно опростената дискриминира 
по-образованите. Намирането на баланса в експонирането е изключително трудна и често 
невъзможна задача, но във всички случаи кураторът трябва да се стреми да го постигне. 
Тук е мястото и на високите стандарти в екскурзоводното обслужване, адаптирани към 
спецификата на отделните групи и индивидуални посетители. 

Третата част от правата на посетителите е свързана с  това как музейните куратори 
и сътрудници работят с тях. Естествено е, че те очакват музейният персонал да се отнася 
вежливо с тях, да им предоставя исканата информация и да ги възприема като желани 
гости. Тук от особено значение е и външният вид на персонала, който трябва да излъчва 
доброжелателност и професионализъм – приветствието и усмивката са много повече от 
изискания декор!  

Още по-важно за посетителите е  дали музейните куратори ги  възприемат като 
пасивни наблюдатели, които са само обект на някакво обучение в музея, или като  активни 
участници в цялостния процес на възприятие на експозициите. И това е предмет на отделен 
клон от музеологията, третиращ работата с посетителите и т. н. образователни програми 
в музеите. В контекста на разглеждания проблем ще споменем, че модерният посетител 
от ХХІ в. очаква да бъде включен интерактивно и сам да „открива“ определени процеси 
и явления, реализирани в експозицията, да може да пипа отделни експонати, да участва в 
различни игри, да се забавлява и определено да си прекара добре времето в музея. 

Гарантирането на правата на посетителите предполага музеят да осъществява открити 
консултации с всички заинтересовани страни при решаването на техните проблеми в музея. 
Ясно е, че за да може музеят напълно да разбере потребностите на аудиторията си, той трябва 
да се намира в контакт с нея и с другите лица, споделящи с него правови, финансови и морални 
интереси (днес те се наричат „заинтересовани страни”) – персонала, правителствените 
чиновници, местните и национални власти, изследователи и други специалисти, посетители, 
отделни лица, притежаващи конкретни знания, с групи, посещаващи редовно музея като 
напр. училища, „Приятели на музея” и др. 

За да бъде ефективна работата на музея по гарантирането на правата на 
посетителите е необходимо формиране на комплексна стратегия и политика, в която ясно да 
са фиксирани: 
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- Задълженията на персонала по отношение на процедурите за обслужване, 
мониторинг и отчетност;

- Анализ на различните начини за осигуряване на достъп до музея, до неговите 
колекции, услуги и обекти, включително и за посетителите със специални потребности;

- Стандартите, които музеят желае да постигне;
- Потребностите от повишаване на квалификацията на персонала и мерките за 

постигането на тази задача; 
- Начините за консултация и оценка на посетителя и неговия опит;
- Системата и каналите за комуникация. 
И накрая, когато говорим за права, във всички случаи трябва да сме на ясно, че 

правата означават и задължения. В този смисъл, макар че все още не е разработен документ, 
указващ задълженията на посетителите в музеите, те следва да бъдат информирани и за 
това какво не им е разрешено да правят:

1. Посетителите са длъжни да спазват общоприетите правила на поведение – да 
се държат прилично, да не говорят на висок глас, да не тичат в експозиционните зали, да 
спазват поставените забранителни знаци. 

2. Да не влизат в конфликти с музейния персонал.
3. Посетителите са длъжни да опазват музейните експонати – дори и когато им 

е разрешено да ги пипат, да не ги чупят и замърсяват, да не драскат по стените и по 
експозиционните зони. 

4. Да не влизат в служебните зони на музея.
5. Да съблюдават вътрешния ред и работното време на музея и да не остават в 

залите след края на работното време. 
Документът за правата на посетителите, както и другите документи за тяхна 

информация, трябва да бъдат поставени на видно място във всеки музей и да се познават 
и от музейната публика и от музейния персонал. Те имат изключително важно значение за 
регулиране на взаимоотношенията между публиката и музейния персонал защото: 

- Добре обслуженият посетител създава реален потенциал за маркетинг, 
превръщайки се в наш „рекламен агент”;

- Удовлетворението от посещението в музея е доказателство, че нашият музей 
заслужава подкрепа и от страна на местните и националните власти;

- Доброто обслужване на посетителите повдига моралния дух на персонала. 
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ОСНОВНЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ  РАЗВИТИЯ  НАУКИ  
О  КНИГЕ  В  ЗАПАДНОЙ  ЕВРОПЕ  В XVII-XVIII  ВЕКАХ

Наталия Леликова

Состав науки о книге, сформировавшейся в Западной Европе, в частности во 
Франции, к концу XVIII – началу XIX в., получил наиболее наглядное воплощение в 
„Толковом словаре по библиологии” („Dictionnaire raisonné de Bibliologie…”) библиотекаря 
и библиографа Габриэля Этьена Пеньо. Словарь был издан в Париже: первые два тома – в 
1802 г., приложение – в 1804 г. [1]. 

Габриэль Пеньо был известным в свое время библиографом. Ему принадлежат 
„Критический, литературный и библиографический словарь важнейших книг, осужденных 
на сожжение, уничтоженных или запрещенных” („Dictionnaire critique, littéraire et 
bibliographique des principaux livres condamnés au feu, supprimés ou censurés, précédé 
d’un Discours sur ces sortes d’ouvrages”. Paris, 1806. T. 1-2), „Репертуар специальных, 
любопытных и поучительных библиографий”, в подзаголовке которого говорится: „…
содержащий критические заметки 1) к книгам, изданным в малом количестве экземпляров; 
2) к книгам, некоторые экземпляры которых отпечатаны на цветной бумаге; 3) к книгам, 
текст которых гравирован…” и т. п. („Répertoire de Bibliographies spéciales, curieuses 
et instructives, contenant la Notice raisonnée 10 des Ouvrages imprimés à petit nombre 
d’exemplaires ; 20 des Livres dont on a tiré des exemplaires sur papier de couleur ; 30 des 
Livre dont de texte est gravé ; et 40 des Livre qui ont paru sous le nom d’Ana. Le tout redigé et 
publié avec des remarques historiques, littéraires et critiques”. Paris, 1810). Таким образом, 
Пеньо отметил те разновидности библиографических трудов, которые включали трудно 
находимые редкости. Двумя годами позже Пеньо выпустил „Всеобщий библиографический 
репертуар, содержащий аннотированный список опубликованных до настоящего времени 
специальных библиографий, относящихся к истории письменности и ко всем частям 
библиологии” („Répertoire bibliographique universel, contenant la notice raisonnée des 
bibliographies spéciales publiées jusqu’a ce jour, et d’un grand nombre d’autres ouvrages de 
bibliographie, relatifs à l’histoire littéraire, et à toutes les parties de la bibliologie”. Paris, 1812).

Наиболее известным его трудом, оказавшим влияние на развитие науки о книге 
во многих странах, в том числе и в России, был упомянутый выше „Толковый словарь 
по библиологии”, в подзаголовке которого говорится: „…содержащий 1) определение 
основных понятий, связанных с библиографией, искусством книгопечатания, 
дипломатикой, языками, архивами, рукописями, медалями, редкостями; 2) исторические 
заметки, характеризующие основные библиотеки древние и современные, различия 
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между философскими школами, наиболее знаменитых книгоиздателей вместе с образцами 
их печатной продукции, библиографов со списками их трудов; 3) наконец, описание 
различных библиографических систем и т. п. сочинений, касающихся библиотекарей, 
архивистов, книгоиздателей, книготорговцев. Т. 1-2. С Дополнением, включающим 
около 600 новых статей, посвященных темам, упомянутым выше, с исправлениями, 
дополнениями и с таблицами; все изложенное подтверждается Синоптической таблицей 
библиологии”. Даже этот неполный перевод дает возможность увидеть, что „Словарь…” 
Пеньо – это аналог современной книговедческой энциклопедии. 

Однако, как следует уже из заглавия труда, понятие „библиология” у Пеньо более 
обширное, чем современное понятие „книговедение”. Библиологию он называет „наукой 
о книгах” („science des livres”) и включает в состав „Словаря” большое количество статей, 
раскрывающих понятия, имеющие, по мнению Пеньо, непосредственное отношение к ней, 
например: „Аббревиатуры” (в этой статье говорится об аббревиатурных сокращениях в 
названиях древнейших и наиболее известных рукописных книг), „Академия”, „Алфавит”, 
„Апокриф”, „Археология”, „Архивы”, „Архивист”, „Астериск”, „Библия”, „Библиогност”, 
„Библиомания, библиоман”, „Библиофил”, „Библиополист” (в значении книготорговец), 
„Библиотаф”, „Библиотекарь”, „Библиотеки” (так, например, относительно библиотек в 
России в „Словаре…” говорится, что до Петра I никакого научного или литературного 
знания в России не существовало, и именно Петр основал академии в разных частях своей 
империи и он же создал библиотеку при Академии наук в Петербурге, в которой содержатся 
книги самых разных жанров [2]), „Кабинет натуральной истории”, „Физический кабинет”, 
„Каллиграфия” („искусство красиво писать”), „Шрифт” („Сaractère”), „Каталог книг” 
(„Catalogue des Livres”) с перечнем известных Пеньо каталогов библиотек государственных, 
публичных, личных, „Цифры” („Chiffres”) с таблицей перевода римских цифр в арабские, 
„Даты” („Dates”), „Дипломатия” („Diplomatie”) и „Дипломатика” („Diplomatique”), 
„Издание” („Edition”) – он подробно объясняет смысл этого понятия, „Языки” („Langues”), 
как и статья „Книга” („Livre”), — это одна из самых объемных статей в „Словаре…”, 
поскольку языкознание входило в состав библиологии Пеньо в качестве одной из 
основных дисциплин, „Книгопродавец” („Libraire”), „Палеография” („Paleographie”), 
„Палимпсест”, „Бумага” („Papier”), „Псевдонимы”, „Руны”, „Системы библиографические” 
(„Systêmes bibliographiue”), у Пеньо есть даже такие статьи, как „Спиритология”, 
„Стенография”, „Философия, художественная литература, науки и искусства” („Philosophie, 
Belles-lettres, Sciences et Artes”), в которой, по его же собственной формулировке, 
он представляет исторический очерк происхождения и развития этих отраслей, и 
многие другие. Многочисленны в „Словаре…” и персональные статьи, посвященные 
выдающимся библиотекарям, библиографам, книгоиздателям и книгопродавцам, а также 
представителям всех тех отраслей знания, которые входили в систему библиологии 
Пеньо. Вспомогательный аппарат состоит из указателя городов, где в XV в. возникло 
книгопечатание, со сведениями о первых печатниках, работавших в этих городах, с 
указанием годов выхода их первых изданий; указателя авторов, библиографов, типографов 
и т. п., которые упоминались в трех томах „Словаря…”.  

Таким образом, можно утверждать, что „Толковый словарь по библиологии” – 
важнейший источник для историка науки о книге. Божена Коредчук, автор обстоятельной 
книги о Пеньо: „Początki teorii bibliologii: Dictionnaire raisonné de Bibliologie (1802-1804) 
Gabriela Etienne’a Peignota: analiza i recepcja” [3], как это следует из заглавия, называет 
концепцию Пеньо „началом теории библиологии”. Это правильно, однако мы прекрасно 
понимаем, что его концепция не выросла на пустом месте и его труд – это обобщение всего 
предшествующего опыта развития книжных дисциплин и, конечно, тех идей, которые 
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содержались в трудах предшественников Пеньо. Отчасти сведения о них содержатся 
в труде самого Пеньо, в тех словарных статьях, которые посвящены Конраду Геснеру, 
Габриэлю Ноде, Гийому Дебюру, Франсуа Нэ де ля Рошелю, Жану Мабильону, Бернарду де 
Монфокону и т. п. 

В приложении к первому тому Словаря дана „Синоптическая (сводная) таблица 
библиологии…” [4], в которой Пеньо представил семь основных дисциплин, входящих, 
по его мнению, в состав библиологии. Он пишет: „Библиология, или наука о книгах, 
включает: 1. Глоссологию (языкознание), или науку о языках. 2. Дипломатику, или науку о 
письменности. 3. Библиопею, или создание книги. 4. Типографию (типографику), или науку 
о книгопечатании. 5. Библиополию (библиополистику), или науку о книжной торговле. 
6. Библиографию, или знание книг. 7. Всеобщую литературную историю” [5]. 

Таким образом, даже названия основных дисциплин, из которых, по мнению Пеньо, 
складывается наука о книге, свидетельствует о том, что ее состав был значительно шире 
современного книговедения. Очевидно, что этот набор не случаен, и, чтобы понять, почему 
он таков, следует обратиться непосредственно к труду Пеньо. На русском языке „Толковый 
словарь по библиологии” не издавался, но в 2007 г. в сборнике „Книга. Исследования 
и материалы” в приложении к статье Н. К. Леликовой „Наука о книге в России, или 
К вопросу о методологии исторических исследований” опубликован русский перевод 
„Синоптических таблиц” Пеньо [6].

Итак, науку о книге в целом Пеньо называет „библиологией”. Этот термин 
появился в XVI в. – впервые его употребил профессор Болонского университета Улисс 
Альдрованди; в XVII в. им пользовался Жан Жозеф Рив, который ввел в употребление 
и другие специальные термины, например, термин „библиогнозия”. О библиологии Рив 
писал: „Библиология – слово новое <…> оно означает искусство рассуждать о книгах 
либо с точки зрения их содержания, либо их истории” [7]. У Пеньо библиология – это 
наука о книге, которая „охватывая всеобщность человеческих знаний, занимается <…> их 
основными принципами, их происхождением, историей, развитием, их классификацией и 
всем, что касается способов их изображения и сохранения с помощью иероглифических 
и письменных знаков в рукописях и произведениях печати”; библиология – это „своего 
рода систематическая энциклопедия литературы, которая, трактуя вкратце и описательно 
обо всех произведениях духа, определяет каждому из них место, которое ему следует 
занять во всеобщей библиотеке” [8]. Таким образом, библиология в концепции Пеньо – 
это глобальная наука, объект которой — всеобщность человеческих знаний, получившая 
отражение в универсальном, всеобщем „литературном мире” (monde littéraire), 
представляющем собой совокупность накопленных человечеством печатных и рукописных 
книг. 

Первое место в этой системе занимает языкознание – наука, осуществляющая 
теоретическое изучение языков, а главное – их практические применение. К теории 
языкознания, по мнению Пеньо, должно относиться изучение происхождения и 
естественного развития языков, этимология, выражение мыслей с помощью знаков, устной 
речи, восклицаний, а также артикуляции и слов. Языкознание изучает общие принципы, 
одинаковые для всех языков, или всеобщую грамматику, и принципы, специальные для 
отдельных языков; оно обязано также различать происхождение языков в соответствии 
с определенными климатическими условиями, спецификой органов речи у тех или иных 
народов. Особой группой языков, подлежащих изучению и которые необходимо знать, 
являются те, которые использовались, например, в античности и в средневековой Европе, 
которыми пользовались в XVIII – начале XIX в. в Европе, Азии, Африке, Америке и т. 
п. Языкознание является необходимой частью системы Пеньо, т. к. все книги написаны 
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на тех или иных языках и незнание языков делает невозможным использование (чтение) 
книг. Пеньо отметил, что, помимо синоптических таблиц, опубликованных в „Словаре”, он 
составил так называемые „большие таблицы” (les grand tableaux) (их местонахождение в 
настоящее время неизвестно), в которых привел названия всех старых и новых, известных 
ему, языков. В тексте Словаря он поместил статьи „Языки” („Langues”), „Языкознание” 
(„Glossologie”), „Глоссарии” („Glossaires”) (под этим термином Пеньо понимал словари, 
в которых содержалось объяснение сложных и устаревших понятий, используемых в так 
называемых „мертвых” языках) и т. д. Любопытно, что в качестве „глоссографов”, т. е. лиц, 
использующих знания о языках, Пеньо назвал и Конрада Геснера, создателя знаменитой 
„Bibliotheca universalis” („Всеобщей библиотеки”).

Вторая наука в книговедческой системе Пеньо – дипломатика, т. е. „наука и 
искусство знать различные надписи (письмена) и даты грамот”. Особое значение для 
формирования этой науки имела деятельность „эрудитов”, которые группировались вокруг 
Сен-Жерменского аббатства, где занимались изучением средневековых рукописей. Именно 
из их среды выдвинулся Жан Мабильон, который в 1681 г. создал труд „О дипломатике в 
6 книгах” („De re diplomatica libri sex”). В труде Мабильона приводилась характеристика 
основных разновидностей латинских средневековых грамот, были проанализированы 
особенности их структуры и стиля, большое внимание уделено хронологии, почеркам, 
печатям. Как отмечают исследователи, „труд Мабильона, по праву признанного 
основателем научной дипломатики, был восторженно встречен учеными Европы <…> и 
послужил классическим образцом для последующих работ в области дипломатики” [9]. 
Таким образом, дипломатика – это наука, определяющая подлинность древних актов и 
грамот. Задачей палеографии, впоследствии выделившейся в качестве самостоятельной 
науки из дипломатики, считалось установление особенностей письма датированных 
рукописей; эти данные использовались для атрибуции рукописей, не имеющих ни даты, ни 
указания на место их создания. Бернард де Монфокон, автор первой работы по греческой 
палеографии, которая так и называлась „Paleographia graeca” (1708 г.), ввел в употребление 
и сам термин. Опираясь на датированные рукописи, Монфокон составил наглядные 
таблицы, показывающие историю изменения отдельных греческих букв. На основании этих 
таблиц он составил первое научное описание собрания рукописей. 

Почти половину жизни Монфокон посвятил созданию грандиозного труда 
„Bibliotheca biblothecarum manuscriptorum nova”, включавшего описание рукописей, 
хранящихся в разных библиотеках, и увидевшего свет в 1739 г.

У Пеньо дипломатика изучала: в древности – эмблематические, символические, 
иероглифические знаки, в средние века – начертания букв, в новое время – особенности 
письма, во все времена – материал для письма, инструменты для письма и, конечно, сами 
рукописи. Любопытно, что, говоря о новом времени, Пеньо пишет, что „книгопечатание 
нанесло вред развитию каллиграфии” [10] (имеется в виду написание рукописей), и он 
называет имена лишь нескольких мастеров, которые продолжали рукописное искусство.

Третья дисциплина – библиопея (Bibliopée), т. е. „искусство написания или создания 
книг”. Пеньо писал, что „создание книг требует: совершенного знания языка, на котором 
пишут. Удачного выбора темы, назидательной или развлекательной. Знания всех трудов, 
касающихся этой темы. <…> Ясности, простоты и методичности в изложении мыслей” [11] 
и т. д. Таким образом, этот раздел у Пеньо был скорее ориентирован на авторов и содержал 
определенные правила написания произведений.

Типография (типографика), или наука о книгопечатании, должна была изучать в 
первую очередь изготовление шрифтов, устройство типографии, затраты на производство и 
прибыль.



594

Библиополия (библиополистика), или наука о книжной торговле, требовала, по 
мнению Пеньо, знаний языков, наиболее известных авторов – древних и современных, 
основ в таких областях, как теология, юриспруденция, наука и искусство, изящная 
словесность, история, а особенно произведений ведущих авторов в этих и других областях. 
Предполагалось, что книготорговец должен обладать коммерческими знаниями: о ценах 
на всевозможные сорта бумаги и стоимости отдельных экземпляров книг, изготовленных 
из разных сортов бумаги, с различными переплетами, „типографскими изысками” и т. д. 
Он должен знать особенности торговли внутри страны и за границей, курсы различных 
валют, способы определения стоимости и состояния книг. А кроме того, по мнению Пеньо, 
книготорговец должен обладать библиографическими знаниями, чтобы уметь правильно 
составить книготорговый каталог.

Шестая дисциплина в системе Пеньо – это библиография, или знание книг. 
Раздел библиографии, как и многие другие разделы, Пеньо делит хронологически. В 
первую очередь библиография, по мнению Пеньо, должна предоставлять знание о книге, 
существовавшей в древности и в средние века: о форме книги и материале, из которого 
книги изготавливались в разные времена и в разных странах; особенности создания 
книг рукописных и печатных; их содержательные характеристики, т. е. жанры и сюжеты 
книг (история, науки и искусства, теология, хроники, схоластика и т. п.). Книга в новое 
время должна изучаться в аспекте ее изготовления (особенности шрифтов, в помощью 
которых изготавливаются печатные книги), в аспекте ее содержательной типологии („как 
подразделяются интеллектуальные произведения на виды”) – произведения полезные 
и назидательные (дидактические, полемические, научные, исторические), приятные и 
развлекательные (поэтические, драматические, прозаические), произведения, написанные 
стихами или прозой, на национальном или иностранном языке или на нескольких языках.

Особый подраздел науки библиографии у Пеньо – библиотактика, или 
классификации книг по различным системам: по языкам, предметам, формату, в 
алфавитном порядке, т. е. по именам авторов и по заглавиям. В тексте словаря Пеньо 
содержатся сведения о многочисленных системах классификации, известных к тому 
времени, и об их авторах (в частности, Пеньо упоминает философскую систему 
„Энциклопедии” Д. Дидро и Ж. Л. Д’Аламбера, которая одновременно могла служить и 
библиографической классификацией, системы Ариуса Монтануса, Проспера Маршана, 
Йенского репертуара („Всеобщий репертуар литературы” – „Allgemeines Repertorium der 
Literatur”, выходивший в Йене с 1793 г.).

Наиболее многочисленный подраздел в библиографической части системы Пеньо 
– это сведения о книгах, относящихся ко всем разделам библиологии, так называемая 
„библиография библиологии”. Это книги, касающиеся изучения языков, дипломатики, 
археологии, нумизматики, палеографии, каллиграфии, книги по истории библиотек, 
истории книгопечатания в Европе и в восточных странах, книги по искусству изготовления 
пергамена и бумаги, искусству переплета; книги, посвященные способам изготовления 
шрифтов и технике книгопечатания, наконец, книги о происхождении и развитии знаний 
человечества. 

К этому же разделу Пеньо относит и книги о „лицах, занимающихся 
библиографией”: библиографах, книгоиздателях, книготорговцах, о „системах 
библиографических” и „каталогографии” (т. е. принципах составления алфавитных, 
предметных и других каталогов библиотек разных видов и типов).

Следует упомянуть, что, например, в книговедческой системе российского ученого 
М. Н. Куфаева также была выделена некая дисциплина историографического характера, 
которую Куфаев условно назвал „библиография „библиографии” и писал о ней как об 
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„источниковедении для книговедения” [12], т. е., видимо, как и в системе Пеньо, у Куфаева 
библиография должна была предоставлять сведения обо всех изданиях, касающихся 
книговедческих дисциплин в самых разных аспектах.

Наконец, последний раздел в системе Пеньо – „Всеобщая литературная 
история”, наименее разработанный и понятный. Использовавшееся в XVIII в. понятие 
„литературный мир” (monde littéraire) означало совокупность всех рукописных и печатных 
книг, накопленных человечеством. Таким образом, можно было бы предположить, что 
„всеобщая литературная история” – это история данного литературного мира, однако в 
действительности понятие „l’histoire-littéraire universelle” в концепции Пеньо значительно 
шире. Пеньо считал, что всеобщая литературная история должна изучать происхождение 
и первые успехи человеческого знания в области философии, наук в древности, историю 
религий, историю создания таких учреждений, как музеи, библиотеки, университеты, 
кабинеты древностей; историю античной, греческой литературы и литературы 
последующих эпох, историю искусств, а, кроме того, происхождение и последующее 
развитие дисциплин, входивших в состав библиологии, в частности, таких как 
палеография, книгопечатание, и, конечно, деятельность выдающихся персон, изучавших 
всеобщую литературную историю, а по сути проблематику всех тех знаний, что входили в 
ее состав, о чем мы говорили выше. 

Таким образом, в состав библиологии Пеньо как науки о книге входили самые 
разнообразные научные и практические сведения, касающиеся книги как таковой и в 
целом всего мира письменности и печатной книги, созданного человечеством. Более 
того – библиология Пеньо включала значительный комплекс тех знаний, которые в наше 
время не охватываются книговедением и отнесены к языкознанию, филологии, истории, 
науковедению. Не случайно его систему Е. Л. Немировский назвал „наукой наук”. 
Очевидно, что подобное положение объясняется синкретизмом научного знания на рубеже 
XVIII-XIX вв., но в то же время состав библиологии Пеньо не является случайным и можно 
сделать вывод, что библиологическая концепция Пеньо включала уже сформировавшиеся к 
его времени научные блоки, имевшие отношение к книге.

Чтобы наглядно убедиться в этом, следует обратиться к трудам предшественников 
Пеньо.

Несомненно, для XVI века этапным трудом следует считать „Всеобщую 
библиотеку…” („Bibliotheca universalis…”) Конрада Геснера [13]. Это – труд 
библиографический, поэтому возникает вопрос, в какой степени правомерно его 
включение в систему науки о книге. Сегодня мы воспринимаем библиографические 
труды как некие полезные справочники, призванные оказывать помощь в подборе 
литературы по интересующей теме, поэтому на первый план выходит прикладной, 
вспомогательный характер библиографического знания. Однако и во времена Геснера, 
и позднее библиография воспринималась в другом качестве – как наука исторического 
цикла, поэтому и цель, к которой стремился Геснер, – охватить весь комплекс знаний, 
накопленных человечеством, средствами библиографии отразить и систематизировать 
культурные достижения цивилизации, отразившиеся в книге. Позднее, когда французские 
книжники писали о „литературной истории” („histoire littéraire”) они имели в виду не 
историю литературы в ее современном значении, а историю всей совокупности рукописных 
и печатных книг, созданных человечеством. Следует обратить внимание и на то, что в 
названии библиографического труда Геснера нет слова „библиография”, он назван по 
традициям того времени „библиотекой”.

Понятия „библиотека”, „каталог” на длительное время утвердились для названий 
библиографических работ как свидетельство того, что эти работы связаны с книжными 
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собраниями. Для обозначения библиографических работ использовались и другие термины: 
„лексикон” (lexicon), „индекс” (index), „тезаурус” (thesaurus), „репертуар” (repertorium). 
Термин „библиография” вновь вошел в употребление в XVII в., и А. И. Малеин в 1922 г. 
опубликовал статью, в которой объяснял, в каком труде впервые появился этот термин и в 
каком значении он употреблялся [14]. В некоторых работах, пишет Малеин, это понятие, 
по-прежнему, как и во времена античности, трактовалось как „переписывание книг”, однако 
в дальнейшем стало обозначать указатель книг и сам процесс составления указателей. 
Малеин считал, что первой работой, в которой употреблен термин „библиография” 
именно в таком значении, был устав 1618 г. ученой конгрегации Ордена бенедиктинцев во 
Франции. В уставе говорилось, что во главе библиотеки должен стоять кто-либо из братьев, 
„опытный в науках и библиографии” [15]. Полагая, что в данном случае вряд ли речь могла 
идти о переписывании книг, Малеин делает вывод, что термин „библиография” употреблен 
в значении „составление каталога книг”. В аналогичном понимании – „указатель книг” – в 
1633 г. этот термин использовал Габриэль Нодэ в работе „Политическая библиография” 
(„Bibliographia politica”), а затем Луи Жакоб в „Парижской библиографии, или Каталоге 
всех книг, напечатанных в Париже в 1643 и 1644 годах” („Bibliographia Parisina, hoc est 
Catalogus omnium librorum Parisiis annis 1643 et 1644 inclusive excusorum”), издаваемой 
с 1645 по 1651 г., и в книге „Всеобщая Галльская библиография, или Каталог всех книг, 
напечатанных в 1643, 1644 и 1645 гг. во всем королевстве Галии” („Bibliographia Gallica 
universalis, hoc est Catalogus omnium librorum per universalum regnum Galliae annis 1643, 
1644 et 1645 excusorum”), публикуемой с 1646 по 1654 г. Из названий этих работ тем более 
видно, что понятие „библиография” использовалось как синоним понятия „каталог”. В 
значениях „указатель”, „каталог”, „список книг” понятие „библиография” окончательно 
вошло в обиход во второй половине XVII – начале XVIII в. Одновременно оно означало и 
процесс описания книг; так, в работе аббата Жана Жозефа Рива „Охота на библиографов 
и недостаточно осторожных антикваров…” („La chasse aux bibliographes et antiquaires mal 
advise ) говорится: „Библиография – слово техническое, оно обозначает описание книг” 
[16].

Таким образом, в XVII в., с одной стороны, начинает складываться терминосистема 
дисциплин, входивших в состав науки о книге, а с другой – формируются комплексы 
научного знания, связанные с книгой, и получившие затем отражение в системе Пеньо. 
Так, например, если посмотреть наполнение изданной в России в 1999 г. энциклопедии 
„Книга”, то в ней мы не найдем статей, посвященных Ж. Мабильону, Б. Монфокону или 
дипломатике в целом (есть, правда, статья „Палеография”). А между тем деятельность 
«эрудитов» имела особое значение для развития науки о книге, о чем уже говорилось выше. 
Дипломатика, комплекс которой сложился в XVII в., занимала важное место в библиологии 
Пеньо. 

Хотя в его системе нет особой дисциплины, которая кумулировала бы 
библиотековедческое знание, однако само это знание присутствует в различных 
структурных частях и его объем является весьма значительным. В этом отношении для 
нас интересны такие труды, как „Совет по устройству библиотеки…” („Advis pour dresser 
une bibliothèque…”) Габриэля Нодэ, изданный в Париже в 1627 г. [17]. Книга Нодэ не 
является в полной мере руководством по организации библиотеки, как можно судить из 
ее названия, хотя отчасти и содержит некоторые правила библиотечной работы. Главное 
в ней – исторические экскурсы в историю библиотек, так как автор считал, что главное 
для библиотекаря – постичь духовное наследие человечества. Рассуждая о различных 
каталогизационных системах, Нодэ рассматривал и списки книг, которые по традиции 
его времени называлась словом „библиотека”. Если же проанализировать состав тех 
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трудов, которые вышли позднее книги Нодэ: „Трактат о наилучших публичных и частных 
библиотеках, существовавших и существующих в мире” („Traité des plus belles bibliothèques 
publiques et particullières, qui ont ésté et qui sont à présente dans le monde…”) (1644) 
Луи Жакоба [18], „Трактат о наилучших библиотеках в Европе” („Traité des plus belles 
bibliothèques de l’Europe…”) (1680) Пьера Галуа [19], „Рассуждение о библиотеках…” 
(„Dissertation sur les bibliothèques...”) (1758) Жака Дюрея де Нуавиля [20], то эти труды, и 
особенно два последних, важны тем, что в них уже представлена определенная система 
знаний. Так, в книге Галуа последовательно приводятся следующие сведения: книги и 
библиотеки у древних евреев; первые книги и библиотеки у халдеев, египтян, финикийцев 
и арабов; первые книги и библиотеки у греков, римлян; библиотеки у христиан в первые 
века христианства, библиотеки у христиан в века варварства (т. е. в средние века); он пишет 
в целом о библиотеках, существовавших в средние века; библиотеках в Италии, Испании, 
Германии, Англии, Дании и других странах Европы; библиотеках во Франции; библиотеках 
в странах Востока, затем — об изобретении книгопечатания, о первых печатных книгах и 
первых печатниках; о редких, недавно найденных книгах; излагает способы организации 
библиотек и т. п. Таким образом, и построение материала, и сведения, сообщаемые 
автором, позволяют утверждать, что его предшественником был Нодэ, однако, как 
видим, состав книги Галуа значительно шире: он включает и библиотековедческие, и 
книговедческие сведения. 

Если же обратиться к книге Дюрея де Нуанвиля, изданной в XVIII в., то в ней 
уже содержится попытка дать определение понятия „библиотека”: „именем „библиотека” 
называют многочисленные собрания книг и того, что они содержат, а также людей, 
способствующих их сохранению…” [21]. Так же, как и его предшественники, Дюрей де 
Нюанвилль приводит сначала сведения о библиотеках в древности, затем – в Западной 
Европе (наиболее обстоятельно и подробно – во Франции), затем сведения по истории 
книгопечатания; однако, в отличие от предшественников, он приводит и перечень трудов, 
содержавших в заглавии слова „библиотека” (среди них: „Bibliotheca Bibliothecarum Philippi 
Labbe” (Paris, 1664), „Bibliotheca Bibliothecarum Bernardi de Montfaucon” (Paris, 1739. 2 
vol.)) или слово „литературная история” (среди них: „Histoire Littéraire de la France par des 
Religieux Bénédictins de la Congrégation de Saint Maur” (Paris, 1733)). Однако здесь также нет 
трудов, содержавших в заглавии слово „библиография”.

В XVII в. появляется труд Филиппа Лаббе „Библиотека библиотек…” („Bibliotheca 
Bibliothecarum…”) [22], в который включено около 1500 названий каталогов библиотек, 
перечней, указателей. К. Р. Симон в „Истории иностранной библиографии”, характеризуя 
этот труд, называет его одной из первых „библиографий библиографии”, однако при этом 
отмечает, что автор старается включить в свой указатель, по возможности, все известные 
ему работы, содержавшие в заглавии слово „библиотека”, в том числе и не являющиеся 
библиографическими трудами; при этом в нем отсутствуют труды, содержавшие в заглавии 
слово „библиография” [23].

В XVIII в. ситуация меняется и, например, в энциклопедии Дидро и Д’Аламбера 
(„Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers”. 1751-1780) уже 
содержатся статьи книговедческого, библиотековедческого, библиографического характера: 
„Книга” („Livre”), „Письмо” („Lettres”), „Библиотека” („Bibliothèque”) и „Библиотекарь” 
(„Bibliothécaire”), „Каталог” („Catalogue”), „Библиограф” („Bibliographe”), „Библиоман” 
(„Biblioman”) и „Библиомания” („Bibliomanie”), „Книгопечатание” („Imprimerie”) и 
„Шрифты типографские” („Caractères d’imprimerie”), „Книжная торговля” („Librairie”) и 
„Книготорговец” („Libraire”) и многие другие. В статье „Книга” [24] подчеркивается то, 
что книги служат целям просвещения, образования, привития нравственности, что они 
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являются хранителями памяти, нравов и обычаев. Особое внимание „Энциклопедия” 
уделяет библиотекам, их значению и роли в деле просвещения. Высоко оценивается роль 
библиотекаря, который должен знать древние и новые языки, хорошо ориентироваться во 
всем, что относится к „истории литературы”, книжной торговле, типографскому искусству. 

„Энциклопедия” вводит понятия „библиоман”, „библиомания”, высмеивая тех, 
кто собирает книги в угоду тщеславию и отдает предпочтение их внешнему виду, а 
не содержанию. Говоря о постоянно возрастающем количестве книг и необходимости 
привести в систему сведения о них, авторы „Энциклопедии” тем не менее не соотносят 
это с понятием „библиография”. Статья „Библиография” в „Энциклопедии” отсутствует, а 
библиограф в одноименной статье определяется как специалист по старинным рукописям, 
обладающий познаниями в палеографии и дипломатике [25]. Все же понятия и процессы, 
связанные с библиографией, представлены в статье „Каталог” [26], в которой особое 
внимание уделяется упорядочению книг, приведению их в систему и соответственно – 
классификации книг как в самой библиотеке, так и в каталоге, отражающем ее фонд. 
Приводя широко распространенную классификационную схему книготорговца Габриэля 
Мартена, автор статьи „Каталог” пишет, что в нее „вложено больше всего порядка, 
понимания и разума” [27]. При этом библиография в этой схеме включена в подраздел 
„истории литературы” более общего раздела „история” и понимается как изучение 
и описание рукописных и печатных книг. В приложении к статье приведена „Новая 
библиографическая система”, разработанная аббатом Жираром (впоследствии привлекшая 
внимание библиотечных деятелей и библиографов Великой французской революции), в 
которой последовательность научных знаний подчинена классификационным задачам 
упорядочения „литературы”. Библиография в ней отнесена к классу историографии, 
подклассу литературологии 

(Litteraturologie) – науки, объектом изучения которой являются факты и явления 
литературного мира (мира книг). 

Необозримость литературного мира порождает необходимость отбора книг и 
рекомендацию лучших из них. Эта проблема также затрагивается в „Энциклопедии”: 
„При оценке качества книги следует обратить внимание на ее автора, дату ее выхода 
в свет, издание, переводы, комментарии и сокращенные издания, успех, которым она 
сопровождалась, похвалы, которых она удостоилась, критику, которую она вызвала, 
осуждения или запрещения, которыми ее клеймили, противников и защитников, которых 
она имела, ее продолжателей и т. д. История книги включает все, что относится к 
содержанию книги, это и есть то, что обычно называют извлечением или анализом” [28]. 
Сообщать о лучших книгах должны „истории литературы” (histoires litteraires), „журналы 
литературы” (journaux litteraires) и каталоги, расположенные в систематическом порядке; 
каталоги вполне могут оказывать помощь ученым в разыскании книг по изучаемым 
ими вопросам. Следовательно, здесь названы те формы, в которых библиография 
существовала в то время, – крупные библиографические труды, не привязанные к 
определенным книгохранилищам и имеющие целью представить сведения обо всех книгах, 
созданных человечеством; журнальная библиография и библиография в виде каталогов – 
библиотечных, книготорговых, библиофильских.

Таким образом, несмотря на определенную терминологическую неупорядоченность, 
„Энциклопедия” Дидро и Д’Аламбера зафиксировала сложившиеся к середине XVIII в. 
представления о комплексе книговедческих знаний, что имело большое значение, так 
как аналогичная трактовка многих понятий сохранилась и в последующий период, когда 
появились собственно книговедческие труды и разработка книговедческих проблем 
приобрела целенаправленный характер.
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Наиболее интересны для нашей темы статья „Рассуждение о библиографической 
науке и об обязанностях библиографа” („Discours sur la science bibliographique et sur les 
devoirs du bibliographe”) [29] Ж. Ф. Нэ де ля Рошеля, опубликованная в 1782 г. в 10-м томе 
„Поучительной библиографии” Г. Ф. Дебюра, и книга Парена старшего „Рассуждение о 
библиографии и о способностях библиотекаря” („Essai sur la Bibliographie et sur la talens du 
Bibliothеcaire” [30], изданная в 1801 г. (IX год республики, как указано в издании), т. к. эти 
произведения использовал в своем „Словаре…” Пеньо.

Нэ де ля Рошель, сравнивая библиографию с энциклопедией, которая содержит 
все необходимое, чтобы приобрести элементарные знания в науках и искусствах, отдавал 
предпочтение библиографии, полагая ее более полезной, так как она содержит сведения о 
многих книгах, необходимых как ученым, так и начинающим свой путь к познанию.

Для обозначения науки о книге Нэ де ля Рошель использовал несколько понятий: 
„знание книг” (la connaissance des Livres), „наука о книгах” (la science des Livres), 
„библиографическая наука” (la science Bibliographique), „библиография” (la Bibliographie); 
их точных определений в работе нет, но тем не менее создается впечатление, что все 
эти термины используются как синонимы. Библиографическая наука (наиболее часто 
используется этот термин), по мнению Нэ де ля Рошеля, делится на две ветви: одна 
связана с литературой (Littérature; имеется в виду совокупность рукописных и печатных 
книг, накопленных человечеством), другая — с книгопечатанием. Знание истории 
книгопечатания помогает библиографу дать верную датировку тех или иных изданий, 
установить их принадлежность определенным типографиям. Библиограф должен уметь 
составить описание книги, которое в качестве обязательных элементов включает: название 
книги, имя автора, формат, время и место издания, имя издателя и типографа. Особое 
внимание Нэ де ля Рошель уделяет описанию рукописных книг, в первую очередь книг 
античных авторов, которые должны быть найдены и введены в научный оборот, хотя 
их изучение сопряжено со многими сложностями и таит много загадок. Другая часть 
библиографической науки представляет различные «литературные системы” (systêmes 
littéraires), т. е. классификации, позволяющие упорядочить мир книг („литературный мир” – 
monde littеraire), по его терминологии.

У Пеньо много пересечений с Нэ де ля Рошелем, в частности можно упомянуть 
знаменитое высказывание о том, что должен знать библиограф: „…Логика и Критика 
станут тем оружием, которым Библиограф будет без конца пользоваться <…> Философия, 
Красноречие, Математика, География, особенно же Хронология, История и Дипломатика 
суть науки, которые ему также необходимы…” [31] (позднее по Словарю Пеньо это 
высказывание воспроизвел В. С. Сопиков в своем „Предуведомлении” к „Опыту 
российской библиографии”), или акцентирование внимания на существовавших к 
тому времени библиографических системах. Хотя предшественник Пеньо понятием 
„библиология” не пользовался, во многом трактовка „библиографии” в „Толковом словаре” 
Пеньо соотносится с высказываниями Нэ де ля Рошеля. 

Из книги Парена старшего Пеньо также заимствовал многие сведения, в частности, 
известное в нашей науке высказывание (неоднократно цитировавшееся и обсуждавшееся): 
о библиографе как руководителе „для любопытного и жаждущего познания юношества 
<…> который ведет к источникам наиболее надежным и наиболее доступным” [32]. 
Конечно, возникает еще много вопросов, и, например, одной из загадок является состав 
библиографии в концепции Пеньо, так как, казалось бы, труды его предшественников 
позволяли представить не столь расширительную ее трактовку, более приближающуюся к 
современности. 

В то же время очевидно, что последовательное выявление тенденций формирования 
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науки о книге в Западной Европе, начало которой несомненно прослеживается в XVII 
в., – весьма актуальная проблема, и, решая ее, можно понять, что концепция Пеньо 
была синтезом предшествующего знания: автору „Словаря…” удалось суммировать 
все основное, что было достигнуто до него, и не только суммировать, но и произвести 
необходимые обобщения. 

Концепция Пеньо в XIX в. оказала влияние на книжников самых разных стран, в 
том числе и российских. Видимо, вскоре после выхода „Толкового словаря” в Париже в 
начале XIX в. он появилась в Петербурге в Императорской Публичной библиотеке, где 
хранится и поныне. В качестве основы его использовал В. Г. Анастасевич при написании 
статьи „О библиографии”, опубликованной в 1811 г. в журнале „Улей”, и В. С. Сопиков 
для своего „Предуведомления” в „Опыте российской библиографии”, первый том которого 
появился в 1813 г. Конечно, далеко не все в сложной концепции Пеньо смогли использовать 
российские книговеды, но на определенном этапе наука о книге в России в известной 
степени формировалась под влиянием воззрений западноевропейских, в частности 
французских книжников, одним из которых, несомненно, был Г. Пеньо [33].
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THE DEVELOPMENT 
OF AN ONLINE CONSULTATION SERVICE 

THROUGH BLACKBOARD COLLABORATE 
FOR RUSSIAN, EAST EUROPEAN, AND EURASIAN 

STUDIES SCHOLARS

Joe Lenkart1

For thirty nine years, the Slavic Reference Service has been providing reference services 
to the Russian, East European, and Eurasian Studies research community. In order to address the 
tremendous developments in scholarly communication and the proliferation of academic content, 
the Slavic Reference Service has utilized various approaches and strategies to develop adaptive 
research platforms for scholars. This article discusses the development of an in-depth online 
consultation service for Russian, East European, and Eurasian Studies scholars worldwide. 

INTRODUCTION 
In 2009 Slavic and East European Information Resources initiated a dialogue on Slavic 

information literacy by dedicating an entire issue to this subject matter.1 Slavic librarians 
discussed approaches to bibliographic instruction, core competencies, research strategies and 
methodologies, and trends in information resource. 

Almost six years have passed since this invaluable discussion took place, and the research 
landscape continues to experience seismic shifts in collection development and management, 
reference services, and trends in research sources. Moreover, this period also witnessed a parallel 
transformation in Russia, Eastern Europe, and Eurasia. Public, regional, and national libraries, 
and academic institutions in these regions have unveiled unique collections of online resources 
(subject portals, research guides, digital depositories, indexing and abstracting databases, general 
and specialized catalogs, and innovative duplication services), which remain unmatched in their 
scope and trajectory. Although the existence of these unique research resources is a boon to 
scholars in Russian, East European, and Eurasian Studies, these monumental transformations 
in research resources have left signifi cant gaps in expertise and reference coverage areas. In 
addition, service realignments, budgetary cuts, and departmental consolidations nationwide have 
left researchers with fewer options for in-depth consultations in North America. Moreover, to 
accurately represent the various regions and cultures, the fi eld of Slavic librarianship has also 
rebranded itself to include Eurasia in its organizational name and professional coverage areas. 
These shifts in research resources, collection management, and services have led to a new 
approach for addressing the research needs of Russian, East European, and Eurasian Studies 
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scholars. 
The Slavic studies librarianship has a long history of successfully adapting to changes in 

research resources and technologies by introducing innovative instruction services to researchers. 
The initiative to develop an online consultation service for Russian, East European, and Eurasian 
Studies scholars has its roots in the previous discussions on Slavic information literacy. In his 
essay, “How Might One Teach Slavic Bibliology to the Humanist and Social Scientist: A ‘Modest’ 
Critique of Consumerism in Slavic Bibliography,”2 Edward Kasinec eloquently identifi es a key 
starting point for information literacy for Slavists:The fi rst and most important point to be made 
with respect to the practicality of the course is that Slavists in the United States must be made 
aware of Slavica holdings in their own country.3

The impetus for this remark was the two approaches to Slavic information literacy, which 
were in use at that time: the library science approach and the Slavic Area Studies approach. 
Although both approaches had their strengths and weaknesses, Edward Kasinec, toward the end 
of this essay, points out the fundamental challenge facing Slavic librarianship: “to fi nd a more 
regularized mode of conveying”4 the extensive nature of resources to researchers. 

The need for a “more regularized mode of conveying” collections, sources, and online 
research sources leads to a core set of research barriers, which continue to hinder generations of 
Russian, East European, and Eurasian Studies scholars. Marta Meštrovič Deyrup5 and Michael 
M. Brewer6 discuss these barriers and challenges encountered by students, scholars, and teaching 
faculty. In describing transliteration systems and the issues connected to romanization, research 
strategies, and core competencies, Michael Brewer proposes “student learning objectives” and 
“objectives for educators.” These objectives were designed to overcome challenges associated 
with transliteration systems and locating research materials. According to Michael Brewer, 
these objectives could be channeled through “lectures, assignments, activities, online learning 
objects/tutorials or other course-related work.”7 Once again, the need for a “regularized mode” of 
conveying resources and resolving challenges emerges for Slavic librarians and researchers. As 
Marta Meštrovič Deyrup observes, the information infrastructure itself has undergone tremendous 
changes: 

The structure of knowledge organization has also changed quite substantially since the 
time…Kasinec fi rst published the pieces reprinted in this volume. Massive databanks of
information relevant to the fi eld of Slavic Studies and electronic tools to mine that 
information now exist, creating access points that are much more fl uid than those of our 
existing print catalogs. Today the very idea that anyone could possibly master a fi xed set
of knowledge seems quaint and outdated.8

In addition to changes in research environments in North America and Europe, the rapid 
evolution of online resources from the coverage areas also call for a new approach to Russian, 
East European, and Eurasian Studies information literacy. 

In their respective works, Aaron Trehub9 and June Pachuta Farris10 have stressed 
foundational and directional goals for Slavic librarians. Moreover, both Trehub and Farris have 
also given Slavic librarians a blueprint to embrace current changes in resources and how best to 
assist scholars with their information needs. As Trehub notes: 

the end of the Cold War has given Slavic Librarians in the United States the 
opportunity to rethink their mission, forge new alliances with colleagues in other
countries and other disciplines, and explore the possibilities offered by the new 
information technologies. The task now is to exploit this opportunity.11

If we combine Trehub’s call to explore the possibilities with Farris’s vision of shared 
goals for Slavic librarians, we can successfully introduce inclusive research services for Russian, 
East European, and Eurasian Studies scholars. 
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THIRD APPROACH TO INFORMATION LITERACY: 
IN-DEPTH ONLINE CONSULATIONS THROUGH BLACKBOARD COLLABORATE

To address a long-standing need among scholars and librarians, on October 1, 2014, 
the Slavic Reference Service (SRS) unveiled its online consultation service to the Russian, East 
European, and Eurasian Studies research community. The response to this service has been 
positive from both advanced scholars and graduate students, both in the US and abroad, and 
we expect it to continue to grow. The goal of this consultation service is to assist graduate and 
doctoral students, faculty, independent scholars, government employees, teachers, and librarians. 
Using Blackboard Collaborate1, SRS reference specialists can meet with researchers from around 
the world and offer an in-depth session on current research sources.  

Session Details
Prior to each scheduled session, researchers receive a participation link and quick 

tutorials for successfully participating in the session.  A set of sequential images with directional 
markers are also included in the session confi rmation email.  For example: 

Since Blackboard Collaborate is a web conferencing software, it does have system 
requirements and specifi cations for participants and moderators, which include: compatible 
operating systems (Windows XP (32bit), Windows Vista (32 & 64 bit), and Windows 7 (32 & 64 
bit)), Pentium III GHz Processor, 256 MB RAM, supported versions of Java (Java 7 update 6 and 
later), 28.8 kps Internet connection speed or faster (supports dialup, Integrated Services Digital 
Network, Wireless, and Cable/DSL), and a headset with microphone/headphones are essential for 
participants. According to Blackboard Collaborate, only Windows operating systems support all 
of the accessibility features.1  

Common Issues with Blackboard Collaborate
As with any web-conferencing tool, Blackboard Collaborate sessions are not immune 

to technical diffi culties.  Common issues include: Java installation, participation link/session 
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launch error, connection diffi culties, audio and video quality issues, and for moderators, technical 
problems with application launch.  Through trial and error, the Slavic Reference Service 
recommends advance preparations for each consultation session.  

The Role of an Online Consultation Service 
The current trends in research resource for Russian, East European, and Eurasian require 

effi cient dissemination of information to the various academic communities affi liated this fi eld. 
During the last six years, academic, regional, and national libraries in Russia, Eastern and 
Southern Europe, Central Asia, and the Baltic, have introduced sophisticated resources, which 
are open to researchers.  Two spectacular examples include: specialized databases at the National 
Library of Estonia2 and the research sources developed by the National Library of Armenia3. 
Locally, researchers in North America can now access unique print/microform/digital collections, 
and an extensive list of indexing and full-text databases. The question which has preoccupied 
this fi eld is how we can successfully convey these two parallel trajectories of information 
development.  The SRS strategy aims to incorporate both developments in a practical setting to 
promote information literacy.   

Because there is a demand for a sustained and frequent method of conveying academic 
sources and content, this new service offers more follow-up sessions than traditional methods 
of information literacy.  This online consultation format through Blackboard Collaborate allows 
reference specialists to conduct sample searches and share these strategies in an interactive 
environment.  Moreover, this online service fi lls the gaps left by service realignments and 
consolidations, semester-long courses and onsite library instruction sessions. Furthermore, 
this service is user driven and rests entirely on convenience and reliability. Using the  online 
appointment form, researchers, regardless of institutional or geographic affi liation, can now set up 
an appointment with SRS. The online appointment form requests the following information from 
researchers: research topic, specifi c materials needed, dates and times of availability, researcher’s 
time zone, network and operating system specifi cations, and access to a headset. In addition, 
during a scheduled session, SRS reference specialists are able to use share applications, transfer 
sources, fi les and documents, and pinpoint major collections and depositories for each participant.  
The third approach in Slavic, East European, and Eurasian Studies information literacy is an 
adaptive response to current trends in research sources.  

Usage of Blackboard Collaborate in online courses and distant learning was familiar to 
Slavic librarians. However, its usage in providing reference services was yet to be explored fully 
by specialized reference services. With this interactive platform, graduate and doctoral students 
can utilize this service through mobile devices, desktop or laptop computers. The fl exibility of 
this web conferencing platform allows an array of research resources from Russia, East Europe, 
and Eurasia to be showcased effi ciently and methodically. The use of Blackboard Collaborate in 
reference services is the natural progression from chat, in-person, and email consultation. The 
trends in research resources for Russian, East European, and Eurasian Studies and the vibrant 
legacy of Slavic information literacy have challenged Slavic librarians to embrace strategies 
to address core competencies. As libraries from the coverage areas continue to introduce 
sophisticated resources to scholars, Slavic librarians can use adaptive resources like Blackboard 
Collaborate to continue the innovative spirit in Slavic librarianship. 
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„ГОЛЛАНДСКАЯ  БОЛЕЗНЬ”
РОССИЙСКОЙ  БИБЛИОГРАФИИ

(К постановке проблемы)

Валерий Леонов

В настоящей статье продолжается развитие темы, затронутой в предыдущих 
публикациях автора [1]. Ее цель – привлечь внимание исследователей к проблеме 
создания библиографических ресурсов в условиях перехода отечественной экономики на 
инновационный путь развития. 

Прогресс общества в значительной степени связан сегодня с совершенствованием 
информационной инфраструктуры. Как известно, информационные технологии 
кардинально изменили процессы формирования библиографических ресурсов. Внедряясь 
в библиотечную деятельность, они создают реальные предпосылки для появления 
новых библиотечно-библиографических услуг и библиографической продукции – с 
одновременным повышением требований к их качеству и совместимости в масштабе 
совокупных мировых информационных ресурсов.

Уникальность библиографии в России – высокая степень насыщенности 
разнообразными информационными ресурсами в сочетании с развитым сектором науки и 
образования [2]. Вместе с тем, богатство информационных ресурсов, как свидетельствует 
опыт, не всегда становится  благом для инновационного развития библиографической 
деятельности. Основная проблема современной российской библиографии связана с 
тем, что накопление ресурсов осуществляется преимущественно за счет заимствования 
уже готовых ресурсных массивов извне, из зарубежных информационных источников. 

В экономической литературе подобное явление характеризуется непривычным 
для слуха термином „ресурсное проклятие”, как частный случай общей концепции так 
называемой „голландской болезни” [3]. Что это такое?

„Голландская болезнь” (Dutch disease) – ситуация, когда в целом показатели 
экономического развития страны выглядят чрезвычайно благоприятно, но радужная 
картина скрывает глубокие диспропорции. Для „голландской болезни” характерны два 
симптома: первый – увеличение добычи и экспорта сырья; второй – уменьшение объемов 
отечественного промышленного производства. При этом появление второго симптома 
неразрывно связано с первым. Другими словами, „голландская болезнь” – это такое 
состояние экономики, при котором экспорт сырья гасит развитие национальной экономики. 
Условиями для проявления голландской болезни являются, во-первых, открытость 
экономики, и, во-вторых, относительно более высокая обеспеченность природными 
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ресурсами. Страны, отвечающие этим условиям, и испытали на себе течение „голландской 
болезни”. Причем, страны поражались симптомами болезни независимо от уровня развития 
и каких-то национальных особенностей экономики: от Австралии и Голландии (эта 
страна дала название болезни) до Гвианы и Замбии. Выбранное в качестве определения 
понятие стало корневым для обозначения такого экономического явления как „голландская 
болезнь”. В итоге была выявлена удивительная и странная черта экономической жизни 
мира – „страны с бедными природными ресурсами превосходят по темпам страны с 
богатыми природными ресурсами” [4].

„Ресурсное проклятие” связано с проблемой распределения финансовых средств 
между владельцами ресурсов для создания новых технологий. По моим наблюдениям, 
симптомы „голландской болезни” и „ресурсного проклятия” как ее разновидности поразили 
не только экономику, но проникли и в отечественную библиотечно-информационную 
деятельность. Сегодня в условиях библиотек и научных центров финансы используются 
преимущественно не для внесения соответствующих изменений в научную 
деятельность профильных институтов (что способствовало бы повышению их статуса в 
информационном обществе), а для воспроизводства и применения уже существующих 
зарубежных информационных разработок. 

Вот характерный пример – интернет-проект „Встреча на границах” (Meeting of 
frontiers – frontiers.loc.gov). В 1999 г. в Библиотеке конгресса группой ее сотрудников 
при консультации американских и российских ученых был создан сайт, к которому 
подключились Российская национальная библиотека, Российская государственная 
библиотека и Институт истории Сибирского отделения РАН. В соответствии с договором 
американцы предоставили российским коллегам необходимое технологическое 
оборудование, приобретенное за счет Библиотеки конгресса, что позволило начать 
оцифровку ряда особо ценных материалов [5]. 

„Правда, – отмечает автор статьи „Встреча на границах” Майлз Ворнет в газете 
„Компьютерные вести” (2003. N 21), – основной массив документов все же доступен 
лишь на сайте Библиотеки конгресса (кто платит, тот и музыку заказывает…). 
Впрочем, существует специальная оговорка, по которой российские участники проекта 
могут запретить американцам выставлять копии определенных документов в сети 
(правда, Библиотека конгресса все равно получает TIFF-файлы таких документов для 
собственного архива и внутреннего пользования). К тому же российские организации, 
оказывавшие содействие в оцифровке своих коллекций, получали от американцев 
специальные гранты (как в виде финансовых средств, так и технического обеспечения)”. 

И еще: „На уровне получения цифровых изображений для использования в 
интерактивной библиотеке „Встреча на границах” является проектом приобретений. 
Это значит, что Библиотека конгресса будет покупать цифровые изображения у 
российских учреждений, обладающих оригиналами… Они послужат „архивной копией” 
Библиотеки и будут сохранены на других носителях. Данные диски будут собственностью 
Библиотеки конгресса” [6]. 

Добавлю к сказанному, что список участников „Встречи на границах” с 
российской стороны довольно специфичен. Помимо РНБ, РГБ (редкие книги, рукописи, 
карты, фотоматериалы), он включает: Государственный архив Новосибирской области, 
Кемеровский областной краеведческий музей, Новосибирский государственный 
краеведческий музей, Омский государственный историко-краеведческий музей, Томский 
государственный университет, Томский областной краеведческий музей, Музей истории 
г. Иркутска, Иркутский государственный университет, Красноярский краевой краеведческий 
музей, Музей истории Бурятии им. М. Н. Хангалова. Такое внимание к сибирскому региону 
не осталось незамеченным в работах отечественных исследователей [7].
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Из изложенного можно сделать вывод, что совокупный информационный 
ресурс России формируется преимущественно на основе приобретения, копирования 
и „ассимиляции” информационных продуктов – как контента, так и программного 
обеспечения, выполненных на зарубежные средства. 

Складывается „парадоксальная ситуация, – отмечает С. В. Соловьëв, работающий 
в университете г. Тулуза (Франция) (в прошлом научный сотрудник Санкт-Петербургского 
Института информатики и автоматизации РАН), – серьезность которой во много раз 
усугубляется развитием интернета… налицо рост объема оцифрованной информации, 
для доступа к которой не обойтись без многочисленных „обязательных посредников” 
в виде программных систем, технических устройств и т.п., что резко отличает эту 
информацию от обычной печатной продукции. При этом программные средства как и 
технические устройства имеют ограниченное время жизни, редко превосходящее десяток 
лет, а под влиянием технического прогресса и экономических императивов они меняются 
и того чаще” [8]. Приобретение информационного продукта на уровне лицензионного 
доступа к нему означает, что периодическое обновление его составляющих постоянно 
будет требовать новых финансовых вложений. Таким образом, библиотека, приобретающая 
доступ, попадает в зависимость от фирмы-производителя информационного ресурса.

И еще один важный аспект. В то время как электронные продукты активно 
рекламируются компьютерными фирмами, журналистами, политиками, библиотеки, как 
правило, не контролируют приобретение ресурсов (это требует их сложной и длительной 
оценки), определяя свои требования к ним, а только реагируют на предложение.

Приведу, взяв за основу модель В. Д. Матвеенко (с. 48), некоторые, на мой взгляд, 
типичные проявления „голландской болезни” в российской библиографии.

1. Вытеснение отечественных инноваций. Что такое инновация в библиографии 
сегодня? В обыденном понимании это симбиоз, получаемый путем объединения  
библиографических ресурсов и технологий для создания информационного знания. В 
информационном обществе процессы внедрения и использования инноваций в самых 
разнообразных формах входят в повседневную жизнь рядовых людей, становятся массовым 
явлением. В этом смысле инновации ускоряют не историю, а нашу повседневную 
реальность. Однако погоня за новизной ведет к тому, что становится затруднительным 
использовать в интернете персональный компьютер, достигший более чем 3-4-летнего 
возраста, что также свидетельствует об эфемерном характере электронных ресурсов [9].

В российской библиографии сформировался своего рода замкнутый круг: избыток 
информационных ресурсов порождает феномен ресурсозависимости. 

Производство информации, в отличии от производства материальных товаров, 
требует значительных затрат по сравнению с затратами на тиражирование. Копирование 
того или иного информационного продукта обходится, как правило, намного дешевле 
его производства. Информационное взаимодействие позволяет получить новое знание 
ценой значительно меньших затрат по сравнению с затратами труда, энергии, времени 
на его прямое генерирование. К. Маркс отмечал: „Продукт умственного труда – наука 
– всегда ценится далеко ниже ее стоимости, потому что рабочее время, необходимое 
для ее воспроизведения, не идет ни в какое сравнение с тем рабочим временем, 
которое требуется для того, чтобы первоначально ее произвести” [10]. Ценность 
же информационных ресурсов основана на временной сущности, т.е., как правило, 
наибольшей величины она достигает в момент возникновения (создания) и значительно 
уменьшается в связи с тиражированием. 

На этом фоне возникает имитация инноваций. Имитация влечет за собой отставание 
в создании собственных инновационных продуктов для развития технобиблиографии. 
Такая ситуация не дает возможность ей выйти широко на международные информационные 
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рынки. Восполнение пробела с выходом на рынки в ряде случаев происходит за 
счет заимствования зарубежных разработок [11]. Существующее финансирование 
информационной деятельности не позволяет отечественной библиографии стать лидером 
в инновациях. Даже если ресурсный сектор располагает достаточными средствами для 
инвестиций, то возникают трудности в их сбережении в связи с ростом изменчивости 
обменного курса.

Сошлюсь, для примера, на авторитетное мнение С. В. Соловьева. Сам факт 
перевода информации на компьютерные носители, подчеркивает он, приводит к тому, что 
на ее дальнейшую судьбу начинают влиять экономические, социальные и политические 
факторы, воздействие которых на традиционные ресурсы приводит к иным результатам 
или вообще является незначительным. „При этом информация о стоимости обслуживания 
интернетных публикаций, сайтов, компьютерных и программных систем, … является 
крайне труднодоступной. Остается только надеяться, что в ближайшем будущем появятся 
действительно академические по своей многосторонности и объективности исследования 
сравнительной стоимости коммерческого и так называемого „свободного” программного 
обеспечения” [12].

Кроме того, заимствованные западные технологии оказываются не всегда 
эффективными, поскольку существующие в России нормы, стандарты и правила не 
соответствуют этим технологиям. Самый типичный пример несоответствия – многие 
принятые ГОСТы [13]. Данный недостаток сказывается и на деятельности отечественных 
производителей информационных продуктов. Ни одна из международных норм не является 
абсолютно обязательной.

2. Изменчивость цен на информационные ресурсы. Изменчивость носит 
направленный характер. Эволюция форматов, кодировок и материальных носителей 
принуждает библиографов и информационных специалистов постоянно осуществлять 
конверсию документов, переходить от старых форматов к новым. В библиографии 
происходят качественные изменения, связанные с поиском наиболее экономичных и 
эффективных путей использования полученного знания при наличии массового спроса. 
Общее правило состоит в том, что, чем меньшему числу потенциальных потребителей 
может понадобиться информационный ресурс, тем он дороже. Вместе с тем, „разброс” в 
цене однотипных – по содержанию и качеству – информационных ресурсов может быть 
десятикратным. Это приводит к тому, что колебания цен на информационные ресурсы 
отражаются на стоимости услуг. 

3. Реструктуризация профессии. Спрос на электронную библиографическую 
информацию порождает профессиональные услуги одностороннего типа, т.е. на так 
называемые „автоматизированные” библиографические услуги, оказываемые на основе 
применения компьютерной техники и использования информационных баз данных.  
Сегодня новые технологии не вторгаются в библиографическую деятельность, а занимают 
заранее определенные „ячейки”, ибо на них имеется спрос. 

По данным исследований востребованность информации, представленной в 
электронной форме, растет из года в год [14]. По состоянию на ноябрь 2012 года в каталоге 
„Информрегистра” содержится 27500 электронных изданий (преимущественно, учебники), 
тогда как только за весь 2011 год в России было выпущено 122048 электронных книг [15]. 
Вместе с тем, вопрос библиографирования электронных изданий остается нерешенным, 
что отрицательно сказывается на обслуживании пользователей библиотек. 

В результате инвестиции (не только федерального, но, особенно, 
регионального уровней) на развитие научных исследований постоянно снижаются. 
Высококвалифицированный труд библиографа-универсала, владеющего всеми методами  
библиографического поиска и использующего все разнообразие библиографических 
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поисковых ресурсов, становится невостребованным. В таких условиях в системе 
подготовки специалистов акцент делается, прежде всего, на подготовке специалистов, 
умеющих работать с электронными ресурсами, и повышении компьютерной грамотности 
тех, кто получил образование в „доэлектронные” времена. Несомненно, сегодня, когда 
работа с библиографическими ресурсами  связана не только со многими библиотечными 
специальностями, но и специальностями в области информатики, целесообразно, в рамках 
уже существующих учебных программ, учитывать проблематику электронных ресурсов. 
В то же время, односторонность в подготовке библиографов может обернуться утратой 
универсальности библиографической профессии. Эффективные образовательные модели, 
аккумулирующие многолетний опыт библиографов-профессионалов, оказались вне 
системы библиотечного образования. 

4. Снижение качества образования. Реструктуризация профессии ведет к 
кризису библиографического образования. Присутствие источников дополнительного 
дохода порождает уменьшение спроса на получение высокопрофессиональной подготовки 
и снижение в целом качества образования. Так „ресурсное проклятие” формирует 
ошибочную уверенность в завтрашнем дне. 

Я перечислил только некоторые типичные проявления „голландской болезни” 
в российской библиографии. Существуют ли пути ее преодоления? Будем исходить из 
того, что условия, в которых действуют учреждения, занимающиеся инновационной 
деятельностью, разные. Происходящие в них изменения также требуют новых изменений. 
А что, если направить существенную часть дохода от реализации информационной 
продукции не в ее воспроизводство, а в сферу науки и образования? Туда, где основой 
становится инновационное развитие. Принципиальная возможность перейти на 
инновационное развитие существует, хотя на этом пути очевидны сложности. Главная 
из них состоит в том, что период, когда в науке и образовании были „лишние” средства, 
миновал. Кроме того, у лиц, занимающихся вопросами организации науки, наверное, 
имеются другие точки зрения на то, каким образом перестроить результативность 
инновационной деятельности.

Приведу в качестве примера мнение академика РАН из Новосибирска 
А. Э. Конторовича (Институт нефтегазовой технологии и геофизики). Некоторые политики 
нашей страны, рассуждает А. Э. Конторович, считают, что „…богатства страны – нефть, 
газ, уголь – это наше сырьевое проклятье. Я считаю с точностью до наоборот и всегда 
привожу пример: США добывают угля в три раза больше, чем Россия, газа примерно 
столько, сколько Россия, нефти не намного меньше, чем Россия. Но никто не говорит, 
что это сырьевое проклятье США. Все говорят, что это достоинство территории, на 
которой расположена Америка. Отличие России и США только в том, что наша страна 
продает сырыми без переработки нефть и газ, а в США это законодательно запрещено 
(выделено мною. – В. Л.). Надо думать, не о сырьевом проклятье или счастье, а развивать 
перерабатывающие отрасли как можно быстрее… На этом нам надо сосредоточиться, 
перестроить свою экономику, чтобы она была эффективной” [16]. 

В заключение подчеркну, что дальнейшее обсуждение затронутой мной темы 
видится в участии в ней не только библиографоведов и информационных технологов, но 
и широкого круга специалистов-практиков. Проблема в том, что дискуссии на эту тему 
и констатации синдромов голландской болезни недостаточно. Необходимо действовать. 
Можно, конечно, сослаться на трудные времена и претерпевать происходящее, но в целом 
болезнь носит глобальный характер. Последствия ее будут зависеть от принимаемых в 
данное время государственных и технических решений. 
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CHANGING TO SURVIVE: 
Public libraries in the new paradigm 

Irina Lynden 
Frederick Lynden

INTRODUCTION
When deciding to write about library trends in the digital age, it becomes apparent that 

a signifi cant question for libraries in this environment is how the Internet is affecting the public 
need for libraries. Most people would agree that libraries are essential for schools, colleges, and 
universities where they support educational goals. It is also clear that the importance of national 
libraries as the nation‘s memory is still indisputable.  What about the largest group of libraries 
which are called „public libraries”?  In the era of e-books and constant growth of the digitized 
collections of national and research libraries people become more and more independent of the 
resources which public libraries are able to provide.  Recent statistics show that number of public 
libraries is shrinking even in developed countries1 mostly as a result of declining attendance, 
circulation and public funding.

The Internet and digital revolution shook the public library (further in the text – PL) 
universe. No longer could they survive by providing reading materials for local patrons, and no 
longer could they do that exclusively inside their walls.  The same applies to library services. 
Circulation and reference services are giving way to growing number of exhibitions, reading 
clubs, public events, including concerts and festivals.  With that, we can say that the nature of a 
public library is changing. They are in the process of inventing a new paradigm of service in the 
digital age.

Some interesting examples of the public libraries‘ best practices will be presented in this 
article.

NEW PERCEPTIONS OF INFORMATION
The most common argument against PL is that „everything is on the Internet”. Indeed 

people fi nd more and more data on the web without going to their local library. The funding 
institutions, local authorities, are withholding funds from libraries because they also believe 
the worldwide web is equal to library resources. There is evidence in public libraries that many 
users no longer ask reference questions fi nding information „from their laptops”.  Traditional 
library space is less and less convenient for people who can do the same research at home on the 
computer. Increasing digital collections PLs have to add the costs of computers and software, 
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including the possibility of remote access to the resources. Since library staff takes up most of the 
budget, libraries have to reduce their staff accordingly to be able to increase collections and create 
new services.

For some of the arguments librarians have their response in return. Library resources vs 
Internet: “not everything is on the Internet and not everything on the Internet is reliable, nor free 
of charge. The more reliable, comprehensive and accurate such information is, the more likely 
it will be proprietary and for a fee. Libraries purchase access to such resources for the entire 
community, which no one individual could afford on their own.1 (1) One must remember that 
the Internet does not always have information in the language preferred by the user, and that the 
Internet may be costly to access and diffi cult to search without considerable training. One must 
remember all of the other materials which a library can provide such as CD’s, DVD’s, Videos, 
Maps, Sheet Music, Manuscripts, etc., etc. cannot be as easily secured on the computer due to 
copyright.

But many other arguments create challenges which require changes.
USERS NOT COMING TO LIBRARIES
In both the UK and USA libraries are not attracting as many users as before. More and 

more American libraries are fi nding fewer reference questions asked.  In the annual US Public 
Library Survey of  2015, a chart showed that the number of mean reference inquiries per capita 
declined from 2008 to 2013 by 11.5 percent while at the same time the number of visits by 
patrons per capita declined by 39.4% Thus, there is an effect of computers on the use of the 
Library3. (2) This shows a need for information to the public about the facilities of American 
public libraries.  In Britain, although it was not possible to fi nd reference transactions, the Public 
Libraries showed a decline in the number of active borrowers from 12,267,309  in 2008-2009 to 
9,883,258 in 2013-14 4. (3)

Attendance fi gures in US and UK libraries were shown in terms of the number of visits 
and borrowers above.  As a result public libraries are losing users, and consequently – funding.

CHANGING FUNDING:
While the amount available for print collections is decreasing, the monies spent for 

electronic materials are rising.  Public libraries purchase digital materials in packages at a cheaper 
rate and share them across a larger area. In the United States the increase in budget for e-materials 
reached 63%, while for print materials spending went down by 18%, and for CD/DVD’s down by 
8%).”5 (5)

RESEARCH FOR INNOVATIONS
Given the facts above, many public libraries have been looking at their mission, serving 

groups of patrons, programs and services which they offer.
Professional associations undertake studies to look at the changing communities and 

changing needs for public libraries.  ALA in 2013 founded the Center for the Future of Libraries, 
the project initially supported by a grant from the Institute of Museum and Library Services 
(IMLS). The research was focused on identifying emerging trends relevant to the public libraries, 
the librarians, and the communities they serve.  Many articles are published in Public Libraries 
Online. Another group which has been very helpful in creating ideas for the future of public 
libraries is the Pew Research Center which has published numerous surveys on public libraries.6 
(6)

In the United Kingdom, the Carnegie UK Trust has founded a group called the Future of 
Public Libraries.7 (7) Two topics are especially mentioned: link between libraries and economic 
well-being of the community, and the role of public libraries in local communities. In 2014 the 
Department for Culture, Media and Sport (UK) issued Independent Library Report8  (8).  New 
trends and services mentioned in it were: digital library networks, e-lending, use of volunteers, 
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and even – community led libraries. Another helpful source for professionals is the website in 
the UK called “Ideas and Innovations in public libraries” where recent innovations are posted by 
librarians on a regular basis. Those posts include some materials outside the UK9. (9)  The posted 
materials are grouped by themes:  computers and books; technology training; technology to 
encourage reading or library use; lending out; publicity and outreach; income generation or saving 
money, promoting health and well- being, assisting the unemployed, homeless, and those on lower 
incomes; displays and shelving innovations; children’s and teenage; and unusual co-locations.  
This is published also in Public Library News to support the Library Campaign10. (10)

TYPES OF INNOVATIONS
Julie Biando Edwards, et. al in their article “Community Centered:23 Reasons Why Your 

Library is the Most Important place in Town” offered fi ve types of innovations related to public 
libraries11 (11):

1.  Providing Space and Outreach to the Community
2.  Offering Technological Assistance and Training to Users
3.  Becoming Hubs for the Arts
4.  Serving as Educational institutions
5.  Connecting Libraries and Youth.
(1) The Concept of a PL as a Community Building (Center) includes: free meeting spaces 

for local citizens, businesses, and government; providing services outside the Library (i.e., a 
branch in a hospital or in a storefront in poor area); a community archive for local historians; 
a place where local citizens can meet each other to discuss common problems; places where 
citizens can discuss election and other vital issues. Many PLs offer space for music recital rooms; 
computer labs; café’s and bars; language listening labs; space for homework tutoring; etc., etc. 
Immigrants should be always taken into consideration. PLs can assist new immigrants with 
language training, looking for a job, and information on how to integrate into society. 

(2) A second role as Technology provider and trainer is a major one for libraries. Since 
libraries now rely so heavily on technology for their work it is important that they help citizens 
become technologically literate. Many libraries are creating spaces where new technological 
tools such as the 3DPrinter, the laser cutter, and scanners can be used. By providing free access 
to computers libraries can help bridge the computer divide between those who cannot afford 
computers and those who have all types of technology. Digital publishing is now done in some 
public libraries for patrons and by patrons. 

(3) A third important aspect of the new paradigm is the Public Library as a cultural center 
providing space for theater, music, and the arts. There are now art galleries in libraries, as well 
as music practice rooms, including for piano, and even a theater.  The Dutch libraries are well 
provided with such facilities. PL’s now offer music practice rooms, and some libraries are also 
offering space for artists and musicians in residence.  There is an Incubator for the Arts program 
offered now for public libraries in the US. 

(4) A fourth aspect is the Library as an educator, and this has always been the case, 
especially through library programs likened to university lectures. The new trend is – connection 
between PLs and university libraries, which gives the average citizen access to materials available 
at major colleges and universities. With remote access, it no longer matters where one lives, since 
valuable university collections can be access using the computer at home or from the PL.

(5) Finally, a most important service is the Public Library and the school connecting. 
It has long been believed that school libraries are inadequate in terms of resources. Although 
students at schools can use the Internet, it deprives them of the rich resources which are available 
at college and university libraries. But the Public Library, by offering programs for tutoring and 
assistance in home work, can narrow this gap. In the Netherlands, given the inadequate funding, 
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PLs opened their branches in the school buildings and offered after school hours access to 
collections. 

SUCCESS STORIES 
The new paradigm for public libraries is making the Library a cultural hub and meeting 

place in addition to its traditional four roles as a systematic collector (archive role), organizer, 
preserver, and disseminator of information. The new public library will provide community space 
and give people the tools for creating, managing, and distributing new information and artifacts, 
e.g., publications, music, art, and other creative products. In looking at the innovations throughout 
the world, it is necessary to mention a few of the outstanding projects when libraries play a vital 
role and true community centers.  

Maker spaces: In Chattanooga, Tennessee the main library cleared its fourth fl oor 
of stored items, and installed a public laboratory and educational facility with a focus on 
information, design, technology, and the applied arts.  This more than 12,000 square foot space 
hosts equipment, expertise, programs, events and meetings that work within this scope. It has a 
Giglab, 3D Printers, Laser Cutter, and Vinyl Plotter, Sewing machines, Power Tools, Hand tools, 
Soldering benches, etc. Citizens of Chattanooga an use this facility for free. And the overhaul 
in the operating philosophy is working Attendance is up 150 percent throughout the four library 
system12. (12)

Lending of tools: The Temescal Branch of the Oakland (California) Public Library 
literally builds the community through its Tool Lending Library which was created in 1991 to 
help rebuilding efforts after a disaster13 (13)

Business Space and a Digital Media lab: The Skokie Public Library in Illinois „now has 
a three-room, fully functioning, Wi-Fi-equipped offi ce suite, capable of accommodating more 
than 50 people. Users who can‘t afford their own offi ce space reserve it by the hour, swapping a 
business card for a magnetic keycard.” It also includes a media lab that allows patrons to create 
and share music, design, video, and photography projects.14. (14)

Citizen resources: Seattle Public Library on its homepage offers Tax Help, Homework 
Help, Resources for Job Seekers, Language assistance for patrons other than English speakers, in 
Russian, Vietnamese, Somalian, etc. The library also offers Museum passes.  Further it advertises 
meeting and study rooms, reserving a computer, podcasts, and Special Collections On-line15. (15)

Technology Aids: The Free Library of Philadelphia has library „Hot Spots” that “bring 
computer access, classes, and the internet to neighborhoods throughout Philadelphia. Hot spots 
can be found in Philadelphia churches, schools, and non-profi t organizations. Each Hot Spot 
includes computers, a printer, and all necessary broadband equipment, as well as a reference 
collection of Free Library materials16.” (16)

Technology Aids:  The New York Public Library’s „ask a librarian” texting service, „Ask 
NYPL,” „is a virtual reference service of the New York Public Library that allows patrons to 
submit research questions to trained information specialists via phone, chat, email, and text. Every 
day, except Sundays and holidays, anyone, of any age, from anywhere in the world can reach the 
library via various methods, including by phone, text message, and online chat17.” (17)

Innovative Programs:  The Exeter Library in England where there are „workshops on how 
to use 3D printers and digital sewing machines… help library visitors to become creators rather 
than just consumers.18” (18) Another experiment is in North Ireland’s public libraries where public 
libraries are home to job clubs. „Library staff work in partnership with jobs and benefi t offi ce 
staff, offering personal tailored service which aims to provide people looking for work with the 
confi dence, skills, and expert local advice they need to fi nd suitable employment19.” (19)

CONCLUSIONS:
Public libraries have become very innovative in competing with the Internet and striving 
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for being valuable community centers.  Not betraying THE BOOK and READING they are 
extending services beyond tradition, offering more opportunities to people for their social, cultural 
and professional growth. For those who wish to know where new innovations have become 
part of a library’s services the list of references is provided.  Most of them are available on the 
Web. In many countries local efforts by librarians have been fostered by library associations, the 
government, and private endowments.  It seems obvious, that to survive, public libraries need to 
widen their services and increase links with the community. With that, they will be able to retain 
their vital role as preservers of books and knowledge for the wellbeing of their communities.
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ДУХОВНЫЕ  ПРЕДМЕТНО-ЭНЕРГИЙНЫЕ  АСПЕКТЫ
КУЛЬТУРЫ  ПРОТОГОРОДА  АРКАИМ

Инна Лобанкова 

Аркаим – протогород эпохи бронзы (XXI-XVIII в.в. до н.э.) обнаружен в 
Зауральских степях Челябинской области. Основа его планировки – два кольца 
оборонительных сооружений из грунта, сырцовых блоков и дерева, два кольца жилищ, 
круговая улица, в центре – площадь. Город опоясан рвом и рекой. Аркаим связывают с 
ранними индоиранцами – степными скотоводами эпохи бронзы. Среди теорий о месте 
зарождения, времени разделения, путях расселения индоиранцев с их прародины, 
наиболее обоснована степная теория, согласно которой прародиной индоиранцев были 
степи Евразии, откуда в дальнейшем они переселились в Среднюю Азию, Индию и Иран. 
Параллели культуры Аркаима и индоиранских текстов Ригведы и Авесты проводили 
многие ученые, но наиболее аргументирована концепция Е. Е. Кузьминой, сопоставившей 
индоиранские источники с археологическими культурами Древнего мира II тыс. до н.э. 
и сделавшей вывод, что „наиболее вероятные предки ариев – создатели памятников 
Синташта – Аркаим на Урале” [1].

Исходя из гипотезы степной прародины индоиранцев, Ригведа (священная книга 
индоариев XV–XII в.в. до н.э.) может служить косвенным источником для реконструкции 
предметно-энергийных аспектов культуры протогорода Аркаим.

Актуальность темы вызвана необходимостью философского обобщения 
интерпретации параллелей археологических данных и письменных источников.

Цель: рассмотреть культуру Аркаима в целом и „вещь” в культуре как 
археологический артефакт, мифологический символ и философскую категорию.

Методология: для исследования привлечены 
следующие концепции: 

взаимодействие предметной и энергийной 
сторон человеческого бытия А. Б. Невелева, где 
выявлена закономерность обратного отношения 
предметной и энергийной сторон бытия человека 
(чем меньше предметная определённость бытия, тем 
больше его энергийная насыщенность); 

синергийная антропология размыкания 
С. С. Хоружего, где направленность человека к 
иноприродному бытию выражена через энергийный 
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поток, достигающий пределов сознания, существования и опыта;
диалектика мифа А. Ф. Лосева, где энергийность как явлëнность в символе и 

имени смыслов бытия, а вещь становится символом, затем идеей и превращается в миф;
феноменология, семиотика, компаративистика В. Н. Топорова, позволившие 

строить коммуникативные связи внутри аркаимской культуры, проводя параллели между 
артефактами Аркаима и Ригведой.

Методы: компаративистика, семиотика, философская герменевтика, использован 
прием герменевтического круга – принцип понимания текста (аркаимской культуры), 
основанный на диалектике части и целого, когда понимание культуры возможно при 
понимании ее атрибутов, и наоборот, но где целое (текст культуры) имеет преимущество 
перед частью (вещью).

Гипотеза: духовность индоиранской культуры протогорода Аркаим. 
Категория „энергия” исходит от Аристотеля и исихазма. У Аристотеля энергия – 

процесс реализации возможного, деятельность, способ жизни и проявления; энтелехия – 
завершение деятельности. Структура онтологической реальности: возможность – энергия 
– энтелехия. 

А. Б. Невелев, исследуя „взаимодействия предметной и энергийной сторон бытия 
человека, выделяет в культуре в качестве средств разметки бытия четыре группы форм: 
орудия, символы, знаки, универсалии. В орудийном мире персональная идентичность 
человека предметна в вещах, в символическом – образах, в знаковом – в словах, в 
универсально-знаковом – категориях. Энергийная сторона бытия связана с деятельностью 
человека его энергией захваченности (любви). Энергийность движется от телесно-
чувственного бытия к „сбрасыванию” предметной определенности и экстазу бытия. 
Восхождение человека на вершину абстракции бытия – связь всего со всем, предельный 
экстаз идеализированной энергии любви. Предметная и энергийная стороны бытия 
человека обратно зависимы: чем меньше предметная определенность бытия человека, 
тем больше энергийная насыщенность. Предметная определенность бытия человека, 
стремящаяся к небытию, приводит к вспышке экстаза бытия и Духа, идентичность с 
которым преобразует человека” [2].

С. С. Хоружий в концепции синергийной антропологии рассматривает 
„направленность человека к иноприродному бытию как энергийному потоку, где принцип 
энергийности означает, что антропологическая реальность рассматривается не в дискурсе 
классической парадигмы, основанной на концептах сущности, субстанции, а в дискурсе 
энергии, бытия-действия, в предельных антропологических проявлениях имеет место 
антропологическое размыкание человека, соприкасающееся с Иным, выступание за 
собственные пределы, делание себя открытым, достижение пределов горизонта сознания и 
опыта” [3].

С. С. Хоружий отмечает, что „помимо исихазма, размыкание присутствует 
в „Йога-сутрах” Патанджали, где связь с Ишварой – Абсолютом есть предельное 
антропологическое размыкание человека в бытии. Мотивы размыкания, открытости 
синергии в йоге Патанджали связаны и с его именем (санск. пат – падать, анджали 
– ладонь): на молитвенно раскрытые ладони мудреца опускается змей Шеша-Ананта 
– символ бесконечности. Раскрытая ладонь – древний символ открытости, размыкания 
человека. Палама – учитель бытийного размыкания в исихазме носит имя „ладонь” (греч. 
Палама). Трансформация человека в исихазме и йоге направлена на достижение не иной 
сферы сущего, а иного бытия собственной природы, основана на методе и духовной 
традиции, которая в отличие от культурной традиции не социальна, а антропологична” [4].

Попробуем применить предметно-энергийную концепцию А. Б. Невелева и 



620

концепцию синергийной антропологии С. С. Хоружего к мифологической картине мира, 
обратившись к исследованиям Ригведы и Аркаима.

Религиозно-философские школы в индийской литературе называют даршаны, что 
означает „видение истины”, „внутреннее духовное зрение” – это интеллектуальная ясность 
систем умозрения и озарение ума светом откровения, рациональный образ реальности и 
интуитивное прозрение. 

Основные категории индийской философии присутствуют в Ведах (санскр. veda 
– „священное знание”, вторая половина II – начало I тыс. до н.э.). Веды существовали 
изначально в устной форме, письменность в Индии появилась в середине I тыс. до н.э. 
Веды относят к священной литературе шрути (букв. „слышание”, которое по иератической 
этимологии отождествляется с „видением” священных гимнов мудрецами – риши). 
Литература шрути считается „богооткровенной”, то есть полученной от богов, к ней также 
относят брахманы, араньяки, упанишады. 

Индийский философ С. Радхакришнан считает, что „религиозно-философская 
система Древней Индии соответствует трем ступеням развития в понимании Гегеля: гимны 
Ригведы – творения поэтов (природа), брахманы – жрецов (закон), упанишады – философов 
(дух)” [5]. Гимны Ригведы пытаются философски объяснить тайны мира посредством 
разума, но знание начальной ведийской религии не дискурсивно и нерационально, оно 
получается изнутри человека, всегда формально, ориентировано на субъект и безразлично к 
его деятельности, культ является содержанием религии, а знание ее формой. 

Через культ направленный на постижение иноприродного бытия, посредством 
энергийного потока, в момент возвышенного экстаза получены знания на языке поэзии.

Первоначальные представления об идеализированном экстазе приведены в 
первоисточнике индоарийской духовной традиции, сборнике гимнов богам – Ригведе, где 
созерцание божественного света – священный акт религиозного обряда, совершаемого 
поэтами и провидцами – риши (буквально „вдохновленные”), через которых приходят 
священные гимны. Поэт Ригведы – носитель мудрости, (боги открывают ее избранным 
в моменты озарения), просит богов о просветлении и раскрытии божественной истины, 
постигая ее посредством видения внутренним взором, интуицией, внезапная вспышка 
которой озаряет божественную истину (мифологическую, ритуальную, философскую). 

Переводчик Ригведы Т. Я. Елизаренкова считает „ведийских риши визионерами, 
они „видели” истину, глагол dhi, описывающий творчество риши, значит одновременно 
„видеть” и „думать”, а корневое существительное dhi f. означает „видение”, „мысль”, 
„мудрость”. В Ригведе „видеть” – синоним „постигать истину”. Поэты облекали в слово 
картины из мира богов, дающих им силу видения, вдохновение и возможность владеть 
Божественной Речью (богиня Вач – слово, речь – космогонический принцип, заполнивший 
небо и землю). Поэт – посредник между богами и людьми в силу особой природы его 
внутреннего „видения”. Средоточие вдохновения, силы вложенной богами – „сознание”, 
„ум”, „сердце” (manas объединяет эти значения, hrd „сердце” – место сосредоточения 
духовных сил человека). Очищаясь в сердце поэта, молитва материализовалась в форме 
сакральной речи, превращаясь в средство общения с богами” [6].

Язык ведийских гимнов сокровенный, многозначный, соединяет в одном образе 
несколько смыслов, полон украшений, доступен только посвященным.

 „Происхождение сущего в не-сущем открыли мудрецы размышлением, ища 
в сердце (своем)” (РВ, X. 129.4). „Незрячий – зрячих провидцев об этом я спрашиваю, 
несведущий – чтобы ведать. Что это за Одно в виде нерожденного, который установил 
порознь эти шесть пространств?” (РВ I, 164). 

Есть мнение, что в Ригведе человек не выходит за рамки мирового пространства, 
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еще не претендуя на прорыв к Трансцендентному (Д. Чаттопадхьяя) [7]. 

Но прорыв в Трансцендентный мир избранных лиц, наделенных особой природой 
внутреннего „видения”, в моменты „возвышенного состояния”, когда сила духовного 
переживания заслоняет предметность обыденного мира, был и в эпоху Ригведы, поскольку 
стремление слышать Бога, слиться с ним, действовать „из истоков”, руководствуясь 
необходимостью, связанной с универсумом было всегда, разными были методы и степень.

Философские идеи встречаются в Ригведе, особенно в последней десятой мандале, 
но философия начинается с упанишад (I тыс. до н.э. – „сидение у ног учителя для 
постижения сокровенного знания”) придавших ведам моральный характер, подчеркнувших 
монизм ведийских гимнов, перемещая центр от внешнего к внутреннему. В Упанишадах 
йога ещё не та, что йога Патанджали, она только начинает развиваться, как „осознанное 
внутреннее проникновение и стремление к истинному познанию действительности, 
созерцание и сосредоточение попытка вызвать транс предполагает реализацию абсолюта, 
свободы от вещей эмпирической жизни, где чувства, разум интеллект в бездействии” [8].

Йога освобождает человека от материи, высшая форма которой – читта (в йоге 
Патанджали это совокупность когнитивных, волевых, аффективных форм психической 
деятельности, в динамическом аспекте, т.е. вся психика, включая волевые и неосознанные 
импульсы). Но в гимнах Ригведы нет йогинов в состоянии самадхи – йогического 
транса, высшего духовного озарения, экстаза бытия, осознания единства с Вселенной, 
проникновения в сущность явлений и нуменов вещей, когда индивидуальность 
растворяется в недифференцированной цельности, а созерцатель выходит за рамки чувств 
и представлений о вещах. Пока там только описания экстаза от жертвоприношения, пения 
гимнов, галлюциногенного действия сомы, когда небесный мир представлен во всей славе.

Устремление к Трансцендентному происходило в Ригведе через игру-экстазис 
брахмодья (санскр. „говорение о брахмане”) – словесный агон, ритуальное состязание 
поэтов-жрецов во время торжественных жертвоприношений, „игра в священное знание” в 
виде вопросов на мировоззренческую и онтологическую тему о тайнах мироздания и своем 
месте в мире и ответов на них, победители которой получали призы. Символ внешней 
награды – венок, образ его – венец – связь с космологической сферой и творением мира. 
Стимул к созданию „нового” гимна – духовное обновление поэта. Брахмодья проводилась 
в церемонии ашвамедха – торжественном жертвоприношении коня в ритуале во время 
перехода от старого года к новому в момент смены циклов.

 „Участники ведийской состязательной мистерии поединка Индры с противником, 
приуроченной к годовому ритуалу за частным, видели общее, сверх-эмпирическое, 
относящееся к высокому плану организации жизни человека в мире, к связи божественного 
и человеческого. Победа в поединке и состязании означала успех, временное преодоление 
энтропической тенденции, эктропическое движение к новому состоянию человека в мире, 
просвет в неопределенности и угрожаемости бытия, информационный прорыв, откровение 
сокрытого. В Ригведе это отражено в мифе творения мира в годовом ритуале” [9].

Так, в Ригведе через мимезис реализуется потребность подражания богам. Риши, 
создающие гимны сознавали себя демиургами, действуя в пространстве текста. Воин в 
колеснице чувствовал себя Индрой в бою. Так, люди, проходя в ритуале через игровые 
типы (экстазис, агон, мимезис) не утрачивая способности к самоидентификации, 
устремлялись к Трансценденции, где главная победа была над собой, и происходила она 
у каждого в свое время в соответствии с Вселенским Законом и готовностью к духовному 
подвигу.

Ведийские арии уверенные в творящей силе Слова, считали необходимым 
правильное произнесение и распевание мантр и гимнов в ритуале: „На четыре четверти 
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размерена речь. Их знают брахманы, которые мудры. Три тайно сложенные (четверти) 
они не пускают в ход. На четвертой (четверти) речи говорят люди” (РВ I, 164,45). 

Э. В. Третьякова отмечает сакральный смысл алфавита санскрита: в учениях 
послеведийского периода четыре состояния звука: Вайкхари – уровень слышимого 
звука, Мадхьяма – переходная форма между слышимым звуком и внутренней вибрацией, 
Пашиянти – звук, в котором вид Вселенной – недифференцированная форма, и Пара – 
запредельный. С пробуждением Вселенского Творческого Начала произнесение звука 
стало возможным. Звук – проявление силы потока энергии. В микрокосме человека те же 
процессы, что во Вселенной, все энергии пересекаются в чакрах. 

В „Кундалини йоге” Шалаграма Даса сказано: „Сила звуков разных букв, 
повторяемых йогом, регулирует работу энергий чакр. 50-ти биджа-мантрам в разных 
частях тела соответствует 50 видов энергии в 6 центрах и 50 букв санскритского алфавита, 
расположенных на 50 лепестках 6 чакр. Если эти буквы и звуки правильно произносить, 
они пробуждают потенцию чакр. Седьмой центр над головой объединяет все центры как 
идеальный прообраз человека. Слово и звук – в основе Вселенной и человека. Человек 
– символ Вселенной. В символичной структуре санскритского алфавита выражена 
иерархия звука, представлены стихии, символически описаны процессы инволюции Духа 
и эволюции сознания, строение Космоса и человека. Энергия в виде звука, вибрации, 
названная Богом, создала космос, материальную вселенную, мир, она связывает материю 
вселенной” [10]. В Ригведе отражено энергоинформационное взаимовлияние Космоса и 
человека, а слово представлено как высшая творческая сила, способная создавать космос: 
„Даже крепкие твердыни отцы наши Ангирасы проломили гимнами, скалу – ревом. Они 
создали нам проход к высокому небу. Они нашли день, солнце, знамя утренней зари. Они 
установили вселенский закон, привели в действие его силу прозрения” (РВ.1. 71). 

Динамика взаимодействия предметной и энергийной сторон бытия аркаимской 
культуры – герменевтический круг: орудийный мир – артефакты; символический – образы 
индоиранской традиции (планировка Аркаима – круг, вара, мандала; гора в центре округа 
– Мировая Ось; печь-колодец – модель мира; три кольца в плане Аркаима – трехчастная 
структура мира ведийского мифа; сосуд – вместилище космических вод с корнями 
мирового древа, булава – духовная власть), знаковый – индоиранский язык, позже 
запечатлен в санскритском алфавите, универсально-знаковый – философские категории (сат 
– сущее).

Энергийная сторона бытия аркаимской культуры, связанная с деятельностью 
служителей культа, их энергией восхождения на вершину абстракции бытия, где они, 
общаясь с богами, были связаны со всем миром в экстазе идеализированной энергии 
любви. Энергийная насыщенность бытия возрастает по мере уменьшения его предметной 
определенности, приводит к вспышке экстаза бытия. Примеры трансформации предметного 
бытия в энергийное – торжественное жертвоприношение коня на церемонии ашвамедха; 
сожжение Аркаима перед уходом жителей – форма потлача, когда имущество не дарили, а 
разрушали – высшая форма траты – жертвоприношение богам и предкам. Направленность 
к трансцендентному бытию, сердечная открытость незамкнутость сознания риши, 
наделенных особой природой внутреннего видения, выражена через энергийный поток, 
достигающий пределов сознания в моменты возвышенного экстаза в общении с богами при 
полном осознании единства сущего.

Мудрецы древности знали, что духовное прозрение дается только тогда, когда 
открыто сердце, и тонкое восприятие считалось знамением высших сил. Энергии, 
неуловимые разумом, открывали прозрение духа, а духовно прозревшему дано чувство 
объединения двух миров. Духовная прозорливость открывала тайны духа и материи. 
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Обладавшие духовным прозрением арии Ригведы и их предки аркаимцы пользовались 
сердцем, как духовным органом „мудрого делания”, осуществляя энергообмен с 
Высшим через предельное антропологическое размыкание в бытии, постигали единство 
мира, утвердив приоритет духа над материей, и обретя высшее согласие с миром через 
экстатическую вспышку энергии духовной любви, становились местом Бытия, Блага, 
Истины и Духа.

Бытование „вещи” в аркаимском мифе

Согласно А. Ф. Лосеву, человек изначально живет в мифе. Миф – не выдумка и 
не идеальное бытие, миф – это личность, реальность и жизнь, соединение чувственного 
и сверхчувственного бытия. Диалектическая феноменология или философский 
символизм Лосева базируется не на сущностных, а на энергийных категориях. „Миф – не 
субстанциальное самоутверждение личности в вечности, а энергийное, феноменальное 
смысловое самоутверждение личности” [11]. У Лосева миф объединяет вещи смысловыми 
энергиями мифической личности в единое целое. Форма смыслового выражения личности 
– энергийное воплощение смысла, вещи выражают личность энергийно. Источник 
космического целого – боги, для человека они энергийны. „В чувственно-телесной 
„вещности” мифологического мышления вещь и идея вещи неразличимы. Вещь ставшая 
символом, затем идеей превращается в миф. Символ энергиен, мир вещей и духовный мир 
едины, духовное проходит сквозь вещный мир, проявляя энергийность в имени/символе 
вещи. Энергия в мифе направлена на мир через вещи. В имени вещи – эманация личности, 
она символична и энергийна, это сознательное исхождение смысла. Энергийность 
возникает не за счет уменьшения предметной определённости бытия, а благодаря ей” [12].

Вещь и идея вырастают из потребностей человека при становлении культуры. Вещь 
вторична. Творение вещей – последняя волна космогенеза и антропогенеза. Демиург – 
человек, вещь отражает потребности, цели и технологии.

Философский аспект сущности вещи в архаичных моделях мира вводит 
вещь в сферу духовности, сохраняя ее материальность. Вещи в эпоху архаики вне 
космологической перспективы, они возникали в результате действий сакральной личности 
– Бога, героя, первочеловека. Демиург передает творящую функцию первочеловеку, 
прародителю людей и тот тоже становится демиургом, а вещи – первое его творение в лоне 
культуры.

Человек создал первые „вещи” чтобы выжить при переходе от космологического 
этапа в антропоцентрический. Помимо функциональных вещей были ритуальные вещи, 
относящиеся к духовной культуре, они более приоритетны, т.к. идея предшествовала 
вещи. В. Н. Топоров отмечает: „изначальная „духовность” человека на стадии homofaber 
бесспорна и на уровне археологических артефактов, и на уровне самосознания человека 
архаики. В деятельности мифологического демиурга с самого начала акта творения 
присутствует „духовное” делание; оно не отделимо от „материального” в силу принципа 
космологического творения, вовлекающего дух и материю, культуру и природу.

В древности престижно то, что сакрально, а сакрально то, что „космологично”, что 
находится в начале творения и должно воспроизводиться ежегодно в ритуале. Первовещь 
возводимая к началу творения, обладает особым статусом и имманентной ей силой” [13]. В 
ведийском „вещном” мире от включенности вещи в сферу сакрального зависит ее статус. 
Реально и оправдано с точки зрения бытия то, что входит в основной священный текст 
эпохи. Магическая сила вещи в способности воспроизводить богатство (сосуд).

По Хайдеггеру, модус вещи – веществование – приобретение статуса вещи, 
оповещение о ней – преодоление ее вещности и превращение в знак – элемент не 
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материально-вещного, а идеально-духовного пространства. Слово уводит от лежащей ниже 
вещи к находящейся выше идее, спиритуализуя вещь.

Для аркаимцев также было престижным то, что сакрально, „космологично”, что 
находится у истоков творения и воспроизводится каждый год в самом главном ритуале.

Этот ритуал описан в Ведах, где космогония мифа – сакральный прототип 
вечного обновления жизни, победа над хаосом. Время циклично, в конце года космос 
сменялся хаосом. Для возрождения жизни, порядка повторялся акт творения бога Индры, 
превратившего потенциальный мир в реальный. Его подвиги повторяют в ритуале, воспевая 
в гимнах. Индра ваджрой-молнией убивает дракона Вритру, освобождая коров из пещеры 
Вала, похищенных демонами Пани. 

Подвигом Индры человек завершает человеческую стадию развития и выходит 
за пределы своей узости, соединяя свои энергии с энергиями Единого Космоса. 
Повторяющийся мотив разрушения скалы и освобождения коров соответствует 
внутреннему движению человека на пути самосовершенствования, и победе над собой. 
Человек в Ригведе – „золотой зародыш” малой вселенной – микрокосм в макрокосме, 
содержащий огромный энергетический потенциал. Индра – символ силы, способной 
прорвать ограниченность человека, давая возможность внутренним энергиям слиться с 
энергиями Вселенной, что ведет к осознанию единства и связи всех вещей и явлений, где и 
вещи и люди – части космического целого, различные проявления высшей реальности [14].

Здесь сакральной „космологичной” „первовещью” является ваджра (ск. Алмазный 
жезл) – оружие индоарийского бога Индры, выкованная для него Тваштаром, возводима к 
началу творения и обладает имманентной ей силой.

Ваджра Индры – боевое оружие, предмет культа, символ верховной сакральной 
власти и борьбы с темными силами, ее идентифицируют с булавой. Булава – атрибут культа 
аркаимских могильников: захоронения жриц с булавой

Ф. Б. Я. Кёйпер описывает церемонию борьбы между Индрой и асурами в легенде 
из Натьяшастры, где люди исполняли роли богов – воздвижение бамбукового шеста (Оси 
Мира) – ритуальное воссоздание подвига Индры, укрепившего небо. „Праздник носил 
космогонический характер, означал обновление жизни в начале нового года в зимнее 
солнцестояние и весеннее равноденствие для восстановления тепла, жизни со всеми 
благами после периода холода и состоял из состязаний: словесных поединков, гонок 
колесниц, раздаче даров. Боги наделили исполнителей дарами: Индра дал знамя, Варуна 
– золотой кувшин” [15]. В ведийской космологии сосуд – вместилище космических вод 
с корнями мирового древа гора пробитая Индрой. Масленица славян – отголосок этой 
мистерии.

В Ригведе vana – лес, дерево, древесина; vanaspati – сакральное древо жизни, 
жертвенный столб. „В бездонном пространстве царь Варуна с чистой силой действия 
держит прямо вершину дерева. Ветви направлены вниз. Их основание – наверху. Да 
укоренятся в нас лучи!” (РВ I, 24,7). „Само отпуская жертвенное животное, почти богов, 
о древо!” (РВ I, 142, 11). „Где знаешь ты, о древо, тайные имена богов, туда отправь 
жертвы!” (РВ V, 5,10). Смысл жертвоприношений – жертвуя низшими инстинктами, 
человек духовно растет. 

У ведийских риши „дерево” – всякая развивающаяся сущность, в основе ее роста 
– внутренний божественный огонь, выявление его в человеке позволяет преодолеть 
человеческую бренную сущность и раскрыть божественную природу человека, но для 
этого необходимо соответствие Вселенскому Закону, т.е. следование Высшим Творящим 
Принципам, питающим корни Мирового Древа.

 „Схема Мирового Древа обращённого корнями вверх, а вершиной вниз к земле 
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с неба, откуда питаются Его Корни Великих творящих Принципов, поток которых 
направлен сверху вниз в инволюцию как крона растущего фрактала. Модель Структурного 
Мирового Древа запечатлевает распределение течений вещества, энергий, информации в 
виде силовых линий действия. Форма „яблоко” повторяет ход силовых линий магнитного 
диполя. Оптимальное прохождение потоков в природной системе происходит между 
полюсами вращения, а также полюсами магнитными, то есть вдоль главных осей системы” 
[16].

Здесь „космологичная” „первовещь”, возводимая к началу творения – Ось Мира, 
древо, ритуальный сосуд, их сакральная сила появляется в ритуале.

Символы сосуда и Мировой Оси прослежены в археологии „Страны городов”, где 
символика центра связана мифологическими категориями: мировой оси, космического 
древа, горы, священного города. На символ Оси Мира указывают остатки столбов в 
Большом Синташтинском кургане. Столб – связь с Высшим миром, канал вертикальный, 
веха духовная. Погребальный сосуд – главный атрибут, сопровождавший умершего в 
иной мир – символ накопленного духовного опыта за время прохождения земного пути, и 
собирания дальнейшего ценного опыта бытия в мире загробном. „Гора – модель Вселенной 
в центре мира, через нее проходит Ось Мира, верх указывает на Полярную звезду – вход в 
обитель небес, низ – вход в Нижний мир, основание горы – „пуп земли” – символ начала 
земного восхождения. В „Стране городов” около каждого поселения гора. Символ горы – 
курган, символически хранящий душу умершего” [17].

Все вещи традиционной культуры Аркаима, принадлежащие и быту, и культу 
несли в себе символику небесного единения, поскольку быт пронизан культом. Все 
аркаимские находки исполнены мастерски, безупречно, так как мышление развивается и 
одухотворяется благодаря мелкой моторике через рукотворения.

Орнамент керамики отражает самосознание аркаимцев: крест, свастика, ромб с 
лучами – символы поклонения солнцу и огню; зигзаги, меандры – мудрые Змии Наги, 
спирали – восхождение и нисхождение космической эволюции.

Астрофизик Н. Н. Якимова отмечает: „Символ и знак выражают идею и принцип 
Творения. Один из самых древних символов вечности – двумерная спираль – знак 
трехмерного сферического вихря, отображенная в знаке инь-янь – знак бесконечности 
в виде восьмерки (символ представлен в женских украшениях Аркаима – кольцах 
и браслетах – Л.И.П.) (Ил.). Двумерная спираль дает развертку обоих полушарий 
вращающегося тела, разнонаправленных по вращению, но воедино связанных. Модель 
тороидально связанных между собой колец лежит в основе единой пространственно-
энергетической структуры Вселенной. Любой круг, овал охраняет внутреннее пространство 
от внешнего влияния, где центр – „исток” системы. Каждое круглое тело есть точка 
равновесия в пространстве. Оно насыщено материальностью и пребывает в состоянии 
вращения. Через полюса проходит ортогональная экватору вихря ось, энергетически и 
информационно выводящая систему благодаря индукции из плоскости в пространство. 
Вдоль устойчивой оси, как по трансляционному каналу, вихревая система заявляет о себе 
и принимает далекие вести, описывая в пространстве два конуса-рупора, т.к. динамическое 
процессирование создает волновое излучение” [18].

Но ярче всего аркаимский миф и его вещный космос выражен через ландшафтный 
символизм и планировку городища.

В ведийской мифологии в первоначальном хаосе возникли воды, затем образовалось 
яйцо (символ космогенеза), расколовшееся на две части – небо и землю. Яйцо – символ 
начала начал, источник сущего, жизни, космический зародыш Вселенной. Из Яйца – 
золотого зародыша, плававшего в глубине мировых вод, возник творец Праджапати 
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(Вишвакарман) создавший Брахмана. В Пуранах мировое Яйцо Брахмы плавало в водах 
окутанное воздухом и огнем.

Первые фортификационные сооружения „Страны городов” имели форму овала 
(мировое яйцо), затем – круги (вара, мандала), позже – квадраты. И Аркаим, и другие 
протогорода окружёны речками (мировые воды). В эпоху бронзы индоиранцы строили 
города в форме овалов и кругов, в ритуале повторяли этапы становления Космоса, 
отождествляясь с героем авестийского мифа Йимой, построившим вару по указанию бога 
Ахура-Мазды для спасения от стихийных бедствий. Ряд ученых (И. М. Стеблин-Каменский, 
И. В. Пьянков, А. П. Медведев) [19] выдвинул гипотезу о связи Аркаима с варой иранской 
Авесты.

Так, сакральный, „космологичный” Аркаим находился как бы в начале 
творения и в центре мира. Он был сотворен людьми как воплощенная в вещный мир 
„эманация божественной личности”, проявляющая сознательное исхождение смысла 
и энергийность в символе. Став символом, он превратился в миф, направляя энергию 
в мир через вещи, объединенные в единое целое смысловыми энергиями мифической 
личности. Так, энергийность одухотворила вещный космос, воплотив проекцию Неба 
на Землю, имя которой Аркаим – узел на планете, встроенный в её природный тонкий 
силовой каркас, точка энергообмена с космосом. Позже он был сожжен перед уходом 
жителей как жертвоприношение богам, являя энергийную насыщенность в обмен на 
предметную определенность бытия человека, что привело к вспышке экстаза бытия и 
Духа, идентичность с которым преобразует личность человека, движущегося по спирали 
развития от орудийного мира через символический к знаковому и универсальному.

Символичен образ огня в Ригведе: Агни – свет небес, разгоняющий мрак; свет 
жертвенного костра уносящего жертву богам; свет вдохновения внутри нас.

Энергийность бытия в аркаимской культуре, двигаясь от телесной чувственности 
в вещи к „сбрасыванию” предметной определенности и экстазу бытия в ритуалах и 
богослужениях, во время исполнения гимнов богам, проявилась и в последнем основном 
жертвоприношении самого города, ставшего мифом.

Итак, сущность вещи и самого города в аркаимской модели мира духовна, 
поскольку они возникли в результате ритуала, повторяющего действо сакральной 
личности – культурного героя, передающего „творящую” функцию демиурга человеку. 
При создании вещи, на уровне самосознания аркаимского человека в акте творения 
присутствует „духовное” делание неотделимое от „материального” в силу принципа 
космологического творения. Так, сакральной и духовной сущностью обладает городище 
в форме круга – архетипа индоиранской вары, мандалы – символ мироздания, созданного 
в „начале времен”, гармоничный узор светоносных лучей Вселенной, модель внешнего 
ограждения единой круговой стеной соединенной со всеми внутренними жилищами, 
символизирующая общину – хранительницу первозданного образа жизни с номинальным 
обиходом, когда строились универсальные города-мастерские всех видов труда – от 
мастерской древних металлургов до обсерватории (как закрытые глаза Будды – общение с 
Миром Высшим через внутреннее соединение с ним) и сожженного в „конце” отведенного 
ему космического срока, как жгут утварь негодную, чтобы очистить пространство для 
новых энергий, когда старое вещное накопление-наслоение жилища воспрепятствует 
их поступлению. И в памяти народной остается символ, указующий на необходимость 
сжигания-изжития ветхого в себе, которое есть враг новому, чтобы по прошествии 
определенного цикла восстановить намоленное место нетленных, вечно обновляющихся и 
повторяющихся вдохновений, нисходящих на очищенное огнём место. 

Ритуальный огонь аркаимского культа – символ внутреннего божественного огня, 
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скрытого в человеке, и способного проявиться в соответствии с Вселенским Законом для 
преодоления человеческой бренной сущности.

Аркаим как хранитель древнего наследия мироустройства в непреходящем 
движении жизни жил законами движения небесных тел. Первопричиной и залогом 
успешного Бытия была ведущая наука – астрология, аркаимцы жили и строили в ритме 
космическом, подчиняясь Высшему Миру, внимая небу и звездам, подчиняя, регулируя 
и сопоставляя с ним свои решения. Сжигали в летнее солнцестояние, в соответствии с 
обновлением огня небесного, то есть с новым солнцем, которое происходит в определенном 
ритме, тогда и надлежало естественное природное очищение от накопившихся негативных 
энергий.

Жизнь Аркаима – часть всеобщего ритмического процесса творения и 
разрушения как образ танцующего Шивы творящего формы материального мира 
и вновь растворяющего их в танце, т.к. они не имеют фундаментальной сущности, 
являясь преходящими, иллюзорными, символизирует космический ритм вечной 
цикличной пульсации рождения и смерти, что есть основа бытия. Танец Шивы – 
танцующая Вселенная, бесконечный поток энергии, принимающий множество рисунков, 
переходящих друг в друга. В физике ритм сотворения и разрушения – единственная форма 
существования вещества. Танец Шивы – танец субатомной материи. Единство Вселенной 
осознают и мистики и физики [20].

Создание и разрушение Аркаима напоминает ритуал создания мандалы из 
цветного песка. Мандала существует только в момент ее создания, как основа медитации и 
гармонизация пространства, после чего ее разрушают, символизируя этим непостоянство 
сущего, не привязанность к внешней форме, стремление к истинному знанию и 
просветлению во благо всех живых существ. 

Так и Аркаим дает нам урок всеобщего развития и одухотворения материи в 
беспредельном движении к совершенству от гармонии и красоты формы к полноте и 
качеству содержания, от телесно-чувственного бытия к единству мира и экстазу бытия 
Духа, идентичность с которым преобразует человека. Звучать в ритм с Космосом – значит 
осознать всё величие Беспредельности.

Так, рассмотрев вещь в аркаимской культуре как археологический артефакт, 
мифологический символ и философскую категорию, сделан вывод: вещный космос 
Аркаима, став символом и идеей, превратился в миф, раскрывающий принцип 
космологического творения, вовлекающий дух и материю, культуру и природу, единство 
духовного и вещного миров, где духовное проходит сквозь вещный мир, являя энергийную 
сущность в символе вещи, а предметная культура передает мировоззрение. Сущность 
аркаимского пространства, как города, так и его вещного мира духовна, поскольку и вещь, 
и город возникли в результате ритуала, повторяющего действо сакральной личности – 
культурного героя, передающего „творящую” функцию демиурга человеку. Понимание 
аркаимской культуры складывается из понимания вещного мира, а понять сущность вещи 
в бесписьменной культуре помогут косвенные письменные источники и философские 
обобщения.
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L’INIST-CNRS – SON PROJET EN IST 
„INGÉNIERIE DES CONNAISSANCES”

Sylvie Leblanc
Alexandra Petitjean

Introduction
L’Institut de l’Information Scientifi que et Technique (Inist-CNRS) a pour mission 

principale de faciliter l’accès aux résultats issus des différents champs de la recherche mondiale, 
d’analyser, de diffuser de la production scientifi que, d‘accompagner les acteurs de l‘enseignement 
supérieur et de la recherche (ESR) dans leur démarche d’information scientifi que et technique. 

Cette Unité Propre de Service relève exclusivement du Centre National de la Recherche 
Scientifi que (CNRS) qui s’est doté d’une Direction dédiée à l’Information Scientifi que et 
Technique (DIST) en 2010 à laquelle l’Inist est directement rattaché.

Un peu d’histoire… 
Bien avant la naissance de l’Inist en 1988, c’est en 1939 -année de création du CNRS-, 

que le service de documentation a vu le jour à Paris. Il a acquis le statut de laboratoire propre en 
1947 en devenant le Centre de Documentation du CNRS. 

Afi n de palier la crise sidérurgique du bassin lorrain, le Ministère de l’Industrie et de 
la Recherche a demandé le transfert du Centre de Documentation en Lorraine. Alors directeur 
de l’Information scientifi que et technique (IST) au CNRS, Goéry Delacôte a présenté un 
projet d’orientation pour ce nouvel institut dédié à la collecte, au traitement et à l’analyse de 
l’information. De son côté, l’architecte Jean 
Nouvel a remporté le concours architectural 
et il s’est attelé à la réalisation de ce nouveau 
bâtiment basé sur l’idée d’une « usine à 
transformer le savoir ». 

C’est donc le 15 mars 1988 que sera 
offi ciellement créé l’Inist-CNRS à Vandoeuvre-
lès-Nancy, dans l’agglomération nancéienne. 
En 1989, naîtra la fi liale de droit privé Inist-
Diffusion dont le rôle consistait à promouvoir 
et à commercialiser les produits et services 
développés par l’Inist. Cette fi liale a fermé en 



630

janvier 2012. 

Des services historiques 
Parmi les services historiques de l’Inist, la production de bases de données 

bibliographiques et la fourniture de copies de documents étaient les axes forts de l’institut. 
En effet, deux bases de données de références bibliographiques étaient principalement 

produites : la base Pascal spécialisée en science, technologies et médecine, et la base Francis, 
spécialisée quant à elle en sciences humaines et sociales. 

Ces bases ont été alimentées par des ingénieurs documentalistes jusqu’en 2015. Elles 
comptent à elles deux près de 23 millions de références bibliographiques, données qui seront 
prochainement mises en ligne et accessibles gratuitement. 

La fourniture de documents est toujours proposée à l’Inist mais elle a évolué. En effet, 
ce service a vu la création de RefDoc en 2009, un catalogue qui affi che aujourd’hui près de 54 
millions de références bibliographiques. Depuis 2015, la fourniture de documents est réservée aux 
membres du CNRS, de la communauté de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche français 
ainsi qu’aux organismes publics français et étrangers. Outre le fait de pouvoir commander la copie 
d’articles scientifi ques, ce service permet également d’accéder au texte intégral d’articles signalés 
en libre accès dans les réservoirs HAL, Persée, Revues.org, ORBi et depuis peu dans PubMed 
Central. 

Le projet « Ingénierie des connaissances » 
Faisant suite au schéma stratégique de l’IST du CNRS « Mieux partager les connaissances 

» réalisé à l’initiative de la DIST, l’Inist a élaboré un projet intitulé « Ingénierie des connaissances 
» approuvé le 10 juin 2014 par le directoire du CNRS. Ce projet s’articule autour des 4 Plans 
d’Actions Partagées (PAP) défi nis dans le schéma du CNRS : PAP 1 – Se documenter ; PAP 2 – 
Publier ; PAP 3 – Analyser et valoriser l’information ; PAP 4 – Accompagner l’IST. 

Le projet « Ingénierie des connaissances » de l’Inist est basé sur les partenariats et sur un 
cadre d’action, la Bibliothèque Scientifi que Numérique (BSN), qui vise à coordonner les acteurs 
de l’enseignement supérieur et de la recherche autour des grandes thématiques qui constituent 
l’Information Scientifi que et Technique. 

Affi rmant la volonté de desservir l’Enseignement Supérieur et la Recherche (ESR), nous 
sommes passés d’une logique de production industrielle - qui consistait à vendre des produits 
documentaires – à une logique de service qui suppose de répondre aux besoins des Instituts du 
CNRS et, plus largement, de l’enseignement supérieur et de la recherche en matière d’IST. Nous 
avons fait le choix d’arrêter certaines activités, en particulier les bases de données Pascal et 
Francis et de centrer l’activité Fourniture de document sur la communauté de l’ESR. Le secteur 
privé n’a donc plus accès à Refdoc. Notre politique n’est plus guidée par la volonté de réaliser du 
chiffre d’affaires. 

Le projet Inist présente 14 activités s’articulant sur trois axes : l’analyse de l’information ; 
l’exposition et la diffusion de l’information ; l’accès aux publications. Chacun de ces axes affi che 
une orientation forte. 

L’analyse de l’information fait la part belle à l’ingénierie des langues qui couvre un vaste 
spectre allant de la terminologie à la traduction. 

L’ingénierie des langues et les services terminologiques permettent notamment d’enrichir 
les contenus en améliorant l’exposition et le référencement des productions scientifi ques et 
des données de la recherche ainsi que les processus de recherche et d’extraction d’information 
documentaire. 

Cet axe d’analyse de l’information comprend des services assurés de longue date tels la 
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veille et l’appui au pilotage qui permet de caractériser l’activité scientifi que d’une structure de 
recherche et de suivre les actualités dans un domaine précis. 

L’axe « exposition et diffusion de l’information » comporte une orientation forte vers les 
données de la recherche. L’objectif est de valoriser les données de la recherche en développant 
un ensemble d’outils et de services d’appui aux professionnels, adaptés aux besoins exprimés par 
les chercheurs, que ce soit dans la formation ou l’accompagnement dans la gestion des données 
de recherche, dans la constitution et la reprise de bases de données, de leur curation et de leur 
valorisation. 

L’institut a également la volonté d’assister les laboratoires qui souhaitent exposer leurs 
productions scientifi ques en libre accès, d’améliorer leur exposition et de les rendre interopérables 
avec les réservoirs de données de la recherche. 

Concernant l’accès aux publications, l’Inist se veut être un facilitateur. L’institut propose 
depuis de nombreuses années des services pour accéder aux publications. L’objectif aujourd’hui 
est de les faire évoluer ; cela concerne notamment les portails et le catalogue de fourniture de 
documents RefDoc. 

Ce volet comprend aussi les formations à l’IST qui ont vocation à faciliter l’accès 
aux publications et au-delà à toutes les problématiques IST. Elles s’adressent aux chercheurs, 
enseignants-chercheurs, doctorants, étudiants tout autant qu’aux professionnels de l’information. 

L’Inist continue à développer son offre de formation à distance. 

Services 
Faisant suite au projet « Ingénierie des connaissances », l’Inist a vu une réorganisation 

centrée sur les services. 
L’offre de service de l’Inist est intégrée dans la stratégie IST du CNRS et elle s’articule 

avec le Catalogue d’Offres Partagées d’IST (COPIST) impulsé par la DIST dont l’objectif est de « 
Mieux partager l’IST pour mieux partager les connaissances ». 

Analyser – Valoriser 
L’offre « Analyser – valoriser » vise plus particulièrement l’analyse et l’exploration à des 

fi ns de recherche et 
de pilotage. Trois 
principaux services 
sont proposés : 

- La 
valorisation des 
données de la 
recherche : assistance 
et conseil (dépôt 
dans un entrepôt, 
identifi ants pérennes, 
harmonisation 
enrichissement 
de données…), 
sensibilisation et 
accompagnement 
personnalisé des 
chercheurs. 
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- La terminologie – Traitement Automatique des Langues : proposition de ressources 
terminologiques répondant à des besoins, développement des services d’analyse de corpus 
textuels pour notamment la fouille de textes. 

- L’appui au pilotage : analyse bibliométrique, veille scientifi que et veille en IST, 
accompagnement et conseil. 

Se documenter 
L’Inist propose aux chercheurs et enseignants-chercheurs un accès à de nombreuses 

ressources documentaires, acquises par le CNRS pour l’ensemble des unités des chercheurs, au 
travers de portails thématiques. Ces derniers sont en cours d’évolution avec le projet de « refonte 
des portails » dont l’un des 4 

objectifs est de proposer une plateforme commune d’accès à l’ensemble des ressources 
documentaires électroniques payantes et à des ressources en libre accès. 

Concernant la fourniture de documents, le catalogue Refdoc verra également une 
évolution avec l’intégration des catalogues des Centres d‘Acquisition et de Diffusion de 
l‘Information Scientifi que et Technique (CADIST), ceci afi n d’offrir aux utilisateurs une 
plateforme commune d’accès à la documentation scientifi que. 

En outre, l’Inist oeuvre et apporte des conseils au niveau des négociations nationales et 
locales pour la documentation scientifi que payante, un service qui permet entre autre d’optimiser 
et de rationaliser les dépenses. 

Toujours dans cette même offre de services, l’Inist a développé avec Couperin 
(Consortium Unifi é des Etablissements Universitaires et de Recherche pour l’Accès aux 
Publications Numériques) et l’Université de Lorraine un outil libre de mesure des usages : 
ezPAARSE (easy/Progiciel d’Analyse des Accès aux RessourceS Electroniques). Ce logiciel 
permet l‘analyse, l‘enrichissement et l‘exploitation des logs d‘accès aux ressources électroniques 
proposées via les plateformes internet des éditeurs scientifi ques. Il fournit des chiffres clés sur les 
usages des ressources électroniques, un véritable outil d’aide à la décision. 

Publier 
L’Inist a enrichi ses services afi n d’apporter une aide dans la communication des résultats 

scientifi ques. 
Dans le champ de l’édition numérique et de la numérisation, l’institut propose 

d’accompagner les communautés éditrices dans leur activité de publication en ligne ou de passage 
à l’électronique ou encore de numériser/océriser des documents scientifi ques. En outre, grâce au 
secrétariat de rédaction, l’Inist accompagne le comité de rédaction d’une revue pour la réalisation 
complète de chaque numéro. 

La valorisation des Bases de données est également un axe important de l’offre. Dans 
ce domaine, le rôle de l’Inist est d’apporter un soutien « métier » à la visibilité des contenus 
scientifi ques diffusés et de conseiller les communautés de recherche diffusant des ressources 
d’information plus ou moins ouvertes. 

L’inist propose par ailleurs la réalisation et l’hébergement de sites Web en IST ainsi 
que des services autour de la traduction : relecture corrective d’articles scientifi ques rédigés en 
anglais, conseils et facilitations d’interventions orales, traduction de documents, formation à 
la rédaction en anglais d’un article scientifi que et à la communication orale en anglais dans les 
colloques scientifi ques. 

Service transverse d’appui à l’IST 
L’Inist organise des formations en IST en présentiel et à distance. L’Institut développe les 
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collaborations avec les structures et réseaux IST existants (Universités, organismes de recherche 
et autres opérateurs IST, etc.) pour articuler son offre de formations en IST dans le cadre d’une 
offre globale nationale. Il étend l’offre de formation ouverte à distance (FOAD) avec de nouveaux 
modes d’apprentissage : formations en ligne à distance asynchrone, blended-learning, tutorat… 

Partenariats 
A travers son nouveau projet « Ingénierie des connaissances », l’Inist réaffi rme sa volonté 

de développer et de mettre en oeuvre une véritable stratégie partenariale. 

Au niveau national 
Une des principales missions de l’Inist est de servir la communauté scientifi que de 

l’enseignement supérieur et de la recherche, en plaçant l’usager au centre du dispositif. Cela 
implique pour l’institut de se positionner comme une structure ouverte vers l’extérieur, qui établit 
des liens forts et développe des collaborations avec les principaux acteurs de l’IST en France afi n 
de co- construire avec eux une offre de service adaptée. 

L’institut contribue déjà activement aux travaux de la Bibliothèque scientifi que numérique 
(BSN) et souhaite se rapprocher davantage des établissements d’enseignement supérieur et des 
autres organismes de recherche. 

Les principaux partenaires de l’Inist au niveau national peuvent se décliner selon cette 
typologie : 

- Instituts et Cor’IST du CNRS (correspondants IST des instituts) 
- Opérateurs IST du CNRS et de l’ESR (Enseignement supérieur et recherche) : Cléo 

(Centre pour l’édition électronique ouverte), CCSD (Centre pour la Communication Scientifi que 
Directe), Persée (Portail de revues en sciences humaines et sociales), Huma-num (Très grande 
infrastructure de recherche pour les humanités numériques) 

- EPST (Etablissement public à caractère scientifi que et technologique) et universités, 
INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale), INRA (Institut national 
de la recherche agronomique), INRIA (Institut national de recherche en informatique et en 
automatique), ABES (Agence 
bibliographique de l’enseignement 
supérieur), Couperin 

- Réseaux et associations 
professionnelles du CNRS, des 
autres EPST et des universités 
EPRIST (Responsables IST des 
organismes de recherche), Medici 
(Métiers de l’édition scientifi que 
publique), ADBU (Association des 
directeurs et personnels de direction 
des bibliothèques universitaires 
et de la documentation), URFIST 
(Unité régionale de formation 
à l’information scientifi que et 
technique). 

S’inscrire dans les réseaux 
de partenaires et de professionnels 
en IST est une nécessité également 
pour identifi er les besoins 
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émergents des communautés de chercheurs et ainsi adapter l’offre de service de l’institut, mais 
également pour échanger sur des pratiques. 

L’Inist est d’ores et déjà engagé dans des actions et participe avec des partenaires à la co-
construction de services. 

Le projet DoRANum (Données de la Recherche : Apprentissage numérique à la gestion et 
au partage) est un bon exemple. 

Ce projet, soutenu fi nancièrement par le Ministère, associe principalement le réseau des 
Urfi st et l’Inist, ainsi que des représentants de la communauté de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. 

Il a pour objectif global de sensibiliser la communauté scientifi que à l’adoption de bonnes 
pratiques de gestion et de partage des données de la recherche, en mettant en place un dispositif 
de formation à distance d’accès coordonné, intégrant différentes ressources d’auto-formation sur 
la thématique citée. 

Par ailleurs l’Inist témoigne d’une orientation forte en faveur du libre accès et du partage 
des résultats de la recherche. En contribuant au développement de services en libre accès 
(I-Revues, Hal Lara, I-Publi Inserm, plateforme de mise à disposition en libre accès des bases de 
données Pascal et Francis), il s’insère dans la dynamique du libre accès aux bases de données, aux 
publications et aux données de la recherche avec les acteurs nationaux du CNRS (CCSD, Cléo, 
Persée, Huma-Num), universitaires (ABES et Universités) et des acteurs internationaux tels que 
DataCite. 

Grâce à sa plateforme d’édition numérique I-Revues, l’Inist facilite l’édition de revues en 
STM et le libre accès à leurs articles. 

Fin mars 2016, plus de 12 millions de références bibliographiques issues des bases de 
données Pascal et Francis seront mises en ligne en libre accès. Il est prévu de mettre en ligne d’ici 
la fi n de l’année la totalité des références bibliographiques issues de Pascal et Francis. 

Le positionnement de l’Inist comme acteur incontournable de l’IST nécessite aussi 
son inscription dans les principaux réseaux de professionnels de l’IST, et sa participation aux 
réfl exions sur des thématiques majeures au sein d’associations ou de groupes de travail. 

A titre d’exemple, l’Inist est membre du GFII (Groupement Français de l’Industrie de 
l’Information), association professionnelle qui regroupe les principaux acteurs publics et privés 
de l‘industrie de l‘information numérique. Il participe en particulier au groupe de travail Open 
Access du GFII. 

De même l’Inist est actif dans le réseau MEDICI (Métiers de l’édition scientifi que 
publique), qui a pour vocation de réunir la communauté française des professionnels de l’édition 
scientifi que publique afi n d’engager et construire les conditions d’une action transversale visant à 
cartographier les métiers et à collecter les connaissances et les techniques spécifi ques à l’édition 
scientifi que pour les faire partager par tous. 

Au niveau international 
La coopération avec les acteurs, européens principalement, et même au-delà, 

internationaux, est également un point fort de la stratégie partenariale de l’Inist. 
Les principaux objectifs inhérents à cette démarche sont de positionner l’institut dans 

le paysage international de l’Inist, de donner une visibilité au nouveau projet « Ingénierie des 
connaissances », d’adapter la politique partenariale à l’échelon international en tenant compte 
de l’évolution de l’institut et également d’apporter une expertise sur des problématiques 
internationales en IST rencontrées. 

Plus précisément, l’Inist saisit les opportunités de présenter son projet dans un cadre 
international, participe à des événements et s’implique dans des groupes de travail, des comités ou 
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des associations afi n de favoriser le positionnement de l’institut et contribuer à la valorisation de 
ses nouvelles activités à l‘international. 

Ainsi l’Inist participe aux séminaires RDA (Research Data Alliance), au congrès annuel 
de l’APE (Academic Publishing in Europe). 

Par le biais d’un de ses agents, il est membre de l’Advisory Board de l’éditeur Science 
Open, Chair du website /communication committee de l’ICSTI (International Council for 
Scientifi c and Technical Information). 

L’Inist est présent dans les instances des groupements internationaux (exemples 
: DataCite, IFLA, LIBER, ICSTI, GreyNet…) et participe aux initiatives internationales 
émergentes en IST (chantiers RDA, THOR…). 

Tant au niveau national qu’international, l’institut contribue à la réfl exion stratégique 
sur le libre accès aux résultats de la recherche et sur la valorisation des données scientifi ques en 
participant à l’alimentation et à la promotion des deux sites dédiés « Libre accès » et « Données 
de la recherche », ainsi qu’en s’impliquant dans les groupes de travail « Policy and Best Practices 
» de DataCite, « Open access » du GFII, « RDA/CODATA Legal Interoperability IG » de RDA. 
De plus l’Inist établit des relations privilégiées avec les acteurs Open Access allemands. 

Afi n d’inscrire ses activités dans le paysage national de l’IST, l’Inist opère un changement 
stratégique de son positionnement. 

Le projet « Ingénierie des connaissances » de l’Inist s’inscrit dans le schéma d’orientation 
stratégique de l’IST au CNRS. Plusieurs éléments clés sous-tendent ce projet : 

- Servir la communauté de l’Enseignement supérieur et la recherche 
- Mettre l’usager au centre du dispositif 
- Travailler en partenariat et co-construire avec d’autres acteurs en IST des services utiles 

aux communautés scientifi ques. 
La coopération avec les acteurs nationaux et internationaux de l’IST est une nécessité 

et représente un enjeu majeur pour l’avenir de l’institut. Cela contribue à positionner l’institut 
comme un maillon incontournable de la fi lière IST en France et à l’international. 

Les activités de l’Institut s’organisent dans le cadre de la BSN (Bibliothèque Scientifi que 
Numérique) dont l’objectif est de répondre aux besoins des acteurs de l’ESR, en portant l’offre 
qui leur est fournie en IST à un niveau d’excellence mondiale et en améliorant la visibilité de la 
recherche française.

ІІІ 61
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БУЛГАРИКА – 
БЪЛГАРСКАТА  Е КСТЕРИОРИКА

Марияна Максимова

В библиографската теория и практика терминът „екстериорика / exteriorica” се 
утвърждава след проведената във Варшава през 1957 г. Международна конференция по 
библиография, на която от българска страна присъства проф. Тодор Боров. 

20 години по-късно, на Конгреса по национална библиография в Париж (1977 
г.), се дискутира разграничаването на документите (книжни и некнижни), издадени 
на територията на една страна и наречени „национална продукция” от тези, които по 
съдържание, авторство и език се отнасят за дадена страна, но са публикувани извън 
пределите й (т.е. екстериорика) и наречени „национална колекция” (1). 

С понятието „булгарика” назоваваме българската екстериорика, чието набавяне, 
съхранение, библиографиране в бази данни и осигуряване на достъпността им, единствено 
и изцяло е задача на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”. 

Като „колекция” е определена Булгарика (тук и докрая на статията – Бел. – М. М.) 
и в Закона за обществените библиотеки (Обн., ДВ, бр. 42 от 5.06.2009 г., в сила от 6.07.2009 
г.), в частта за Националната библиотека, Чл. 13 (1): „Националната библиотека поддържа 
следните основни библиотечни колекции: ... ” и по-долу: „колекция от публикации в 
чужбина на български език или свързани по съдържанието си с България, както и преводни 
издания на български автори, издадени в чужбина (Булгарика)”. 

Тук е мястото да уточним: не само преводните, но и  в с и ч к и  издания в чужбина 
на автори с етнически български произход. (Миграцията през последните 20 години 
затрудни библиографирането по този критерий, залегнал в принципите на подбор, спазван и 
досега в изданията за Булгарика на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”). 

Погледнем ли назад във времето ще се убедим в постиженията на поколения 
библиографи, които с личния си принос ни предоставят възможността и сега да берем от 
плодовете на ентусиазма и упорития им труд. 

Михаил Лазаров и Йота Данчева са съставители на двата библиографски указателя 
„България в чуждата литература” за  периода 1878-1917 г. (С., 1980) и за 1917-1944 г. (С., 
1977). Към тях се присъединява проф. Веселин Трайков, за да се появи продължението на 
Булгарика за периода 1944-1953 г. (С., 1968) и авторският му труд за годините от 1954 до 
1963 (С., 1965). 

Всички тези издания са на Народната библиотека „[Св. Св.] Кирил и Методий”, 
където от 1964 г. започват да излизат годишните указатели по Булгарика (2) – като издания 
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на Текущата национална библиография  в Центъра за национална библиография, Отдел 
Булгарика до 2002 г., а след това и досега – като издания на Центъра за библиографска 
информация (днес: Направление „Библиографско и информационно обслужване”).

Независимо от това къде са се подготвяли бюлетините по Булгарика,  
библиографските редактори са се придържали към традиционните принципи в 
националната библиография за: 

- историчност (всички издания от български автори – от първото до последното 
известно);

- комплектност (с всички приложения и допълнителни материали);
- нетрадиционност (не само книжни документи, но и електронни носители на 

информация: CD, DVD, електронни адреси на сайтове и др.);
- идентификация (определяне на националността и биографични данни за автора; 

при недостиг на данни – изключване от подбора и т.н.); 
- аналитичност (разкриване на съдържанието чрез анотации, бележки или цялостно 

описване на статиите в сборника). Подобна аналитична библиографска работа, придружена 
от превод не само на заглавието на книгата (или на заглавията при многотомните издания), 
но и превод на заглавията на статиите в сборниците – изисква необходимата обща и 
езикова култура, и високо ниво на професионализъм, който в най-голяма степен се 
отнася и до подбора по съдържание и по авторство на огромния поток, различни по вид и 
предназначение произведения (монографии, сборници, антологии, продължаващи издания 
(включително с неустановена периодичност, например алманаси), годишници, учебна 
литература и т.н. 

Годишният библиографски указател „България в чуждата литература (Булгарика)” 
обхваща произведения от чуждестранни автори за България и българския народ, издадени в 
чужбина (независимо от коя област на знанието или на обществената практика са); издания 
от български автори в чужбина (независимо дали са оригинални или преводни), както и 
издания на българските общности в чужбина, публикувани на български език. 

Включени са както произведения, посветени изцяло или частично на България, така 
и по-общи, отнасящи се до страните от Югоизточна Европа, Дунавския и Черноморския 
регион, славянството и славянските страни. Структурата на указателя следва посочените 
групи публикации: 

А. Чужденци за България и българския народ; 
Б. Български автори на чужди езици; 
В. Издания на български език в чужбина.
В указателя са включени следните видове издания: книги и части от книги; 

материали от конгреси, конференции, симпозиуми и други колективни автори; 
дисертационни трудове. 

Библиографските описания са систематизирани по основните раздели на 
Универсалната десетична класификация.

За намирането на повечето от библиографските описания са използвани 
електронните каталози на националните библиотеки от: Австрия, Аржентина, Белгия, 
Великобритания, Германия, Испания, Италия, Македония, Норвегия, Полша, Русия, САЩ, 
Сърбия, Турция, Украйна, Унгария, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Япония, както 
и специални библиографии (Index Translationum и др.), достъпни чрез Интернет. Друга 
част от описанията са издирени в библиотеките на министерства, в  посолства, културни 
институти, на международни панаири на книгата и чрез лични контакти. 

През 2007 г. в Националната библиотека започна конвертирането на 
библиографските бази данни, а през 2010 г. стана факт новият електронен каталог на 
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Кооперираната онлайн библиографска система и услуги (COBISS.BG) със софтуерна 
поддръжка от Словения. 

За съжаление Булгарика не бе предвидена в него, тъй като структурно бе извън 
Направление „Национална библиография”, а и организационно, и технически не се вписва 
в работната рамка на каталога. 

Указателят Булгарика за 2002-2003 г. (в 2 тома) може да се ползва онлайн от сайта на 
Националната библиотека.

Последното книжно издание на указателя Булгарика за 2004-2005 г. (в 2 тома) е през 
2014 г., сега се подготвя бюлетинът за 2006-2007 г., а събраният през годините материал е 
до 2015 г. включително.

Предстои подготовката на Булгарика за въвеждането й в електронния каталог на 
Библиотеката. 

Спецификата на процесите по библиографирането на световни по обхват и 
национални по значимост информационни масиви, какъвто е случаят с екстериориката, 
изисква концептуално нов подход към определяне на подбора на библиографските 
описания по съдържание и авторство, осигуряване на специалисти, обучението им, 
лицензиране на работните места и не на последно място – софтуерно осигуряване.

Но колкото и трудно да изглежда осъществяването на подобна нелека задача, 
усилията в правилната посока си заслужават.

Използвана литература и бележки

1. Зотова, Кремена Николова. Оптимальная модель текущей национальной библиографии 
Болгарии : [Моногр.] / Пер. [от бълг.] С. Влахов. – София : Нар. библ. им. Кирилла и Мефодия, 1982 
(1981). – 232 с. : с табл.

Прев. е направен от ръкоп. – Библиогр. с. 190-229.
Монографията на К. Зотова получава международно признание от колегите й библиографи 

в социалистическите европейски страни. От 1967 до 1989 г. тя е един от водещите международни 
експерти по проблемите на текущата национална библиография у нас и в чужбина, дългогодишен 
заместник-директор в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”.

2. България в чуждата литература : Булгарика : Годишен указател  = Bulgaria in Foreign 
Literature : Bulgarica : Annual Directory / St. St. Cyril and Methodius National Library. – София : Народна 
библиотека „[Св. Св.] Кирил и Методий”, 1965- .

ІІІ 62



639

ИСТОРИЧЕСКИЕ  ИНФОРМАЦИОННЫЕ  РЕСУРСЫ 
СОВРЕМЕННОЙ  РОССИИ: 

Состояние, перспективы развития

Марк Мамонтов

История – область знаний, занимающаяся изучением человека в прошлом. В 
более узком смысле история – это наука, изучающая всевозможные источники о прошлом 
для того, чтобы установить последовательность событий, исторический процесс, 
объективность описанных фактов и сделать выводы о причинах событий.

Предметом истории является многообразная жизнь общества во всех ее проявлениях 
и в исторической преемственности, начиная с появления человеческого общества до его 
современного состояния.

В конце ХХ – первые десятилетия ХХI в. России у достаточно широкого круга 
потребителей информации наблюдается рост интереса к изучению прошлого. В этот 
период отечественная историческая мысль переживает переломный этап в своем 
развитии вследствие кардинальных изменений в политической и экономической жизни 
страны. Происходит процесс переосмысления многих событий российской истории, 
основанный на введении в научный оборот неизвестных или малоизвестных ранее 
различных документальных источников. В сферу изучения истории включается социально-
политическая, духовная и экономическая жизнь общества.

Особенности развития общества и исторической науки оказывают непосредственное 
влияние на систему существующих исторических информационных ресурсов.

Процесс информатизации серьезно повлиял на историческую науку, привел 
к изменениям ее информационной структуры, а также существенно увеличил 
количественный состав и изменил структуру ресурсов. Одной из главных задач является 
повышение качества исторических информационных ресурсов и усиление их роли в 
научных исследованиях.

Давая определение исторических информационных ресурсов, большинство 
специалистов сходятся в том, что они относятся к предметной области исторической науки 
и образования. При этом как родовое понятие используется термин „информационные 
ресурсы”, а в качестве видового признака – принадлежность к исторической тематике. 
Исходя из этой трактовки, следует классифицировать и описывать существующие ресурсы, 
которым присущи определëнные параметры: общие для информационных ресурсов 
в целом; обусловленные исторической областью знания; специфические параметры, 
обусловленные целевым назначением и способом их использования; параметры 
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соответствующие тематике ресурсов.

Документальные полнотекстовые и фактографические ресурсы
В области создания научной исторической литературы в России активно работают 

институты РАН. В первую очередь следует выделить Институт российской истории РАН, 
являющийся головным научно-исследовательским и экспертным центром в области 
отечественной истории, имеющим прекрасную мировую репутацию. Он был создан 
в 1936 г., а круг изучаемых им проблем простирается от аспектов истории Древней 
Руси до вопросов развития постсоветского общества. Ведущими археологическими 
научными учреждениями страны являются Институт археологии РАН и образованный 
в 1991 г. на основе Ленинградского отделения Института археологии АН СССР 
Институт истории материальной культуры. Главным академическим центром в области 
этнографии остаëтся Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. 
Многопрофильным научным институтом, занимающимся исследованиями в области 
социальных и гуманитарных наук, в т.ч. и исторических, является, созданный в 1969 г. на 
базе Фундаментальной библиотеки общественных наук Институт научной информации 
по общественным наукам (ИНИОН). Научные изыскания в области истории активно 
ведут институты региональных отделений РАН, а также крупнейшие университеты и 
вузы страны, имеющие исторические факультеты и кафедры истории. Ими готовится 
основная часть отечественной научной литературы – монографии, тематические сборники, 
диссертации, статьи и публикации в научных журналах, издаются книжные серии.

В последние годы в выпуске научных изданий участвуют различные ассоциации, 
общественные (исторические, общегуманитарные, краеведческие и научно-
информационные) центры и фонды. Наибольшую активность проявляют Набоковский 
фонд, фонд Солженицына, научно-информационные центры организации “Мемориал” 
из самых разных городов России, а в Петербурге – Всемирный клуб петербуржцев. 
Они способствуют разработке профильных своей деятельности направлений в истории, 
поддерживают некоммерческие издания и региональные исследования, а также работу 
неформальных исследователей.

Объëм годового потока исторической литературы в нашей стране составляет 
не менее 20 тыс. книг и журналов. Преобладают в нëм научно-популярные издания, 
ориентированные на массового читателя. Их роль особенно велика, так как часто они 
формируют вкус и мировоззрение значительной части общества. Многие научно-
популярные издания выходят в свет в сериях, среди которых высоким профессионализмом 
подготовки и интересом у читателей выделяются: „Жизнь замечательных людей” (издаëтся 
более 100 лет) и „Исторические факты и литературные версии” (издаëтся с 1992 г.). 
Выходят также серии с конкретным читательским адресом, например, „История России для 
детей и юношества”. Из серий, появившихся в последние годы наибольшей популярностью 
у читателей пользуются: „Живая история. Повседневная жизнь человечества”, „Великая 
забытая война” (о Первой мировой войне), „Мифы без грифа”, „100 великих”, „Античная 
библиотека” и „Византийская библиотека”. Широко представлены тематические сборники, 
публикующие материалы по истории России и зарубежных стран, тексты исторических 
документов („Страницы истории”, „Неизвестные документы” и др.).

Возросло количество выпускаемых учебников и учебных пособий по истории 
для школ и вузов. Изменившиеся подходы к исторической науке диктуют необходимость 
существенной переработки учебных программ и методики преподавания дисциплин 
исторического цикла. Предпринимаются издания хрестоматий, комплексных учебных 
материалов, курсов лекций.
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Разнообразна справочная литература. Среди научных справочных изданий 
последних лет выделяются 12-томный энциклопедический справочник „Исторический 
лексикон” (М., 1996–1998) и трëхтомная энциклопедия „Отечественная история: История 
России с древнейших времëн до 1917 года” (М., 1994–2000. Т. 1–3).

Издаëтся значительное число биографических и биобиблиографических словарей, 
справочников, энциклопедий, посвящëнных в первую очередь, дореволюционной 
истории России. Наиболее фундаментальными и информативными среди них являются 
библиографический справочник Д. Н. Шилова „Государственные деятели Российской 
Империи. 1802–1917” (СПб., 2001) и выполненный им в соавторстве с Ю. А. Кузьминым 
биобиблиографический справочник „Члены Государственного совета Российской империи. 
1801–1906” (СПб., 2007), а также биографический справочник „Декабристы” (М., 1988), 
составленный С. В. Мироненко, и биографическая энциклопедия К. А. Залесского 
„Первая мировая война: Правители и военачальники” (М., 2000). Из изданий о советских 
государственных деятелях наиболее интересен историко-биографический справочник 
„Вокруг Сталина” (СПб., 2000), подготовленный и выпущенный в свет Санкт-
Петербургским государственным университетом.

В последние годы опубликовано несколько научных словарей терминов, названий 
и понятий, относящихся к истории нашей страны – например, „Отечественная история…” 
(СПб., 2000) и „Родная старина: Слова, термины, образы” (М., 1996).

Издаются страноведческие и тематические региональные справочники и 
энциклопедии, а также работы по отдельным периодам всемирной истории. Среди них 
можно выделить энциклопедию „Политические партии России, конец XIX – первая треть 
ХХ в.” (М., 1996), энциклопедический словарь В. Д. Гладкого „Древний мир” (М., 1998, Т. 
1–2), словарь-справочник „Античность” (Дубна, 1998), энциклопедию „Древний Египет” 
(М., 2005) В. В. Солкина, „Всемирную историю цивилизаций. Древний мир. Европа” 
(Ростов-на-Дону, 2006) М. Н. Цаплина, „Иллюстрированный военно-исторический словарь. 
Всеобщая энциклопедия военного дела. 2500 словарных статей” (М., 2007) С. В. и А. 
С. Потрашковых, „Страны мира. Полный энциклопедический словарь” (М., 2012) и ряд 
других.

Издан целый ряд справочных пособий по вспомогательным историческим 
дисциплинам (генеалогии, геральдике, исторической географии, хронологии) (например, 
„Генеалогический словарь” А. А. Макейчика (СПб., 1997), „Энциклопедия символов, 
знаков, эмблем” (М., 2000), „Словарь международной символики и эмблематики” 
В. В. Похлебкина (М., 1994), „Летописный календарь России” А. Л. Мясникова (СПб., 
2004) и „Летопись двух столиц” (СПб., 2002)).

Наибольшее число изданий справочного характера составляют научно-
популярные энциклопедии, справочники и словари, ориентированные на школьников 
и самообразовательное чтение всех возрастных групп населения. Выходят новые и 
переиздаются многие дореволюционные научно-популярные справочники, посвящëнные 
отдельным периодам отечественной и всеобщей истории, отдельным странам и местностям, 
историческим персонам, – например, „История Отечества: Новая популярная энциклопедия” 
В. М. Соловьëва (М., 2000), „Энциклопедия русской истории” (М., 2000) и др.

Одними из наиболее оперативных источников исторической информации остаются 
периодические издания. Выделяются три основных группы подобных изданий:

- специализированные научные журналы („Вопросы истории”, „Новая и новейшая 
история”, „Российская археология”, „Этнографическое обозрение” и др.);

- смежноотраслевые и узкотематические журналы („Военно-исторический 
вестник”, „Вестник древней истории”, „Средние века” и др.);
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- издания, посвященные в том числе и истории отдельных регионов мира 
(„Восток”, „Латинская Америка”, „Славяноведение” и др.); 

- издания общегуманитарной и непрофильной тематики (научно-популярные и 
литературно-художественные журналы).

Из периодических изданий, созданных в последние годы, выделяются два 
петербургских журнала. С 1997 г. выходит из печати журнал „КЛИО” – уникальное по 
качеству и широте спектра представленных материалов издание, включающее публикации 
по историческим дисциплинам, источниковедению, историографии, археологии, 
отечественной и всемирной истории, нумизматике. С 2006 г. выходит исторический журнал 
„Автобус”, обращëнный к детской и юношеской аудитории.

Издательская структура отраслевого документального потока представлена 
в первую очередь организациями Москвы и Санкт-Петербурга. При этом 
специализированные академические и университетские издательства значительно уступают 
по числу наименований новым издательствам, таким как „Феникс”, „АСТ”, „Алетейя”, 
„Александр Принт” и др. Немалый поток исторической литературы обеспечивается 
усилиями региональных центров. Выделяются, в частности, издательства Владивостока, 
Волгограда, Воронежа, Ростова-на-Дону, Уфы.

* * *
К основным тенденциям развития документального потока в области истории в 

последние десятилетия относят его количественный рост и расширение тематической 
структуры. В базе данных по истории, археологии и этнологии ИНИОН содержится 
почти 500 тыс. записей за период 1986–2015 гг. с ежегодным пополнением в 15–17 тыс. 
отечественных и зарубежных публикаций. В связи с широким переизданием значимых 
книг, статей и публикаций источниковедческого характера двух прошлых столетий, 
их повторным переосмыслением и цитированием, полупериод старения исторической 
литературы увеличился с 16 до 19 лет. Наряду с количественным ростом исторической 
литературы изменяется и усложняется тематическая структура документального потока. 
Расширяется предмет исторической науки, происходит процесс проникновения в нее идей 
и методов других наук, растет число междисциплинарных публикаций. Это приводит к 
тому, что значительная часть материалов, с которыми имеет дело современный историк, 
относится к смежным отраслям знаний.

Библиографические ресурсы
В наиболее широком смысле под „исторической библиографией” подразумевается 

вся научная и практическая деятельность по сбору, библиографическому описанию и 
распространению информации об исторической литературе.

Особенностью исторической библиографии является то, что еë принято относить 
к вспомогательным историческим дисциплинам. В еë задачи входит создание и 
использование различных библиографических пособий (указателей, списков, каталогов, баз 
данных и др.), отражающих опубликованные и неопубликованные документы исторической 
тематики. Историческая библиография развивается в тесной взаимосвязи с другими 
специальными историческими дисциплинами – историографией и источниковедением – и 
имеет в России давние и глубокие традиции.

Первые указатели в России появились ещë в начале XVIII в. За годы своего 
существования историческая библиография выросла в количественном и качественном 
отношении. От неполных библиографических списков и обзоров совершëн переход 
к систематическому учëту исторической литературы. К настоящему моменту создан 
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значительный массив библиографических пособий.
Относительно неплохо решена задача текущего библиографирования исторической 

литературы. Ещë во второй половине ХIХ в. братьями Б. П. и П. П. Ламбиными была 
предпринята первая в мировой практике попытка создания самостоятельной текущей 
исторической библиографии, учитывающей материалы не только по отечественной, но 
и по всемирной истории. В издаваемых ими на деньги Академии наук ежегодниках под 
названием „Русская историческая библиография” (СПб., 1861–1884) было представлено 
свыше 44 тыс. наименований различных публикаций. Достижением явилось создание 
в середине ХХ в. текущего библиографического указателя по всемирной истории, 
выходящего под заглавием „История. Археология. Этнология” в серии „Новая литература 
по социальным и гуманитарным наукам”, выпускаемой ИНИОН. С 1947 по 1992 гг. 
выходило два указателя – один по отечественной, а другой по иностранной литературе. 
С 1993 г. он выходит единым ежемесячным изданием. Одним из достоинств этого 
уникального пособия является то, что в нëм достаточно полно учитываются книги 
и статьи из периодических изданий, авторефераты диссертаций, опубликованные не 
только в крупных научных центрах, но и в сравнительно небольших городах мира. 
На его основе создана и постоянно пополняется одноимëнная база данных ИНИОН, 
информационный поиск в которой производится по автору, названию, языку, времени и 
месту создания документов, а также по их ключевым словам. С 1973 г. ИНИОН издаëт 
и текущий реферативный журнал „История” (серия 5), включающий сравнительно 
небольшое количество литературы (от 100 до 200 названий в год), но достаточно подробно 
раскрывающий еë содержание.

С 1966 г. в Новосибирске выходит в свет ежеквартальный региональный указатель 
„История Сибири и Дальнего Востока”, а с 1991 г. ГПНТБ СО РАН ведëт одноимëнную 
базу данных. В ней представлены около 100 тыс. записей по разделам: историческая наука 
и вспомогательные исторические дисциплины, история народного хозяйства, культуры, 
географических исследований, историческое краеведение, археология. Институт истории 
и археологии Уральского отделения РАН и Екатеринбургская областная универсальная 
научная библиотека выпускают с 1994 г. ежегодник „История Урала: библиогр. указ. лит.”.

Среди дореволюционных ретроспективных библиографических указателей 
выделяется восьмитомная „Русская историческая библиография за 1865–1876 гг. 
Включительно” (СПб., 1882–1890) В. И. Межова, в которой автор применил ряд ценных 
для своего времени методических приëмов, повысивших справочную ценность его труда. 
Большое внимание библиограф уделил учëту исторических источников и отражению в 
описании сборников и многотомных изданий всех вошедших в них документов. С особой 
тщательностью Межов учитывал рецензии, хронику, полемические материалы и статьи из 
местных журналов и газет.

Современная типологическая структура ретроспективной исторической научно-
вспомогательной библиографии РФ представлена следующими разновидностями пособий:

- указатели литературы по всемирной истории в целом и по отдельным периодам 
всемирной истории;

- указатели, охватывающие историю отдельных регионов отдельных 
географических, исторических и административно-хозяйственных местностей;

- тематические указатели по истории отдельных событий (наиболее полное 
отражение из событий отечественной истории получили война 1812 г. и восстание 
декабристов);

- библиографические пособия по истории исторической науки, указатели 
исторических источников, указатели библиографических и справочных пособий.
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Созданные в последние годы в России ретроспективные библиографические 
указатели, посвящëнные еë истории, можно разделить на работы по дореволюционному 
и советскому периоду, причëм приоритетно развивалось первое направление. Выделяется 
пятитомная „История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях” (М., 1976
-1989), составленная совместными усилиями крупнейших библиотек Москвы и Ленинграда 
под редакцией П. А. Зайончковского. Во многих национальных республиках и областях РФ 
выходят библиографические пособия, посвящëнные их истории.

Особенно успешно разрабатывается в последние годы библиография 
исторической библиографии, что непосредственно связано с ростом числа публикуемых 
библиографических пособий. Ни в одной стране мира это направление библиографической 
деятельности не развивалось столь интенсивно и разносторонне – с начала 1960-х гг. 
создано свыше пятидесяти пособий библиографии по отечественной и зарубежной истории.

Все перечисленные звенья в течение двух последних десятилетий пополнялись 
новыми библиографическими пособиями, но с различной степенью интенсивности. Более 
активно шло развитие тематической и персональной библиографии. К числу нерешенных 
проблем следует отнести существенные лакуны в библиографировании литературы по 
отдельным отраслям науки, а также по истории России в XX в.

В последние годы в России значительно возрастает число и расширяется 
проблематика библиографических публикаций в области исторических дисциплин. 
На страницах журналов „Библиография” и „Мир библиографии”, в записках, трудах 
и тематических сборниках универсальных и отраслевых научных библиотек и 
информационных центров публикуются работы, посвящëнные теории, методике, 
организации, истории и современному состоянию исторической библиографии. ГПИБ РФ 
и РНБ выпускает специальные сборники, поднимающие теоретические и методические 
вопросы исторической библиографии. Существует целый ряд учебников и учебных 
пособий по исторической библиографии, курсы которой читаются на исторических 
факультетах университетов.

Ресурсы Интернета
В конце ХХ в. в России начали появляться первые исторические интернет-

ресурсы – электронные библиотеки, базы данных и библиографические указатели, 
тематические страницы и порталы. В последние годы их число существенно возрастает, 
повышается роль в работе историков. Для многих исследователей и самого широкого 
круга любителей истории Интернет становится незаменимым инструментом поиска 
самой разнообразной информации. В то же время электронные ресурсы основаны на 
принципе свободы информации, разместить ее может любой желающий, что часто создает 
существенные трудности для специалиста, который может столкнуться с непроверенными, 
искажающими исторические факты и концепции сведениями. Многие из рассматриваемых 
ресурсов трудно отнести к той или иной категории, поскольку они включают в себя 
элементы из разных групп, далеко не всегда существуя “в чистом виде”. Систематизация 
и качественный анализ электронных исторических ресурсов – важная, но и достаточно 
сложная и трудоемкая задача. Условно можно выделить следующие группы существующих 
исторических ресурсов:

- указатели и обзоры сетевых ресурсов;
- электронные публикации письменных исторических источников;
- сайты вузов, посвящëнные истории;
- справочные материалы;
- отраслевые сайты и порталы.
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Указатели и обзоры сетевых ресурсов. Большая подборка исторических ресурсов по 
исторической информатике и истории России размещена на сайте „Нistory Net. Интернет 
для историков”, созданном сотрудниками Института дистанционного образования Томского 
государственного университета. Заслуживает внимания и сервер издательства „Клио-
Софт”, в разделе которого „Каталог” представлены ресурсы по всемирной истории и 
истории России. 

В Рунете имеется много тематических указателей ресурсов, в том числе по истории 
православия, военной истории, отдельным историческим событиям.

Из обновляющихся обзоров выделяется „История России в Рунете”, помещëнный на 
сервере РГБ.

Электронные публикации письменных исторических источников. Среди этой 
категории ресурсов Интернета выделяется в первую очередь портал „Коллекция: 
Исторические документы. Российский общеобразовательный портал”, на котором 
размещены фото, аудио и видео документы со ссылками на тексты исторических 
источников.

Серьëзная коллекция средневековых летописей Востока и Запада, включающая 
тексты византийских, арабских и европейских авторов на русском языке, представлена на 
сайте „Восточная литература. Средневековые исторические источники Востока и Запада”.

Научным подходом к подбору источников отличается электронный архив 
„Рукописные памятники Древней Руси”, содержащий сведения о материалах хранящихся в 
отечественных и зарубежных музеях, архивах и библиотеках.

Сайты вузов, посвящëнные истории. Многие из современных вузов имеют 
собственные электронные библиотеки и сайты. Выделим „Библиотеку электронных 
ресурсов Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова”, предлагающую полные 
электронные версии исторических источников по отечественной и всеобщей истории, а 
также „Сайт историко-архивного института РГГУ”, на котором выставлена информация 
о прошедших в институте конференциях, защищëнных диссертациях и публикациях 
сотрудников.

Справочные материалы. Немало пользователей у информационно-
энциклопедического проекта „Рубрикон”, в рамках которого можно получить доступ к 
полным электронным версиям энциклопедий и словарей, изданных за последние сто лет в 
России.

В этой группе интересен и „Путеводитель по биографическим электронным 
ресурсам по отечественной истории”, оригинальное справочное пособие о ресурсах на 
русском языке, содержащих информацию в виде электронных баз данных, перечней 
биографий или просто списков людей, имеющих отношение к прошлому России. 
Путеводитель содержит свыше 500 ссылок, расположенных в систематическом порядке 
и снабжëнных краткими аннотациями. Потребитель имеет возможность сразу выйти на 
интересующие его сайты, состав которых регулярно обновляется. На странице „Базы 
данных” сайта РНБ под общим заголовком „Российская империя: административно-
территориальное деление (1708–1917” помещены два материала – „Городские поселения 
Российской империи (1708–1913 гг.)” и „Справочные материалы об изменении внутренних 
и внешних границ губерний Европейской России (1775–1897)”. Они представляют собой 
информационные базы. Первая содержит сведения о 2626 городах, местечках, посадах 
и т.п., с возможностью поиска объекта по его названию, статусу и административно-
территориальной принадлежности и с общим алфавитным их списком. „Справочные 
материалы …” – это хроника изменений губернского и уездного деления, сгруппированная 
по 35 (в основном великорусским) губерниям.
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Для исследователей зарубежной истории весьма полезен справочник „Великая 
Французская революция”, включающий статьи из энциклопедий, хронику событий, карты 
Франции до и после 1789 г.

Отраслевые сайты и порталы. Эти материалы наиболее разнообразны и 
многочисленны. Их можно систематизировать по тематике представленного материала. 
Наибольшим спросом пользуются общеотраслевые электронные ресурсы.

Например, на сайте „История. Ру” представлены книги, статьи, коллекции 
рефератов и карт по всемирной истории и истории России. Не менее популярен и сайт 
„Археология. Ру”, предназначенный как для профессионалов, так и для археологов-
любителей. Он включает более 7000 аннотированных ссылок на ресурсы по всем 
направлениям современной археологии. Портал „Новый Геродот. Общеисторический 
форум” – это клуб людей и сайтов, объединëнных увлечением и интересом к истории.

Целую группу составляют электронные сайты по всемирной истории. Выделим 
в первую очередь исторический проект „Хронос. Всемирная история в Интернете”), 
на странице которого отражены все значимые проблемы всемирной истории, при этом 
освещаются основные точки зрения по каждой. Основополагающими структурными 
составляющими сайта являются хронологические таблицы и система указателей 
(биографических, предметных, географических, этнографических и религиоведческих), 
связанные между собой гиперссылками. 

Другой проект под названием „Всемирная история” не претендует на полный охват 
истории человечества, но зато находится в постоянном развитии. В нëм представлены 
статьи из разнообразных периодических и продолжающихся изданий, любопытна рубрика 
„Этот день в истории”. 

Специфичен сайт „Всемирная история в лицах”, посвящëнный великим людям в 
истории человечества.

Разнообразны сайты, посвящëнные отдельным периодам и событиям всемирной 
и зарубежной истории. Популярен сайт „Древний мир”, посвящëнный истории древних 
держав (Двуречья, Египта, Индии, Китая, Греции, Рима и др.). На нëм можно найти карты и 
схемы, сведения об исторических личностях, военном искусстве. 

Проект „Средневековая жизнь” ориентирован на то, чтобы не только донести до 
потребителя сведения о фактах и событиях, но и сфокусировать внимание на многих 
областях средневековой жизни – медицине, искусстве, образовании, литературе. 

Прямые ссылки на ресурсы Интернета, связанные со Второй мировой войной, 
содержит каталог „Вторая мировая война”.

Немало в Интернете электронных ресурсов по истории России. Назовем сайт 
„Отечественная история”, интересный тем, кто занимается историей древнерусского 
государства. Он содержит большое количество ссылок, позволяющих посетителям вести 
многогранный поиск. Портал „Археология России” является национальным сервером 
электронных информационных ресурсов по археологии и истории Евразии. Его основу 
составляет открытая электронная библиотека по археологии, истории и смежным 
дисциплинам, включающая в себя научные и научно-популярные издания, учебники, статьи 
и публикации источников. Оригинален сайт „Российские императоры”, любой пользователь 
которого может найти точные и полные биографии всех императоров Российской империи, 
а также биографии известных общественно-политических деятелей, великих русских 
композиторов, писателей и учëных.
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АЛЕКСАНДР  МАМОНТОВ  И  ЛЕОНИД  РАТГАУЗЕР: 
ДИАЛОГ  СКВОЗЬ  ЭПОХУ

Публикация М. А. Мамонтова, 
предисловие и комментарии 

В. В. Антонова и М. А. Мамонтова

„Что есть она – эпоха наша?
Неиссякаемый горшок...”
  Л. М. Ратгаузер

Два человека, однокурсника, встретившихся на студенческих скамьях 
Ленинградского библиотечного института в 1950 году. Первый, Александр Васильевич 
Мамонтов (1930–1999 гг.), стал ученым, педагогом, классиком библиографического 
краеведения [1]. Второй, Леонид Маркович Ратгаузер (1931–2014 гг.), в полной мере 
пронес по жизни жесткий ранец государственной службы – в районной библиотеке на 
Сахалине, позднее в подразделениях НТИ и патентной экспертизы различных институтов 
и организаций. Два друга. „Сказать короче, мы дружили, точнее – дружим до сих пор”, – 
эти строки из печатаемой ниже поэмы Л. М. Ратгаузера „Саша” суть лучшее резюме их 
совместной биографии. Впрочем, возможна ли „совместная биография”, то есть нечто 
цельное, развивающееся, проходящее жизненный путь вместе с каждым из участников 
этой незримой общности? Плутарх, вероятно, ответил бы утвердительно; пусть настоящая 
публикация, если сможет, послужит к решению вопроса.

Диалог стихотворный, следовательно, малосерьезный. Чего стоят хотя бы обоюдные 
аттестации авторов. „Ратгаузер Леня – жулик известный, пьянчужка и соня”, наделенный 

к тому же некой „поэтической силой”, с одной стороны, и „наш 
краевед и библиограф”, который „из школы сразу сиганул в 
иную дамскую обитель”, с другой, мало походят на деятелей, 
преисполненных сознания собственной значимости. Мы не 
разделяем пыла, с каким когда-то Олжас Сулейменов опровергал 
мнение Пушкина о неизбежной глуповатости любой поэзии. В 
нашем случае малая серьезность – даже не в непринужденном, 
мягко говоря, содержании виршей, а в том, что оба сочинителя к 
эстетическим достоинствам своих творений относились в высшей 
степени трезво. „Не более как весьма распространенная болезнь 
роста”, – такой квалификации, вернее, приговора они удостоились у 
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А. В. Мамонтова [2]. Не рискнем подобным образом отозваться о поэме „Саша”; понятно, 
никто не стал бы предлагать к изданию вещь, оставившую равнодушным лично его, но вот 
пример объективный: в воспоминаниях профессора И. Г. Моргенштерна об учебе в ЛБИ, и 
как раз в те годы, мелькают, без каких-либо пояснений и вне контекста с Л. М. Ратгаузером 
и его поэмой, „враги таблиц и теорем” [3] – слова именно из нее, очевидно, становящиеся 
в определенном кругу крылатыми. До лавров Грибоедова, конечно, неблизко, но для 
авторского самолюбия достаточно лестно.

И это не дежурный, правильный эпистолярный обмен. Конечно, были и такие 
послания, и совместные опусы типа построчного буриме, в основном до нас не дошедшие 
(а те, что дошли, не слишком удобны для печати). Но в целом это диалог в более глубоком 
смысле, если угодно, историческом. Отражение сугубо личного, мелкого, смешного, иногда 
трогательное, всегда ироничное, на фоне советского времени („То было время роковое”, 
„И вот – пятьдесят третий год”, „В нашу смутную пору, когда катится все – то ли вниз, то 
ли вспять?”) и при удивительном созвучии, естественном и легком взаимопонимании – 
производит впечатление. Диалог не зашоривает; его лейтмотив – „дружеский круг” (не зря 
такова ударная концовка поэмы). Мы без колебаний включили в подборку стихотворение, 
обращенное к профессору Арлену Викторовичу Блюму, увы, теперь также покойному; о 
нем, „певце и знахаре Книги”, не раз говорится в поэме. Пару слов о ней следует сказать 
специально. Она описывает события 1950–1953 годов – студенческую жизнь библиотечного 
института под апофеоз и коллапс сталинского режима; а сочинена в начале 1990 года, 
на аналогичном этапе гласности и демократизации (говоря словами А. В. Мамонтова, из 
стихотворения, здесь не публикуемого, „На переломе перестройки, когда наш идеал забыт 
и отмененные попойки вошли опять в советский быт”). Такое вот обрамление, тиски 
времени, зажатая которыми, прошла, оказывается, вся жизнь, есть важная составляющая 
настроения автора: „Смеясь и плача вспоминаю, что было на моем веку”. При всем этом 
„Саша” – и памятник Институту, его истории, его людям.

Заслуживает внимания и следующее обстоятельство, на первый взгляд сугубо 
внешнее. Стихи А. В. Мамонтова дошли до нас в виде машинописи в самодельной 
тетради, включающей 49 стихотворений 1950–1994 годов, причем придирчиво отобранных 
из значительно большего массива (не сохранившегося). Переплетена она и вообще 
оформлена идентично с двумя тетрадями мемуарных записок (опубликованных в 9-м 
выпуске „Историко-библиографических исследований”); иными словами, сборник явно 
любительских стихов поставлен автором, которого никто не мог обвинить в графомании, 
в ряд с тщательно отделанными воспоминаниями, своего рода завещанием для близких 
и коллег. А поэма Л. М. Ратгаузера (384 стиха) была написана к 60-летнему юбилею 
ее адресата и героя, на каковом торжестве (10 марта 1990 года) и зачитана. За этими 
формальными фактами видится некое иное качество — дошедшие 
до конца ХХ века рефлексы бытовой стихотворной культуры 
сталинских времен, знавшей, помимо шедевров обсценного 
характера, и рукописные поэтические альбомы студенток-
комсомолок, и вспышки моды на разного рода версификационные 
игры, и пресловутую „десятую главу” „Евгения Онегина”. Отсюда 
выросло и творчество многих профессиональных поэтов – от 
злосчастного создателя нового „Онегина” Александра Хазина до 
Михаила Анчарова.

Стихотворения А. В. Мамонтова печатаются впервые; 
поэма „Саша” издавалась трижды: И. Г. Моргенштерном 
в сборнике „Библиограф: личность, мастерство, этика” 
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(Челябинск, 1995), затем нами в петербургском журнале „Зеркало” (2004. N 4) и 
самим Л. М. Ратгаузером в своем „Избранном” (СПб., 2009). Челябинская публикация 
оказалась поистине „первый блин комом”: она откровенно неисправна (подробно об 
этом говорится в нашем предисловии в „Зеркале”). В “Избранном” же дана по существу 
новая редакция поэмы: добавлен целый ряд стихов, усилено памфлетно-сатирическое 
звучание. При всем уважении к воле автора нам, со своей стороны, хотелось представить 
поэму в первоначальном виде, известном ее центральному персонажу и включенном в 
очерченный нами стихотворный диалог. Такой (разумеется, с согласия автора) она здесь 
и воспроизводится. Столь же необходимыми представлялись и предназначенные для 
нынешнего читателя наши комментарии к тексту (данные в подстрочных ссылках): не 
только имена, но и многие названия, реалии, тем более намеки, абсолютно прозрачные для 
людей пятидесятых годов, могут любого сейчас поставить в тупик или быть превратно 
понятыми.

А. В. МАМОНТОВ

Прощальное (Л. М. Ратгаузеру)
Отзвенят прощальные бокалы
В нашем тесном дружеском кругу,
И проложат километры-шпалы
Путь через сибирскую тайгу.
В том краю, где в гребнях океана
Начинает солнце свой восход,
Героиню нового романа,
Может быть, судьба тебе пошлет.
Нежнокожей нивхе-хохотунье
С темными миндалинами глаз
Ты подаришь сердце в новолунье
И навеки позабудешь нас...
Отпоют прощальные бокалы
В нешироком дружеском кругу,
И проложат километры-шпалы
Путь через сибирскую тайгу.

20. IV. 54

А. В. Блюму
Есть на улице Гороховой
Незаметный, скромный дом,
Но совсем, друзья, неплохо бы
Побывать нам в доме том.
У хозяина – коллекция,
Раритеты всех эпох
(Их сбывает по протекции
Дядя Вася – местный бог).
Здесь „сторонники прогресса”
Собираются по средам,
И заходит поэтесса
Отдохнуть после обеда.
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Речи шумные, несвязные
До полуночи звучат,
И напитки льются разные,
И плывет из окон чад.
По утрам в квартире тише...
Только вонь от перекура,
Да машинки рокот слышен – 
Обличается цензура:
Вновь попался на примету
Документ архивный, старый,
И бредут статьи по свету,
Обращаясь в гонорары.
Есть на улице Гороховой
Неприметный с виду дом,
Но, ей-ей, друзья, неплохо бы
Погостить нам в доме том.

31. III. 73

К другу стихотворцу (Леониду Ратгаузеру)

Подумай обо всем и выбери любое:
Быть славным — хорошо, спокойным — лучше вдвое.
   А. С. Пушкин

Наделен ты, мой друг, поэтической силой,
Мне подобных вершин никогда не достичь.
Так позволь посему, мой красивый, мой милый,
Прочитать в этот день только маленький спич.
Что тебе пожелать в нашу смутную пору,
Когда катится все – то ли вниз, то ли вспять?
Обрести в твоих близких надежней опору,
По возможности верных друзей не терять,
И, конечно, творить – увлеченно и страстно,
Не для славы, а лишь по призыву души,
Насладиться стихом, как напитком прекрасным,
Пожелать мне сегодня тебе разреши.

Апрель 1991

Л. М. РАТГАУЗЕР

Саша
(К 60-летию Александра Васильевича Мамонтова)

I
Меж старым Троицким мостом
И милым сердцу Летним садом,
В Неву уставившись фасадом,
А к полю Марсову хвостом,
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Стоит твердыней Alma mater,
Культуры дохлой мастурбатор,
А в нашей юности беспечной – 
Науки центр библиотечной.
Не смыто времени водой
Мгновенье, когда в храм науки
С надменным выраженьем скуки
Вошел красавец молодой.
Что привело сюда повесу,
Теперь не скажет наш профессор...
Быть может, книга заманила
Или обилье женщин милых,
А может – в некое мгновенье
Ему шепнуло Провиденье:
„Иди сюда! Здесь все твое – 
Приют безвременно усталой
Души, изведавшей немало,
Любовь, работа и жилье!”

II
То было время роковое,
Когда молчало все живое
И были изгнаны и биты
Различные космополиты.
Никитин [4] многих пригласил
И дал работу и халтуру – 
Историей с литературой
Кормили нас, что было сил.
То Брандис [5], кафедру качая,
В народе дружный храп встречая,
Мотал нам голосом скрипучим
Литературные онучи,
То Софья Львовна [6] с милым блеском
Любовь Паоло и Франчески
Нам излагала, то Добрер [7],
Желая привести пример,
Напрягши пуза мягкий пуф,
Ревел: „Европа скажет: „Уф!”” [8]
А специальные предметы?!
Не хватит красок, рифм и слов...
„Систематический”, „Предметный” – 
Что каталог, то Часослов.
Василий Федорыч почтенный [9]
Был собран, четок, суховат,
Порой немного скучноват,
Но знал предмет, как мыло пену.
Наперсницы великой Крупской,
Статс-дамы Громова и Горш... [10]
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Как соловьев не вспомнить курских,
И чудотворцев, и святош?
Но есть бесспорная вершина,
Незыблемый авторитет —
Возлюбленная Мама-Нина,
Библиотечный раритет [11].
Она была почти воздушна,
Сладкоголоснее сирен.
Кто мог внимать ей равнодушно?
Ну разве что олигофрен.
Но мы от темы отвлеклись,
Порой теряя чувство меры,
В ущерб сюжету и размеру
Воспоминаньям предались…

III
А что ж герой поэмы нашей?
Его в те годы звали Сашей.
Так звали, скажем между тем,
Героев множества поэм.
Иные, правда, возражают:
„Некрасов Сашей деву звал,
Но Александр Полежаев
Герою имя Сашка дал,
И Лермонтов, поэт огромный,
Создал поэмы образец
О чувствах молодых сердец
Под тем же именем нескромным”.
Но наш герой – другой немного,
Он фамильярность не любил,
И у него своя дорога – 
Не Сашкой он, а Сашей был.
Он принят был на первый курс,
И на четыре кратких года
Студентом – баловнем свободы —
Он стал, хотя свободы вкус
Тогда был терпким и опасным,
Но все же сказочно прекрасным
В сравненье с школьною казармой,
Бездушной, грубой и бездарной.
Но тут я допустил одну
Ошибку, как историограф:
Наш краевед и библиограф
Из школы сразу сиганул
В иную дамскую обитель – 
Храм изученья языков,
Но... наследил и был таков,
Сердец девичьих покоритель.
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И вот – раздолье, вот – гарем...
Тут Потрепалова с ним рядом,
Заняв три стула мудрым задом.
Не девушка, а торт „Сюпрем”.
Здесь фрейлейн Катя Юманкова
Сидит, почти готова лечь,
Имея в мыслях танец новый,
Прекрасна вплоть до нижних плеч...
Любого роста, веса, масти,
Их было много – звезд, комет,
Умеющих составить счастье
Иль съесть – и выплюнуть скелет.

IV
Мужчин в команде было мало.
Библиотечная стезя
Пол сильный редко привлекала,
Героям нищетой грозя.
Сюда стекались инвалиды
(Кто слаб ногой, кто головой) [12],
Оригиналы-индивиды,
Интеллигентов тонкий слой,
Калеки по анкетным данным [13],
Враги таблиц и теорем
И несколько созданий странных,
Не расшифрованных никем.
Средь них и я четыре года
Чередовал запой и сплин,
Писал стихи, любил свободу
И заработал Сахалин.
„Камчатку” выбрав по привычке,
Сошлись мы с Сашей в первый день,
Делили стопку, мысли, спички,
Учили вместе дребедень,
Играли в шахматы, грустили,
Мечтали, спорили до ссор...
Сказать короче, мы дружили,
Точнее – дружим до сих пор.

V
Здесь был Бурчевский однорукий,
Войны герой и ветеран,
Библиотечные науки
Познавший после тяжких ран.
Он тихим был, пока стакана
Два-три еще не загубил,
А после в озаренье пьяном
Одной культяпкой насмерть бил.
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Он был простой и добрый малый,
Он в детстве прочитал „Муму”,
Она, не знаю почему,
Его по пьянке волновала.
Красноречивый, как Герасим,
Он был прекрасен и опасен,
Когда, как в штыковом бою,
Культяпку вскидывал свою.
Альжан Умаров – верный сын
Земли арыков и адата – 
В руках, согнувшись, нес трусы,
Исполненные аромата.
Побив на Невском фонари,
Вернулся он к степям Арала,
Недоучившись года три,
Но в ореоле аксакала.
Еще был пылкий сын Кавказа – 
Немного фат, немного франт,
Не то добряк, не то зараза,
Не то дурак, не то талант.
Но муж старательный и цепкий,
Упорный, как навозный жук,
Сумел башкой и задом крепким
Пробиться в доктора наук.
Нечаев, увалень плечистый,
Понюхал пыль ненужных книг
И понял – дело здесь нечисто,
И ускользнул, как в воду сиг.
Зачем ему литература,
Библиографии экстаз?
С его умом, его натурой
Быть участковым – в самый раз!
Володя Ярцев, парень гордый,
Терпеть насмешки не умел:
Чуть что не так, и сразу – в морду!
Теперь, наверно, присмирел...
Козлов ворчал утробным басом
И не любил высоких слов...
Был временно Козлов-Тарасов,
Теперь по-прежнему Козлов.
Что о себе сказать, не знаю...
Я – автор, прячусь за строку.
Смеясь и плача вспоминаю,
Что было на моем веку.
Ну вот и все мужчины наши.
Их перечень вам говорит,
Что среди них наш милый Саша
Звездою яркою горит.
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VI
В когорте дев цвела четверка
Прекрасной клумбой в цветнике...
От нас ее невдалеке
Приметил Саша глазом зорким.
Прелестны были Гера, Люба,
А Инна дополняла их,
Но Рита среди этой клумбы
Была, как среди прозы стих.
Она была не то чтоб полной,
Но не без милой полноты,
И от нее струились волны
Необычайной теплоты.
Доброжелательна, смешлива,
Лицом румяна и жива,
Во многих ракурсах красива,
Ну, в общем, – не нужны слова.
Что ж Саша? Он попался в плен.
Спихнув Мурашкину с колен,
Заржал призывно: „И-го-го!
Приди и стань моей, Марго!”
Тут в небе ангелы запели,
И с той минуты до конца
Шли параллельно их портфели
И бились в унисон сердца.
Лишь иногда к известной влаге
Наш Саша припадал в „общаге”,
Играя в шахматы и в шашки
В студенческой веселой бражке.

VII
„Общага”... Номер сто одиннадцать [14] —
Как в пьесе Горького „На дне”.
Здесь только по пятерке скинуться
И мысли утопить в вине.
Ночлежка или забегаловка?
Двенадцать коек, стол простой,
И сквозь решетки Петропавловка
Блестит иглою золотой.
Здесь старый комсомолец Кокорев
В очко играет и в буру
С каким-то щипачем иль скокарем,
И голым тот уйдет к утру.
Васильев, Блюм и Енгибаров,
Пока в стаканах есть вино,
Играют вдумчиво и яро
То в преферанс, то в домино.
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Ратгаузер здесь дни и ночи,
Забыв домашний адрес свой,
Играет, пьет, стихи бормочет,
Тряся лохматой головой.
Голодный Миша волком рыщет,
То лезет в тумбочку, то в шкаф,
Но не найдя желанной пищи,
Печально восклицает: „Вафф!”
Гитару в руки взял Буханов...
Где он теперь, живой иль нет,
Наш добродушный, вечно пьяный
Актер, изгнанник и поэт?
Ефременков, Литвинов, Репин —
Что ни фигура, то типаж...
Мамедов был великолепен,
Имея сказочный багаж
Отваги, дикости и силы,
Но интеллекта и ума
У Бога для него хватило
Едва на уровень сома.
Теперь в родном Азербайджане
Он культуртрегер, говорят...
Какой? Оценят пусть армяне —
Он их любил, и всех подряд.
Но среди них мы вместе с Сашей
Избрали трех. И до сих пор
Продолжилась бы дружба наша,
Но просвистел судьбы топор,
И одного из нас не стало... [15]
Второй теперь — почти карел [16].
Лишь третий — с нами, и немало
Меж нами было слов и дел.
Арлен — певец и знахарь Книги,
Большой мюнхаузеновед,
Эпохи тяжкие вериги
Мы носим вместе много лет.

VIII
Что есть она – эпоха наша?
Неиссякаемый горшок,
Как в сказке, только вместо каши
Течет... – сказать нехорошо!
Уж слишком много лжи и крови,
Уж слишком длителен тупик,
Смердит по-старому от нови,
И так же крив России лик.
И мы – заложники теорий,
Где апокалипсис – итог,
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Заражены постыдной хворью...
Кто покарал нас? Время? Бог?
Иль в почве, некогда богатой,
России был закопан яд,
Который язвою проклятой
В ложь обращает все подряд?
Все сводит к мраку и растленью:
Любовь – к разврату, к злу – добро,
Благодеянье – к преступленью
И к ржавой пыли – серебро?
И осознав, что Ренессанса
Уже не будет все равно,
Мы переходим к преферансу
И тянем горькое вино...
Так в царстве доброй Маргариты
С Арленом, Сашей, вчетвером,
Мы, жизнью биты-недобиты,
Беседы грустные ведем.
Но невеселым размышленьям
О мрачном ходе бытия
Не место в светлый день рожденья!
Опять, опять отвлекся я...
Так вот, порою наш герой,
Пленен азартною игрой,
Часами игрывал в общаге
И на доске, и на бумаге.
Пришлось и в нарды поиграть,
И на Чайковской – в многоборье [17],
Но все надежды, радость, горе
По адресу Турбинка, пять.
А на Чайковской, двадцать шесть [18]
Порой мы и втроем встречались,
И занимались, и трепались,
И прочих дел – не перечесть.
В бедняцкой комнатке-гробу
Там Рита среди нас бывала,
Порой от печки угорала
И прыгала через трубу... [19]

IX
И вот – пятьдесят третий год,
Во многом памятный и славный,
Тогда отец самодержавный
Закончил долгий свой поход.
Чуть попритихли палачи...
Его отмыли от мочи
И от сочившейся кровянки,
Что пил он из ручьев Лубянки.
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Страна рыдает, он – молчок...
Его напичкали елеем
И положили под бочок
Тому, кто наш бордель затеял.
Конечно, Коба вместо Нади – 
Довольно спорный идеал.
Джо был при жизни бяка-дядя,
А после жизни так вонял,
Что счастья нашего зиждитель
Вертелся долго, егозя,
И новый наш руководитель
Решил, что больше так нельзя...
Но главное, что в это лето
Скреплен печатью был союз
Тех, что стихом моим воспеты,
Тех, для кого над рифмой бьюсь.
Не бойтесь истины избитой,
Есть у нее права свои – 
Нет мастера без Маргариты,
Нет в мире счастья без любви.
Библиотекарь – это нищий,
И если жребий твой таков,
Живи одной духовной пищей,
Носи ботинки без носков.
О наша мощная культура,
Ты – мачеха своих детей!
Спасение – аспирантура
Одно от нищеты сетей.
И Саша, выбрав путь надежный,
Шел неуклонно, непреложно
И вот, без устали и скуки,
Стал Мамонтом в своей науке.

X
Всего лишь сорок лет промчалось...
Кто знает, сколько нам осталось.
И Саша хоть не старый хрыч,
Но – Александр Ва-силь-е-вич!
Его обширны интересы:
Статьи, работа, поддавки.
Он верен им, снимая стрессы,
И наши встречи нередки.
Все та же логика и память,
Все то же твердое перо,
И слово кругло и остро,
А зимнего бурана замять
Лишь чуть прическу прихватила,
И вместе с Маргаритой милой,
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Интеллигентен и красив,
В науку сына запустив,
Наш юбиляр шагает браво
Дорогою негромкой славы.
Виват тебе! Виват таланту!
Виват студентам, аспирантам,
Тем поколеньям молодых,
Которые из рук твоих
Летят на свет извечный знаний,
Летят твоим и их стараньем!
Здоровья, радости, успеха
Желаю я тебе, мой друг!
Пусть будут рядом взрывы смеха,
Семья и дружеский наш круг!

Ленинград, январь – февраль 1990 г.
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РУССКИЕ  ЛИНГВОКУЛЬТУРЕМЫ  „ЛЕС”  И  „ЛЕШИЙ” 
И  ИХ  ПЕРЕДАЧА  НА  БОЛГАРСКИЙ  ЯЗЫК 

Владимир Манчев

В каждом языке существуют определëнные слова-символы, нехарактерные 
для другого (даже близкого), ибо каждый язык по-своему преобразует результаты 
мыслительной деятельности. В этом отношении мы разделяем мнение Г. А. Брутяна, 
утверждавшего, что „Каждый … язык меняет фокус рассмотрения окружающего нас мира, 
направляет наше внимание на новые аспекты источника ранее воспроизведенного знания, 
выступает как дополнительный, экстралогический фактор осмысления всего того, что 
происходит вокруг нас” [1: 108]. 

Известно несколько определений символа: „1) символ – понятие, тождественное 
знаку (в искусственных формализированных языках); 2) универсальная категория, 
отражающая специфику образного освоения жизни искусством (в эстетике и 
философии искусства); 3) некоторый культурный объект, значение которого является 
конвенциональным (т.е. закреплëнным в словарях) аналогом значения иного объекта (в 
культурологии, социологии и ряде других гуманитарных наук); 4) символ как знак, который 
предполагает использование своего первичного содержания в качестве формы для другого 
содержания…” [6: 95 – 96]. В свою очередь слово-символ – это, согласно В. А. Масловой 
„своего рода „банк данных”, который можно представить себе в виде спирали, т.е. кругов, 
как бы упрятанных друг в друга и переходящих один в другой. Это семантическая спираль 
символа, которая включает в себя широкий спектр значений…” [6: 97].    

Слова-символы могут быть связаны с самыми различными областями жизни 
народа, с языка которого осуществляется перевод. В определенной мере они связаны и с 
особенностями климата и географии. Так например, в языке эскимосов можно обнаружить 
множество названий снега. Известна также разветвленная терминология болот в языке 
восточных славян [7: 1990].  

Кроме того нельзя не принять во внимание то обстоятельство, что климатические 
и географические условия оказывают весьма заметное влияние на быт, нравы, 
обычаи и, равным образом, на материальную и духовную культуру любого народа. 
Неслучайно с древних времен появилась даже так называемая антропогеографическая  
или климатическая теория (т.е. теория климатических зон, оказывающих влияние 
на формирование национального характера), сформулированная еще Гиппократом 
и нашедшая применение при описании различных племен и народов в трудах таких 
известных античных авторов, как Платон, Аристотель, Геродот. Окружающая человека 
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природа, характерный для его родины климат, не могут не сказаться и на его национальной 
психологии и менталитете (а отсюда – на языке). В этом плане внимания заслуживает 
оригинальная мысль Г. Гачева, утверждающего, что „…народ прочитывает завет своей 
Природы на натурфилософском метаязыке четырех стихий: земля, вода, воздух, огонь – и 
реализует его в течение Истории в Культуре” [3: 368]. 

В этой связи можно отметить, например, русское слово-символ лес. Лес 
воспринимался древними предками русских не только как источник всевозможных благ, 
но и как средоточие неких таинственных, коварных сил природы, т.е. наряду со своим 
конкретно-коннотативным значением имел оценочный ореол, наделенный множеством 
ассоциаций, которые интерпретируются лишь носителями языка, поскольку отражают 
древние представления людей о природных явлениях и составляют часть их культуры. 

Следовало бы заметить, что лес играл весьма важную роль в жизни восточных 
славян. В частности, он служил самым распространенным и доступным строительным 
материалом. Широкое распространение деревянного зодчества на территории России 
исторически обусловлено наличием большого количества разнообразной древесины, 
а также временными ограничениями – русский должен был успеть построить жилище 
до наступления холодов. К тому же, дерево, являясь прекрасным естественным 
теплоизоляционным материалом, отлично себя зарекомендовало в суровых климатических 
условиях России. Безусловно, ни одно из творений окружающей его природы не сказалось 
в такой степени на бытовом укладе русского народа, как лес. Общеизвестно, что дерево 
является сырьем, годным к немедленному употреблению, и еще исстари древние русичи 
при помощи нехитрых инструментов превращали его в разные ценности примитивного 
быта. Лес встречал русского человека при появлении на свет и сопровождал его до самой 
смерти, и не случайно в народе бытует сочетание до гробовой доски: Она была ему верна до 
гробовой доски. Колыбель младенца, лапти, деревянные игрушки, посуда, банные веники, 
музыкальные инструменты, соха, телега и сани, рыбацкая лодка и воинская ладья – вот 
неполный перечень изделий из дерева, без которых невозможно представить себе жизнь и 
быт восточных славян. Лес давал в изобилии также товары, которыми торговали русские 
купцы с иноземцами: мед, воск, луб, тес, смолу, поташ, соболиные, песцовые, беличьи и 
другие ценные меха. 

Итак, лес кормил, одевал, грел русских. Интересен и тот исторический факт, что он 
же служил надежной преградой на пути разного рода завоевателей. На рубежах лесостепи 
возникли первые сооружения древнерусской фортификации: набитые землей и обшитые 
тесом террасы, надолбы, острожки и детинцы (которые с начала XIV в. стали называться 
кремлями), и, наконец, засеки – раскинувшаяся на сотни километров цепь срубленных на 
высоте человеческого роста и поваленных кронами в сторону неприятеля деревьев. 

Не вызывает удивления также разветвленная терминология, связанная с лесом и 
различными видами древесины: роща, перелесок, дубрава, подлесок, бурелом, ветровал;  
карша, корга, вакора, тес, горбыль, лапник и мн. др.

Таким образом, вполне понятно наличие в русском языке целого ряда ФЕ и 
словосочетаний с упоминанием леса, дерева, изделий из него и деревообрабатывающих 
инструментов: из-за деревьев не увидеть леса; Что написано пером, того не вырубишь 
топором; заблудиться в трех соснах; У молодца не без долотца; бить баклуши; клин 
клином вышибают; без сучка и задоринки; топорная работа; лес рубят – щепки летят 
и мн. др. Не случайно и то, что были вызваны к жизни такие слова и словосочетания 
терминологического характера, связанные с деревянным строительством, как лемех, дранка, 
матица, верея, рубить/срубить избу, в лапу лапить и др.: 

А вот крыши покрывали осиновыми дощечками – л е м е х о м   [8: 91]; 
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Чтоб не упасть, он привалился плечом к  в е р е е [13: 1, 267].     
Пристального внимания достоин и сам факт наличия в русском языке особых 

названий ряда профессий, связанных со строительством деревянных зданий – плотник, а 
также профессий, связанных с производством мебели из дерева – столяр, в то время как в 
болгарском языке подобной строгой дифференциации не наблюдается. 

Нельзя не упомянуть также о присутствии дерева  в погребальном обряде древних 
русичей: „… В терминологии гроба засвидетельствована лексика с прозрачной метафорой 
“древесного ряда”:  деревище, колода, чурак” [11: 207]. Как известно, далекие предки 
русских хоронили своих мертвецов в специально выдолбленных кусках дерева – колодах, 
материалом для которых чаще всего служила древесина дуба (отсюда и выражение дать 
дуба). Интерес представляет и сама история лексемы дуб. По свидетельству В. В. Колесова: 
„В одном лишь „Словаре русских народных говоров” собрано чуть ли не две сотни слов, 
которые образованы от этого корня, слова самых разных значений … Сегодня даже в 
самом этом слове дуб мы осознаем такие противоположные значения, как „твердость” 
и „тупость”, потому что выражения крепок как дуб и просто как дуб рождают в нашем 
сознании самые разные образы…” [5: 211]. Интересно, что в болгарской народной 
традиции понятие „тупость” связывается с буком (болг. букова глава). Учëный отмечает 
также, что с точки зрения древнего русича “…и собирательность леса, и монолитность 
дуба понимались нерасчлененно, как нечто цельное, не имеющее границ и подробностей 
своего состава, – грани  чужого мира” [5: 211]. В противоположность дубу осина, а 
точнее осиновый кол, использовалась для борьбы с „ходячими мертвецами” – разного 
рода вурдалаками и оборотнями. Это дерево имеет в русской мифологии негативную 
коннотацию, по преданию на нëм повесился Иуда.

Заслуживает внимания точка зрения историка В. О. Ключевского, отмечавшего, 
что „… древнерусский человек населил лес всевозможными страхами” [4: I, 72]. Вот 
где, очевидно, следует искать „родину” леших, моховых, болотников и прочих духов и 
разного рода фантастических существ, ибо на заре своей цивилизации славяне-язычники, 
обожествлявшие силы природы, смотрели на лес как на нечто живое, только враждебное 
и вынуждены были бороться с ним, отвоëвывая себе жизненное пространство. Отголоски 
такого отношения к этому творению природы можно встретить в русских волшебных 
сказках, сказках о животных и даже в творчестве мастеров художественного слова, как 
классиков, так и представителей современной прозы и поэзии. Все эти древние верования 
в лесное царство и его обитателей, утратив своë первоначальное значение нашли себе 
место в русских народных сказках уже в качестве явлений искусства. Иными словами, 
утрачивается или видоизменяется первоначальный смысл образов мифических существ 
и, как для мастера-сказочника, так и для слушателя, это уже всего лишь художественные 
образы положительных или отрицательных героев. И тем самым сказки являются 
неисчерпаемым источником для исследователей художественной основы народного 
творчества, содержащим богатую информацию об истории и культуре данного народа, 
отраженных в его языке.

Как известно, перевод является не только взаимодействием языков, но и диалогом 
культур и простого знания языков иногда бывает недостаточно для успешной передачи 
соответствующей информации. В этом смысле можно сказать, что знание языка не 
дает автоматически „ключа” к овладению навыками и стратегиями, необходимыми 
для преодоления культурного барьера. Необходимо учитывать то обстоятельство, что 
мировосприятие и система ценностей носителя иного языка и культуры сформировались в 
иных географических, политических, экономических и общественных условиях, оказавших 
влияние на его мышление, поведение и привычки. Сказанное выше относится даже к таким 
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близким культурам, как русская и болгарская.
Очевидно, что при переводе русской лексемы лес следует иметь в виду как 

изменившееся с течением времени отношение к этому природному феномену, так и 
семантическое поле слова-символа, не полностью покрывающееся семантикой болгарской 
лексемы гора.  

Для древнего русича, как было упомянуто выше, лес был скорее олицетворением 
чужого пространства, чего-то гнетущего и опасного. Поэтому, абстрагируясь от 
конкретности проявлений, все эти представления концентрировались в образе некоего 
антагонистичного человеку существа, которое обитает в непроходимых дебрях и 
ловит, заманивает, губит всех, кто попадает в его владения. В этой связи следовало бы 
обратить внимание на слово-символ леший. Сама этимология этой лексемы красноречиво 
говорит нам о ее родстве с лесом, ведь по происхождению это слово – притяжательное 
прилагательное, означающее принадлежность лесу. Подтверждения тому можно найти 
в народных говорах, где Леший подчас уважительно, по старинке называется Лес: „Лес 
праведен, не то, что чëрт”, „Лес с виду всем похож на человека только синеобразен, т.е. 
кровь у него синяя (неживая – В. М.)”. В народных представлениях Леший был существом 
огромного роста, поросшим волосами, зеленоглазым, обладающим необузданным 
нравом и любящим поиздеваться над путниками и к тому же невидимым. Считалось, 
что увидеть его можно через хомут, через три бороны, поставленные одна за другой, или 
через уши лошади. С этим загадочным лесным духом связано немало легенд и суеверий; 
например, согласно народному поверью, на зиму все Лешие проваливаются сквозь землю, 
что происходит обычно на Воздвиженье (27 сентября), и пошедший в лес в такой день 
храбрец рисковал уже не вернуться назад. Русский народ даже наделил Лешего женой – 
Лешачихой, а также „подчинëнными” ему духами: Болотником и Болотницей (обитающими 
на болотах и затягивающими в трясину неосторожных прохожих), Боровиком („живущем” 
в бору и „отвечающим” за грибы) и др. В приводимых нами ниже примерах имя русского 
мифологического персонажа – Леший заменено нейтральным сочетанием горски дух, ибо в 
болгарском фольклоре мы не находим точного соответствия этому образу:

 – Леший это. Чур нас, чур!! –
завопил дедка Нил и закрестился.

– Туй беше горският дух. Бягай
оттук, остави ни!… - развика се дядо Нил 
и взе да се кръсти.

[14: 433, пер. Б. Мисиркова]. 

Там чудеса: там леший бродит …  Там горски дух се появява …
[10: 153, пер. Л. Любенова].

Таким образом, можно сделать вывод, что опытный переводчик непременно должен 
учитывать стоящие за словами-символами фоновые знания, которые „… представляют 
собой сведения, безусловно известные всем членам национальной общности” [2: 134], ибо 
символы глубоко национальны.

Осуществляющаяся при переводе межкультурная коммуникация обогащает 
национальные культуры, способствует достижению взаимопонимания между 
представителями разных народов. В этом плане показательна роль русской культуры 
и духовности, оказавших существенное влияние на болгарскую культуру в период 
Болгарского возрождения. Видный болгарский учëный С. Стоянов определяет влияние 
русской культуры как „…один из самых мощных факторов восхода нашей (болгарской – В. 
М.) культуры и нашего национального возрождения в целом” [12: 27]. 
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THE KNOWLEDGE SOCIETY AND 21ST-CENTURY 
HUMANISM:

THE ROLE OF LIBRARIES

Ann Matheson 

As we know, the earliest library of the classical world was the Royal Library of 
Alexandria in Egypt. Although subsequently destroyed, the Library rose again like a phoenix 
in 2002 with the opening of the Bibliotheca Alexandrina. Through the centuries, libraries have 
been the companions of human kind as they have lived their lives and built their societies, with 
them in good times and in testing times, helping to educate and to inform. Libraries’ fortunes 
may have waxed and waned at times in history but it is indisputable that they have survived 
profound revolutions. Today, we are living in a world with yet again new uncharted challenges. 
We have embarked on the start of yet another revolution – a digital one. And in libraries, we are 
coping simultaneously with the two strands of our traditional manuscript and print culture and the 
new digital culture.   What is the role of libraries in our 21st-century age, and how can they best 
contribute to humanistic thinking and to the knowledge age?

To begin with, what is the nature of this new age on which we fi nd ourselves? Irina 
Bokova, Director-General of UNESCO (born in Sofi a, and whom we had the pleasure of 
welcoming to Scotland when she received an honorary degree from the University of Edinburgh 
in 2011) put it well in her 2010 address on ‘A New Humanism for the 21st Century’. She argued 
that ‘Humanists posit the existence of a community of humanity that binds every individual to all 
others. Confl icts may arise from misunderstandings or superfi cial disagreements, but that which 
unites us is stronger than that which separates us. Together, cultures from across the world form a 
single human civilization’.1

How shall we distinguish and defi ne this new global digital age, and, in particular, what 
are its promises for us here in Europe? We already know some of its characteristics:

- Its bedrock is the existence of the web and it is founded on the digitisation of knowledge 
and information.

- It is strongly rooted in new technologies but at the same time we know that today’s 
technologies will be rapidly replaced by others.

- Communications and media culture play a very important role and communications 
systems are continually changing the way people access information.

- In developed societies there is less time to do everything and people’s lifestyles are 
changing in some quite fundamental ways.

- The world is becoming increasingly multicultural but, equally, every culture and 
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language has their own unique qualities and people want to have a strong sense of identity.
- The global economy and the dominance of economic markets have to be balanced 

with the human values of culture, free thought and democracy, in order to have healthy human 
societies. 

This is a fast-moving revolution forcing human beings to keep up or risk being left 
behind. We are living through the early stages and there is far to go.

The UNESCO World Report, Towards Knowledge Societies, published in 20052 
established four principles that are essential for the development and nurturing of an equitable 
knowledge society:

- Cultural diversity
- Equal access to education
- Universal access to information (in the public domain)
- Freedom of expression
Libraries can and do contribute to all of these. Indeed, I would argue that libraries play 

a vital role in all of them. However, libraries must change – and many are already changing – to 
meet the needs of scholars, researchers and citizens living in this new hybrid print and digital 
age. And in this new age, libraries must ensure that they respond to modern needs, and that they 
harness the tools provided by digital technology to benefi t citizens. What does this mean in 
practice? 

First and foremost, libraries must equip themselves for the new humanism. In their far-
reaching work on Media Literacy and the New Humanism, José Manuel Pérez Tornero and Tapio 
Varis (2010)3 draw parallels with Renaissance humanism and point out some relevant facts to us:

- Although technology is dominant in the web age, it must always be remembered that 
people - and not technology - are at the centre of our societies, and that technology should exist to 
assist people and not to dominate them. 

- Technology’s potential for humanity should be viewed through its enormous capacity to 
improve life through facilitating medical and scientifi c advances, expanding our understanding 
of our respective histories and cultures, and, most importantly, in its potential to widen access to 
knowledge and information to everyone in society.

- If we are to build a properly global knowledge society, we must acknowledge and 
respect the diversity of cultures and traditions in different countries. Countries and societies with 
long and complex histories have their own unique forms of communication and cultural traditions, 
and so ‘The new humanism in the global communication society must prioritise a new sense of 
respect for multiplicity and cultural diversity’.

The transition to a digital world has created uncertainties about how the future will 
develop. Most of us now have a digital interface of some kind and work to some extent in a 
‘digital bubble’. We wonder where it will lead. This is true of libraries, too. A Google search on 
the topic ‘the future of libraries’ will bring up a long list of reports from universities and libraries 
in the western world, as they examine this perplexing topic and try to see into their future.

So if we try to consider our future in Europe, what are the main trends that libraries will 
need to respond to?

- In terms of research and scholarship, there will be an increasing trend towards openness. 
As a rule, researchers generally wish their research fi ndings to be available as widely as possible, 
and the role of libraries will be to work together to create safe trusted open infrastructures and 
repositories for the dissemination of open scholarship and open science. We already note that 
funding bodies (e.g. the Wellcome Trust in the UK) insist that published research that is publicly 
funded should be open freely to the public.

- As more and more material become available in digital form, new tools such as text and 
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data mining can enable researchers worldwide to search and combine ‘big data’ for advances in 
medical science, the sciences, archaeology and language corpora, to mention but a few.

- To enable these digital tools to be utilised for the good of society, copyright legislation 
in different countries will need to be reformed and made consistent. Some countries (e.g. US, UK) 
already have an exception in copyright legislation to allow the mining of content, but this is not 
yet the case in many European countries.

- Public funding is likely to continue to be under pressure, as it is now. As a result, in 
order to assist their users libraries will need to co-operate and collaborate ever more closely at 
national level and at European and international level.

- In the digital age, students and academics are working in a new way in higher education 
and libraries must adjust themselves to this new approach. They must discuss with students 
and staff, their users, what their libraries should now offer, and library buildings need to be 
refurbished to meet these needs. Recent investigation in some UK universities has indicated 
that students and academic staff still want silent spaces for study but they now also wish to have 
group discussion space, collaborative space, where ideas and projects can be openly discussed, 
and, in addition, they wish to have social areas (comfortable sitting areas, cafés, etc.). Where 
libraries have been reshaped along these lines, the use of the library by students has mushroomed. 
Recently, a student in the University of Edinburgh commented to me recently, ‘The Library is so 
cool’.

- Library staff will need to be digitally literate and trained in new digital competencies 
in order to guide their users. Library schools and universities will play a very important part in 
equipping librarians and data scientists for their future role.

- Many libraries, in particular, national libraries and public libraries are also moving to a 
position where they are not only centres for knowledge and information but they are also centres 
of culture and cultural expression where people meet to discuss ideas.

- There will be more library co-operation and collaboration in pooling resources in order 
to share one another’s knowledge and collections and build strong trusted infrastructures through 
which this information can be made easily available to all who seek it: academic researchers and 
citizen scholars and citizen scientists.

Of all libraries, citizens are most familiar with public libraries, of course. They are 
changing, too, and fi nding a new role in the digital age.  On consulting the public about what they 
wanted from their libraries, a report on The Library of the Future,4 published by the Arts Council 
of England in 2013, identifi ed four priorities from the consultation. They were: 

1. Place the Library as the Hub of a Community 
The report suggested that more people are likely to lead more isolated lives in our 

societies in the future, and so opportunities to meet in free public spaces for a variety of purposes 
will be increasingly important. The authors stressed that ‘libraries will continue to be valued as 
trusted, safe, democratic places that offer valuable resources and expertise to support the activities 
of the people who use them’. Physical space will be more fl exible and integrated with a virtual 
presence, and people will engage in creative and cultural activities as well as reading and learning, 
exchanging ideas, conversation and knowledge. 

2. Make the Most of Digital Technology and Creative Media 
The report argued that ‘libraries should be at the heart of digital innovation, actively 

connecting communities and helping people to experience, experiment with and master new 
technologies’. To enable this to happen, open, enabling ICT infrastructures are required so that 
libraries can innovate and share services more easily.  This will allow people to have access 
to more resources, information and support. The authors give a cautionary warning though: it 
is often assumed that digital information sources and online services are already accessible to 
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everyone, but they stressed that a digital divide still exists because a signifi cant number of people 
do not yet have access to the web.

3. Ensure that Libraries are Resilient and Sustainable
A more recent trend in some European countries is that communities are now becoming 

more involved in the design and delivery of their own library services. This approach is still in 
its early stages but by this means, citizens and communities can take greater ownership of their 
libraries and feel closely affi liated with their future success and wellbeing.

4. Deliver the Right Skills for Those who Work for Libraries
The report also underlined that libraries must also have good leadership and delivery 

skills for a rapidly changing service. Human expertise and skills will be crucial to libraries’ future 
success.

A very recent report on The Future of the Library 5published by Axiell UK in 2015 
following direct consultation with over 2,000 members of the public concluded from the 
consultation reports that community activities, social media and personalised services were key 
factors in increasing the public’s involvement with libraries or ‘citizen engagement’, as it is now 
commonly termed.

Thus, overall, in public libraries we can expect to see a shift from a service provided 
to a community to one in which local people are more active and involved in planning their 
own service.  The hypothesis is that people will be using libraries to do more with one another, 
and this activity will cross over between physical and virtual spaces. These reports suggest that 
people will be creating new content, having conversations and using new technology for their 
own benefi t, or for their community or for their business. Books will sit comfortably alongside 
digital and other cultural resources in a rich and diverse library collection.  As the  report on The 
Future of the Library stresses, ‘fi nding the information to answer any question, books to satisfy 
the never-ending desire for pleasure, learning and knowledge, and the practice of literacy as one 
of life’s basic skills, will remain at the heart of what makes a library’. The need for staff with the 
necessary expertise for a modern digital society will remain at the heart of all libraries. 

Within Europe, this approach is clearly visible in the Nordic countries. As countries, they 
are guided by a philosophy of democratic enlightenment enabling people to develop personally, 
assimilate new knowledge and take part in democratic society. And libraries of all kinds are 
viewed as important factors in building healthy open societies. It is noteworthy, for example, that 
in 2017 when Finland celebrates the centenary of its independence, the country has chosen to 
build a new Central Library in Helsinki6 to celebrate this landmark year. It will have traditional 
materials but will also have tools for accessing open data, café, restaurant, theatre, game spaces, 
cinema, exhibition spaces, and so on: a thoroughly 21st-century library for 21st century users.

Little by little, we begin to see a little of our future and I would argue that there are 
reasons why we should be optimistic about the role of libraries in our 21st-century humanism. 
Thomas Frey, Director of the DaVinci Institute in the USA, has commented: ‘What will libraries 
look like 1,000 years from now? It’s hard to imagine. But rest assured they will be different’.7 The 
optimism in his statement is that he does believe that libraries will exist in a thousand years from 
now. This view is very different to many in the last fi fty years when as the web began to become 
more prominent, challenges to the very existence of libraries became the vogue. In the 1960s and 
70s, titles like The End of the Book and The End of Libraries began to appear. Contrary to this 
view, the predicted end has not come, no doubt because history demonstrates that human beings 
do not casually dispense with what has been useful to them. Instead, a process of adaptation 
takes place (we have seen it with portraiture and photography, with the cinema and television), 
and so I believe that we can be confi dent that libraries will adapt to the different conditions and 
circumstances of their societies in the digital age. Indeed they must, since those that do not adapt 
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will not survive.
To sum up, in this complex process of change and reshaping of libraries for modern 

societies, the available evidence suggests that there will be a number of key drivers for libraries:
- Libraries will have greater engagement with researchers and the public (citizen scholars 

and citizen scientists)
- Libraries will listen more to what their users want from them
- The audiences of people who use libraries will widen
- Greater use will be made of digital tools to promote better access and to assist advances 

in medical science, the sciences and the arts and humanities
- Libraries will collaborate more closely and with more partners
- Advocacy for libraries at national and international level will increase
- Better metrics will be developed to demonstrate the benefi t of libraries to societies both 

in economic benefi t and in cultural well-being
- Libraries will learn lessons from other countries but refl ect their own history, cultures, 

traditions and society.
In Europe, we are fortunate that over recent decades libraries have had extensive and 

positive experience of working together for the direct benefi t of users, local, national and 
international.  The fi rst pan-European experience of practical co-operation among research 
libraries followed from the political change in Europe in the late 1980s.  Two ground-breaking 
conferences of European libraries held in Munich in 1991 and 1992 led to an agreement among 
European research libraries to co-operate on providing access for scholars and researchers to 
the historical collections of major European libraries. In 1994, this initiative – the fi rst occasion 
when libraries across the ‘new Europe’ had come together to co-operate in a systematic way 
– resulted in the creation of the Consortium of European Research Libraries (CERL).8 Today, 
CERL continues its work on making information about European historical collections in libraries 
in Europe and in North and South America available and engages directly with scholars and 
researchers in developing tools to assist them to explore and interpret these collections.  

The Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche (LIBER)9, the principal 
association of European research libraries, which represents over 400 libraries in more than 
40 countries in Europe, was founded in 1971 to represent the interests of European research 
libraries. In its current Strategy 2013-2017, LIBER has focused its activities on scholarly 
communication and research infrastructures, reshaping research libraries for the future, and 
advocacy and communications for research libraries, led by three steering committees comprising 
librarians drawn from all over Europe. The current emphasis is on Open Science, Research 
Data Management (RDM), Text and Data Mining and copyright reform. As part of its work, 
LIBER also initiates and participates in European Projects which are closely linked to the 
aims of its current Strategy (http://libereurope.eu/strategy-2/key-performance-areas-and-eu-
projects/). 

Europeana10 , founded in 2008, brings together cultural material for the enjoyment of 
the general public; its portal acts as an interface to millions of books, paintings, fi lms, museum 
objects and archival records that have been digitised throughout  Europe. Currently, Europeana 
offers access to over 52 million records from all over Europe. In addition, the European 
Commission has set up the EU Framework Programme for Innovation and Research, Horizon 
202011, a seven-year programme (2014-2020), which funds research and innovation in libraries. 
Seen as a means of driving economic growth and creating jobs, Horizon 2020 is predicated on the 
belief that research is an investment in Europe’ and its central emphasis is on high quality science, 
industrial leadership and tackling social challenges. The overall goal is to ensure that ‘Europe 
produces world-class science, removes barriers to innovation and makes it easier for the public 
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and private sectors to work together in delivering innovation’.
To summarise, the digital age we are entering is providing libraries with excellent 

new tools to enable them to promote and provide access to the knowledge in their collections.  
Libraries can combine the best of print and digital to offer both researchers and members of the 
general public greater opportunities and more choice in a new spirit of openness. And in this new 
age, libraries must ensure that they, in turn, remain responsive to the needs of their users as these 
needs change and develop, that they harness the tools offered by digital technology to benefi t their 
citizens and societies, and that librarians work closely with scholars and researchers, nationally 
and internationally, to advance world-class science, medicine and humanities. If they can do so, 
libraries will not only survive, they will thrive in the knowledge society and the new humanism of 
the 21st century.

I should like to fi nish with a quotation from a poem by one of Scotland’s most 
distinguished poets and academics, Edwin Morgan, which rather neatly encapsulates the role and 
contribution of libraries in the humanism of our new century:

‘Open the doors! Light of the day, shine in; light of the mind, shine out
So now begin. Open the doors and begin.’12

March 2016
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БРЕНДИНГ  ТЕРРИТОРИЙ 
КАК  ИНСТРУМЕНТ  ПРОСТРАНСТВЕННОГО  

ПЛАНИРОВАНИЯ   В  АРКТИКЕ

Марина Минина

Обострение глобальной конкуренции в начале XXI века, в том числе и в России, 
привело к возникновению нового направления конкурентной борьбы, развернувшейся 
между территориями за население, туризм, инвестиции, бизнес и, в конечном счете, за 
сферы влияния. Как реакция на эти процессы в 70-х годах прошлого столетия в зарубежном 
маркетинге сформировалось понимание того, что территории (страны, регионы, 
области, города)  можно представить как торговые марки, которые могут быть как мало 
популярными, так и широко известными брендами.

Потребность создания или развития бренда территории – это и экономическая 
выгода для региона в целом и психологическая необходимость для проживающего в нем 
населения. Бренд, по определению Филипа Котлера, – название, термин, знак, символ 
или любая другая характеристика, идентифицирующая товар или услугу как отличную от 
других. Соответственно, бренд – часть символичной жизни современного человека, которая 
выражает наши повседневные нужды и эмоциональные ощущения от уникальности, 
значимости и неповторимости того или иного продукта. Бренд территорий – внешняя 
самоидентичность на основе PR-технологий и геополитического аспекта территорий, 
входящих в агломерацию. Это всегда инвестиции в будущее, возможность получения 
дополнительных материальных и нематериальных прибылей, идентификация территории в 
окружающем пространстве, развитие целых отраслей производства внутри территории и за 
ее пределами, социальное благополучие и психологическая устойчивость социума.

Исторически сложилось так, что развитие индустриализации на Западе в середине 
прошлого века привело к тому, что концентрация городских видов деятельности вышла 
за пределы административных границ и распространилась на соседние населенные 
пункты. В итоге ряд поселений слились и стали представлять собой единую череду 
промышленных и жилых зон. Благодаря работам французского географа Мишеля Руже этот 
естественный процесс получил название „агломерация”. В российском законодательстве 
это понятие отсутствует, поэтому наиболее часто используется самое простое определение: 
агломерация – компактное скопление населенных пунктов, местами срастающихся и 
объединенных в сложную многокомпонентную динамическую систему с интенсивными 
производственными, транспортными и культурными связями. 

Выделяют несколько основных критериев объединения:   
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- Массовые трудовые, учебные, бытовые, культурные и рекреационные поездки  
(маятниковые миграции),

- Полуторачасовая доступность по транспортным коридорам (железным, 
автодорогам и рекам),

- Наличие регулярных пригородных электропоездов, автобусов, теплоходов,
- Общность аэропорта – хаба, железнодорожного узла – терминала, речного порта – 

терминала,
- Плотное расселение по транспортным коридорам (материал из „Википедии” – 

свободной энциклопедии http://ru.wikipedia.org)  
В России на сегодняшний день нет единой методики определения агломераций. При 

этом оценки их развития существуют. В целом суть определения состоит в следующем: 
группа городских поселений выделяется в качестве агломерации, если население 
наибольшего из образующих ее городов-ядер составляет более 100 тысяч человек, а 
в пределах полуторачасовой транспортной доступности от него расположено еще как 
минимум два-три города или поселка городского типа, тяготеющих к ядру и связанных 
между собой маятниковой миграцией. Это определение можно считать общепринятым, оно 
выработано в Московском государственном университете, и на его основе в Российской 
Федерации выделено 22 агломерации с населением свыше 1 миллиона человек, а также 
11 агломераций с населением свыше 100 тысяч человек. Если мы посмотрим на карту 
агломераций РФ, то увидим, что они актуальны для европейской части страны и Сибири. 
Весь Крайний Север, Арктические регионы и Дальний Восток не могут быть объединены в 
агломерации по существующему принципу или процесс только в самом начале.

Рис.1. Крупнейшие агломерации Российской Федерации

Такие характеристики, как природно-климатические особенности, культура, 
объем ВВП, политическая система и другие, стали своеобразными маркетинговыми 
элементами, создающими образ территории, привлекающей новых жителей, туристов, 
инвесторов, бизнес. Эти процессы влияют и на проекты создания российских агломераций. 
По существующей федеральной концепции объединения территорий в стране должно 
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быть создано минимум восемь центров с многомиллионным населением по примеру 
Московской и Петербургской агломераций. Концепция разрабатывается уже 3 года. Идея 
Министерства регионального развития  РФ состоит в том, чтобы уменьшить количество 
дотационных и не привлекательных ни для населения, ни для бизнеса регионов. Большое 
внимание при этом уделяется развитию транспортной инфраструктуры. Вопрос о том, 
нужны ли агломерации в России уже не стоит – они есть по факту, и наличие маятниковой 
миграции – тому подтверждение. На повестке дня другой вопрос: как будут развиваться 
эти территории: дискретно, небольшими зонами, где каждое муниципальное образование 
будет строить свою стратегию, либо как единое экономическое пространство, как единая 
территория с общей программой развития. И единого ответа нет. Глобальная цель создания 
агломераций заключается в изменении отношения всего населения к среде своего обитания 
и стимулирование общественных инициатив по улучшению качества жизни и состояния 
городской и сельской среды.        

Разрабатывая систему информационно – имиджевого позиционирования 
агломерационных процессов и брендинга малых и средних городов, нельзя не учитывать 
сдерживающие факторы стратегического развития территорий, которыми на сегодняшний 
день являются: 

- диспропорция на рынке труда, ведущая к нарастанию дефицита трудовых ресурсов 
в малых и средних городах и районах с менее конкурентной средой по сравнению с ядром 
(столицей региона), вследствие чего образуются потоки, переправляющие мигрантов в 
наибольший город агломерации (маятниковая миграция),

- стремительное исчерпание ресурсов роста небольших по численности территорий, 
приводящее к конкуренции муниципальных образований за привлечение внешних 
инвесторов, за право собственности на землю,

- субъективное отношение руководства региона к небольшим территориям,
- отсутствие долгосрочной градостроительной политики, которая возможна лишь 

при условии разработки взаимоувязанных, а не „автономных” генпланов отдельных 
городов и районов потенциальной агломерации, 

- низкий уровень координации между заинтересованными сторонами на уровне 
муниципальных образований,

- реализация государством не в полной мере своих обязательств по первоначальному 
инфраструктурному обустройству территорий: строительству линий транспорта, 
инженерному обустройству потенциальных площадок активного строительства и т.д.,

- неправильный выбор базовых функций для территорий активного роста в 
границах агломерации может спровоцировать как низкий уровень доходности таких 
действий, так и неконтролируемое развитие процессов имущественного и национального 
расслоения, в первую очередь между ядром агломерации и малыми и средними городами.

Следует отметить, что эти риски связаны не с эффективностью агломерации как 
модели территориально-экономического развития, а с выбором неправильных механизмов 
ее развития. 

Итак, основная цель создания агломераций – привлечение максимального 
количества внешних инвестиций. При этом внутрирегиональные инвесторы также 
включаются в проект. Согласно прогнозам Минэкономразвития РФ, именно агломерации 
и кластеры совместно с особыми экономическими зонами до 2020 года должны стать 
центрами притяжения инвестиций и способствовать росту российской экономики. По 
сути, в РФ на сегодняшний день имеются три яркие „точки роста” – Сочи, Владивосток, 
Сколково, которые явно не ускоряют пространственное развитие всей страны. Важным 
в такой ситуации представляется формирование новых регионов-лидеров. Но для 
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экономического прорыва нужны не только благоприятные факторы в виде достойной 
заработной платы в регионе, но и система эффективных институтов, сильная мотивация и 
предприимчивость людей.

                                        

  

                     

Рис. 2. Задачи территориального маркетинга

Необходимость ускорения развития территорий привела к созданию и применению 
такой научной дисциплины, находящейся на стыке экономки, PR и маркетинга, как 
территориальный маркетинг. Смысл маркетинга территорий заключается в комплексе 
действий местного сообщества, направленных на выявление и продвижение его интересов 
для выполнения конкретных задач социально- экономического развития территорий.

Важной особенностью проекта является федеральная конкуренция за влияние 
и поддержку Кремля, федерального правительства и человеческие ресурсы. И все 
крупнейшие агломерации будут бороться за это влияние все сильнее с каждым годом. 
Особенно это касается агломераций в рамках одного Федерального округа, или имеющих 
общие границы. Важное  значение  в этом процессе  будут иметь PR (Public relation) 
– технологии и так называемые IR (Investment relation) – технологии, работающие на 
создание имиджа и  инвестиционной привлекательности территории.

Стратегический информационный маркетинг региона, как правило, 
предусматривает:

- регулярные публикации о регионе, освещающие вопросы функционирования 
региональной экономики, привлечения и работы инвестиций,

- подготовку специальных информационных и презентационных документов,
- проведение выставок, ярмарок и т.д.
Эти технологии стандартны и понятны, но они не дают полного представления об 

экономике агломерации. Необходимо нечто большее, когда власти, экспертное сообщество 
территорий, представители бизнеса, крупных компаний, в том числе девелоперских, 
ведут активный диалог, результатом которого становятся модели комплексного 
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Привлекательность для бизнеса

                       

                                               

                     

                                           
Привлекательность для человека

Рис.3. Факторы успеха агломерации

и сбалансированного развития территорий, обеспечивающие стабильный рост 
ключевых отраслей экономки, инвестиционной привлекательности и межрегиональной 
конкурентоспособности. При этом агломерации становятся привлекательными для 
предпринимательства. Замечено, что экономический эффект от агломерации проявляется 
тогда, когда агломерация становится трендом, и бизнес сам ищет инвестиции и реализует 
свои проекты под эгидой создания агломерации, при этом со стороны властных структур не 
предпринимается действий по навязыванию проектов агломерации.

В качестве примера брендинга территорий можно привести 4 направления  
территориального маркетинга, принятого в западных странах: туризм, мода, комфорт, 
технологии. 

Специфика брендов северных территорий в РФ: символика (геральдика), туризм, 
природные ресурсы, историческая справка,  экономическое развитие, географическое 
положение. Сравнение показало, что поиск отличительных особенностей регионов, 
ведущий к выявлению уникальности по этим показателям, явно затруднен. Каждая 
территория считает себя уникальной, богатой природными ресурсами, центром 
промышленности, наукоемкой территорией, „жемчужиной Азии или Евразии” и т.д. 
Еще более одинаково выглядит рекламная продукция регионов и городов, выложенная 
на этих же сайтах или представленная на выставках. Такое сходство становится 
серьезной проблемой самоидентификации регионов. Поэтому брендинг территории 
хоть и представляется важным, но гораздо более убедительными в настоящее время 
являются факты улучшения жизни в агломерации, повышение благосостояния жителей, 
обустройство и развитая инфраструктура, социальная стабильность и,  в то же время, 
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динамика развития.
Агломерация – экономико-географическое понятие и подразумевает комплексное 

управление и развитие ряда смежных территорий. Именно таким, комплексным 
подходом к развитию территорий отличается проектная деятельность Арктической 
академии наук. Нашей организацией был выполнен ряд проектов по разработке Схем 
территориального планирования северных и арктических территорий России. Один из 
предлагаемых к рассмотрению проектов – Концептуальные предложения по разработке 
“Схемы территориального планирования регионов Российской Федерации для территории 
прохождения магистрального нефтепровода „Восточная Сибирь – Тихий океан” и 
совершенствования системы мониторинга аномальных сейсмических процессов вдоль 
участков нефтепровода, проходящих в зоне сейсмической активности. 

Развитию магистрального трубопроводного транспорта нефти и газа в нашей 
стране всегда придавалось, и придаётся в настоящее время большое значение, что связано 
с огромными расстояниями, размещением многих месторождений в отдалённых районах, 
сложностью использования других видов транспорта, требованиями экологической и 
промышленной безопасности и т.п.

Одним из крупнейших в Российской Федерации проектов является проект 
магистрального нефтепровода „Восточная Сибирь – Тихий океан”, первая очередь 
которого (ВСТО-1): Тайшет (Иркутская обл.) – Сковородино (Амурская обл.), введена 
в эксплуатацию в 2009 году, а вторая (ВСТО-2): участок Сковородино – Козьмино 
(Приморский край) – в 2015 году.

Общая протяжённость трассы – 4,7 тысячи километров.
Трасса проходит по территории Иркутской и Амурской областей, республике Саха-

Якутия и Приморскому краю, пересекает скальные и песчаные породы, болота, тайгу, зоны 
вечной мерзлоты, территории с высокой сейсмичностью, значительное количество водных 
препятствий, уникальную Байкальскую природную территорию, на многих участках 
отсутствует инфраструктура, повсеместно отмечаются низкие зимние температуры. 

Рис. 4. Трасса трубопровода „Восточная Сибирь – Тихий океан”

Проектом заложен и реализуется на практике комплекс технических и 
природоохранных мероприятий, которые должны свести к минимуму возможное 
негативное влияние магистрального нефтепровода на окружающую среду или полностью 
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его исключить.
В то же время опыт строительства и эксплуатации подобных магистральных 

трубопроводных систем, прежде всего в районах Западно-Сибирского нефтегазового 
комплекса, Крайнего Севера, показывает, что проблема охраны окружающей среды не 
ограничивается одноразовым решением технических вопросов. Напротив: протяженность 
и масштабность трубопроводных систем требуют системного подхода и целого комплекса 
решений – от технических до социальных. Первой попыткой решения таких системных 
задач для Сибири и Дальнего Востока, являются такие крупные работы: „Территориальная 
комплексная схема охраны природы на трассах строительства магистральных газопроводов 
в районах Западной Сибири и Крайнего Севера” и „Территориальная комплексная схема 
охраны природы Западно-Сибирского нефтегазового комплекса”. Особенностью этих 
проектов был детальный учет необходимости мероприятий по охране природы не только 
в пределах непосредственной зоны строительства и эксплуатации объектов нефтегазового 
комплекса, но и для значительно более обширной территории, представляющей 
хозяйственно-экологическую зону влияния всего нефтегазового комплекса. Необходимость 
такого учета стала очевидной в результате экологических и иных исследований, 
проводившихся  в республике Саха-Якутия в 2004-2012 годы.

Вышеупомянутые проектные решения „Территориальная комплексная схема 
охраны природы на трассах строительства магистральных газопроводов Западной Сибири 
и Крайнего Севера” были выполнены при участии более чем 25 проектных и научно-
исследовательских институтов.

Эта уникальная по масштабам и проблематике работа впервые в отечественной 
проектной практике выявила реальные пути комплексного решения сложнейших 
экологических и социальных проблем, возникавших в ходе ускоренного развития 
ЗСНГК, его гигантских магистральных трубопроводных систем и связанной с ними 
инфраструктуры, которые являлись не только мощным фактором развития отраслей 
народного хозяйства региона, создания новых систем расселения, транспортных 
коммуникаций, строительной индустрии, систем инженерного и социального обеспечения, 
но одновременно оказывали в процессе строительства и эксплуатации сильнейшее 
отрицательное воздействие на окружающую среду, условия жизни коренного населения.

В работе были определены зоны техногенного влияния линейных объектов ЗСНГК 
на природные комплексы и разработана система мероприятий, реализация которых не 
только обеспечивала сохранность природной среды и локализацию вредного воздействия 
на нее, но и способствовала также надежной и безаварийной работе самих магистральных 
трубопроводов.

Территориальная комплексная схема охраны природы Западно-Сибирского 
нефтегазового комплекса была разработана при участии более чем 40 проектных и научно-
исследовательских институтов.

В этой работе впервые в послевоенной истории страны не была проведена 
детальная комплексная оценка разрушительного воздействия, которое оказывают объекты 
ЗСНГК на природную среду региона, большая часть которого располагается в арктической 
зоне; на условия существования коренного населения, поставленного перед угрозой 
вымирания; на условия жизнедеятельности самих работников нефтегазового комплекса. 
Но работа констатацией негативных прогнозов не ограничилась: были разработана 
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долгосрочная адресная комплексная программа по рационализации природопользования, 
охране природы и здоровья населения, обеспечению нормальных условий существования 
коренных народов в регионе.

Многолетнее изучение открытых материалов по магистральному нефтепроводу 
„Восточная Сибирь – Тихий океан”, являющегося одним из крупнейших проектов нашего 
времени, позволило обосновать вывод: ВСТО требует к себе комплексного подхода, 
который может быть реализован на базе современного законодательства в области 
территориального планирования. Так, Градостроительный кодекс Российской Федерации 
указывает, что „территориальное планирование направлено на определение в документах 
территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности 
социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, обеспечения учёта интересов граждан и их объединений, Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований”.

Тем же Градостроительным кодексом Российской Федерации, в перечне областей, 
для которых могут разрабатываться схемы территориального планирования Российской 
Федерации, приводится федеральный трубопроводный транспорт, а также указано на 
возможность подготовки схемы территориального планирования Российской Федерации 
применительно к части территории Российской Федерации.

Таким образом, по нашему мнению, целесообразно и уже возможно поставить 
вопрос о необходимости разработки „Схемы территориального планирования Российской 
Федерации для территории прохождения магистрального нефтепровода „Восточная Сибирь 
– Тихий океан”. 

Заказчиком Схемы может выступить ОАО „АК Транснефть”, которая является 
ключевым элементом энергетической отрасли Российской Федерации, обеспечивает 
конечные результаты ее деятельности и определяет своим высшим и неизменным 
приоритетом охрану окружающей среды (http://www.transneft.ru//ecology/183/122/).

Активную поддержку данной работе должны оказать администрации тех 
субъектов Российской Федерации, через территорию которых проходит НП ВСТО, они 
должны, прежде всего, обеспечить согласование региональных и местных интересов по 
использованию территории с размещением такого уникального объекта федерального 
значения как НП ВСТО.

В то же время, Арктическая общественная академия наук обращает внимание и 
на необходимость постоянного совершенствования систем, обеспечивающих требования 
надежности, экологической и промышленной безопасности всех объектов, входящих 
в систему магистрального нефтепровода, в числе которых важнейшее значение 
имеет сеть геотехнического мониторинга, с помощью которой осуществляется сбор 
необходимого комплекса инженерно-геологической, гидрогеологической, геодезической 
и другой информации о протяженных технологических объектах. Объекты этого типа 
рассчитывались и строились с учетом аномальных климатических условий, но опасность 
иных стихийных воздействий учитывалась только в форме возможного экономического 
ущерба. В этой связи особо следует выделить важность осуществления мониторинга 
аномальных сейсмических процессов, учитывая, что значительная часть нефтепровода 
проходит в зоне сейсмической активности, и сложность обеспечения устойчивости в 
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условиях сейсмического воздействия функционирования технической системы, какой 
является магистральный нефтепровод. Аналогичным образом эти же соображения 
распространяются на находящийся в том же промышленном коридоре строящийся 
магистральный газопровод „Сила Сибири”.

По перечисленным причинам наша Академия проявляет интерес ко всем серьёзным 
научным разработкам в этой области, и в частности, к системе „Сейсмопрогноз”, 
разработанной институтом кибернетики НАН Азербайджана, и считает возможным 
рекомендовать провести эксперимент по апробации данной системы на участках трассы 
нефтепровода, проходящих по территории республики Саха-Якутия, а также в других 
сейсмоопасных густонаселенных районах республики. 

Следующим, не менее важным проектом, к которому применим брендинг 
территорий, Арктическая академия наук считает проект Подводный сбор метана на шельфе 
Восточной Арктики – низкозатратная технология добычи газа.

В связи с глобальным потеплением климата в Арктической зоне (как на суше, так 
и на морском шельфе) начались процессы разложения вечной мерзлоты, сопровождаемые 
выделением в атмосферу углекислого газа и метана. Огромные залежи метангидратов на 
дне моря Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского морей, моря Бофорта (глубины не 
более 50 м) начали выделять метан во все возрастающем количестве.

Международные экспедиции на НИС „Яков Смирницкий” и „Академик 
Лаврентьев”, проведенные в 2011 году, выявили в акваториях моря Лаптевых и Восточно-
Сибирского моря зоны, в которых метан свободно выделяется в виде огромных подводных 
факелов с диаметрами до 1 км. Зарегистрированы тысячи подводных „фонтанов” 
размером более 100 м. на мелководном морском шельфе. Общая картина распределения 
выделяющегося метана представлена на рис. 5.

Рис. 5. Распределение свободно выделяющегося метана на Восточно-Арктическом шельфе.

Аналогичная ситуация складывается на мелководном шельфе моря Бофорта (США, 
Аляска) и на шельфе вокруг архипелага Шпицберген.

Основные результаты экспедиций 2011 года были представлены в Новосибирске 
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(май 2012 г.) на российско-немецком семинаре по проблемам эволюции природной среды в 
Арктической зоне Сибири. В экспедициях с помощью подводных аппаратов зафиксированы 
исходящие из дна мощные потоки метана, обнаружены многокилометровые поля этих 
подводных „фонтанов”, что представляет серьезную климатическую угрозу. Около 80% 
подводной мерзлоты, содержащей тысячи гигатонн метановых гидратов, расположено 
именно на восточно-сибирском шельфе. При попадании даже 5% этих запасов метана 
в атмосферу (это около 40 гигатонн метана, то есть в восемь раз больше, чем сегодня 
содержится в земной атмосфере) не исключена климатическая катастрофа, причем 
наблюдаемая в настоящее время скорость глобального потепления климата делает этот 
прогноз весьма вероятным. 

Свободно выделяющийся из морских метангидратов метан – это новый 
альтернативный источник природного энергоносителя с извлекаемыми запасами в 
десятки триллионов кубометров газа, который в настоящее время никак не используется.

Для добычи такого метана не потребуются ни сейсморазведочные работы, ни 
разведочное бурение, ни огромные добывающие морские платформы. Основными 
затратами при таком способе добычи газа будут затраты на изготовление подводных, 
полностью автоматизированных коллекторов метана, их установку на мелководье 
(на глубинах не более 50 м), прокладку по дну моря газопровода для перекачки газа 
на береговую станцию, строительство и обслуживание  береговой газовой станции и 
электростанции, работающей на добываемом газе. Электростанция необходима для 
обеспечения электроэнергией всех технологических процессов такого способа добычи газа.

С учетом простоты технологических процессов подводного сбора метана и его 
транспортировки на берег, все операции на подводном добычном комплексе могут быть 
полностью автоматизированы и выполняться практически без участия человека круглый 
год. Расположение всех компонентов комплекса под водой (глубина моря должна быть не 
менее 10 м) позволит избежать негативного воздействия ледового покрова и волнения моря 
на комплекс.

Проведенная авторами предварительная оценка затрат на строительство и 
эксплуатацию подводного комплекса по сбору метана показала, что себестоимость 
добычи 1000 кубометров газа для условий морского шельфа моря Лаптевых составит не 
более 20 долларов США. С учетом минимального воздействия подводных коллекторов 
на окружающую среду, такая технология добычи газа будет самой низкозатратной из всех 
существующих в настоящее время технологий добычи газа в море.

К сожалению, в настоящее время разработка данной технологии никем еще не 
проводится, хотя гигантский объем выделяющего газа на Восточно-арктическом шельфе 
уже подтвержден как российскими, так и иностранными учеными. 

В мае 2012 г. Министерство энергетики США объявило об успехе первого этапа 
совместного с американской и японской компаниями пилотного проекта по добыче 
метангидратов на арктическом шельфе (побережье Аляски). Инвестиции в проект по 
изучению потенциала метангидратов, как источника природного газа, в 2012 г. составили 
6,5 миллиона долларов. На 2013 год бюджет проекта должен составить еще пять 
миллионов, сообщил министр энергетики США Стивен Чу (Steven Chu). По его словам, 
„это только начало, и пройдет еще несколько лет, прежде чем добыча метана сможет 
приобрести промышленные масштабы, однако такая технология может впоследствии стать 
важным источником получения природного газа”.

В рамках проекта ученые работали на арктическом шельфе у северного побережья 
Аляски (шельф моря Бофорта), где впервые в полевых условиях применили способ, при 
котором используется смесь углекислого газа и азота. Смесь впрыскивается в ледяные 
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массивы метангидратов на дне, при этом выделяется природный газ, который затем  
улавливается  коллекторами и направляется в газопровод.

Совершенно очевидно, что разрабатываемая американскими и японскими 
специалистами технология добычи метана более затратна, чем сбор природного газа с 
помощью подводных коллекторов большой площади. Кроме того, неизбежно негативное 
воздействие искусственной газовой смеси на окружающую среду, в том числе на 
придонную биоту. 

Природные условия моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря благоприятствуют 
предлагаемой авторами технологии добычи метана (небольшая глубина, небольшие 
колебания уровня моря, отсутствие сильных течений и т.п.), поэтому разработка и 
внедрение такой технологии могут быть выполнены всего за 3-5 лет. С большой степенью 
вероятности можно предполагать, что за это время  интенсивность выделения метана еще 
более возрастет под действием глобального потепления и предлагаемая технология получит 
большое развитие с целью газификации населенных пунктов на восточно-арктическом  
побережье  России.

Для достижения Россией приоритета в разработке новой технологии добычи метана, 
до 2017 года необходимо на государственном и республиканском уровнях запланировать 
и выполнить первоначальные исследования по вопросам, связанным с технико-
экономическим обоснованием технологии и с концептуальными вопросами технического 
проектирования подводного комплекса, в том числе:

- НИР по сбору и обработке данных для технико-экономического обоснования 
новой технологии добычи газа;

- НИР по разработке концептуального проекта подводного автоматизированного 
комплекса для сбора и транспортировки метана;

- НИР по разработке инвестиционного проекта создания в 2017 году 
международного морского полигона по отработке сбора метана в акватории бухты Тикси.

Выполнение этого комплекса работ позволит уже в 2018 году начать эскизно-
техническое проектирование опытного образца подводного добывающего комплекса для 
апробации на полигоне и для развития газификации и электрификации города Тикси.
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БИБЛИОГРАФСКИ  ПРОФИЛ  НА  НЕВА  ТУЗСУЗОВА 
КАТО  ИЛЮСТРАТОР  В  БЪЛГАРСКОТО  КНИГОИЗДАВАНЕ

Калина Минчева

Най-хубавите детски книжки, с които сме отгледани ние, 
сега по на 40-50 години, бяха нарисувани от Нева Тузсузова. 
Шарени, заврънкулести, много, много характерни – можеш 
да ги различиш от всички останали илюстрации на наши 
художници. 

У. Кьосева1

Невена Петрова Тузсузова е българска художничка с богат творчески опит в 
различни области на изкуството, съпруга е на художника Никола Тузсузов (1900-1997) и не 
веднъж двамата работят съвместно по различни проекти. Тя е известна като Нева Тузсузова 
и именно това име фигурира върху кориците на множество книги илюстрирани от нея, 
както и на публикации, а дори и в официални документи.2  Родена е на 11. 01 1908 г. в Стара 
Загора и е една от първите жени художнички, реализирали се в полето на книгоиздаването у 
нас от първата половина на ХХ век. За нея е писано твърде малко, но творческото богатство 
е достатъчно голямо за да бъде изследвано и популяризирано. Целта на библиографското 
изследване е да определи мястото на Нева Тузсузова в българското книгоиздаване и най-
вече да напомни за художничката като един от най-добрите български илюстратори на ХХ 
век. 

Важен момент от творческото й развитие е дипломирането й през 1933 г. в 
Художествената академия, София,  специалност декоративно (приложно) изкуство при 
проф. Ст. Баджов и проф. В. Захариев.3 Може да се каже, че след като завършва, Нева 
Тузсузова тръгва по стъпките на своя учител – Ст. Баджов, който има голям принос за 
оформлението на българската книга, а и за развитието на декоративното изкуство като цяло 
в страната ни.4 

Според С. Ефтимова: „Присъщата на човека потребност от общуване с прекрасното 
е много голяма. Литературните произведения оказват много силно влияние върху духовния 
свят на човека и неговото физическо състояние”5, а това важи в още по-голяма степен за 
детските произведения. Ролята на илюстратора е равностойна с тази на автора, а понякога 
дори я надхвърля  в детските издания. Нева Тузсузова живее и твори в два периода от 
българската история, но това не оказва отражение върху работата и стила й, които има 
преди и след 1944 г. На вярно това се дължи на факта, че силата на невинността която носи 



686

детския свят дава право на твореца да е освободен от всички предрасъдъци на времето и 
управляващана система. Образният свят който художничката създава за децата може да 
се определи като вплитане на българските фолклорни традиции и вдъхновяваща авторска 
красота носеща жизнерадост и оптимизъм за бъдещето. Не трябва да се забравя и факта, 
че Н. Тузсузова е съвременник на Световните войни, което навежда на въпроси като дали 
творчеството  е вид  бягство от разрушенията и последиците които носят войните в много 
аспекти от човешкия живот, както е при Туве Янсон6 или е опит да се създаде цветен и 
уютен свят за детето, където то ще намира убежище, ще го кара да мечтае и да вярва в 
доброто. Едно е сигурно – това, което се вижда и личи от творческото й наследство е 
любовта към изкуството, българските традиции и най-вече към децата.  Художниците 
които творят за деца имат многократно по-голяма отговорност от останалите. По думите 
на К. Николов: „Светът на илюстрацията е първата галерия в която аз, а и вие сме тръгнали 
към изкуството”.7 Бих добавила, че художниците за деца, а и писателите и актьорите имат 
отговорността на родители – да възпитават, вдъхновяват и да карат детето да се чувства 
щастливо и свободно. Погледнато през тази призма, със своите илюстрации, Нева Тузсузова 
успява да изпълни посланието, оставено ни от Йохан Волфганг фон Гьоте: „Децата трябва 
да получат две неща от родителите си: корени и криле.”

Ил. 1. Ил. на корица и ил. към „Мъдра баба”, сборник с гатанки.8

Нейният неповторим авторски подход са причината В. Йончев да включи името 
на Нева Тузсузова сред тези на Николай Райнов, Васил Захариев, Илия Петров, Илия 
Бешков, Борис Ангелушев, Александър Жендов, Вадим Лазаркевич, Никола Тузсузов. 
По думите на В. Йончев, може да съдим за  нейния принос в изкуството на българскта 
книга, признат от съвременниците ѝ: „Нева Тузсузова работи илюстрации за най-малките 
деца в декоративен стил. Тя внесе свой типаж и свой специфичен колорит. Като борави с 
багрена многоцветност, Тузсузова постига сложни цветови хармонии, с които подчертава 
приказното, или с жизнени лирични тонове създава в илюстрацията оптимистично 
настроение: „Джуджето Чик” от Иван Планински, 1958, „ Аленото гребенче” от Таня 
Касабова, 1956, „Улички-бъбривки” от Рада Москова, 1970. и др.”9 

Илюстрациите на художничката са силно повлияни от любовта и интереса й към 
българските народни носии и костюми. В детските книжки илюстрирани от нея винаги 
присъстват детайлно изобразени костюми, като понякога дори животинските персонажи са 
показани в такива.13  Тя работи за множество детски книжки, първата е „Народни приказки” 
на Ангел Каралийчев от 1936 г., а последната издадена приживе е „Трички сестрички” 
на Иван Цанев  от 1985 г. През 1991 г. – годината на нейния жизнен край (16.01.1991 г., 
София), излиза от печат „Великденска книжка за послушните дечица” – сборник със 



687

стихотворения и разкази, с илюстрации на известни художници като Вадим Лазаркевич, 
Стефан Баджов, Георги Атанасов, Нева Тузсузова и др.

              

Ил. 2. Ил. на корица на „Аленото гребенче”, Т. Касабова.10

Ил. 3. Ил. на корица на „Малката аптека на горската пътека”, Л.  Захариева.11

Ил. 4. Ил. на корица на „Приказка за голямата река”, Н. Трендафилова.12

Ил. 5. Ил. към „Мъдра баба”, сборник с гатанки.14

Нева Тузсузова илюстрира произведения на повечето от български автори за 
деца, от този период като Ангел Каралийчев, Асен Разцветников, Ран Босилек, Светослав 
Минков, Дара Габе, Леда Милева и мн. други. От 1936 до 1943 г. книги с нейни илюстрации 
издават издателствата Т. Ф. Чипев, Ив. Коюмджиев, Хемус, Казанлъшка долина и др., а 
след 1944 г. – Български писател, Български художник, Народна младеж, а също и  книжки 
към сп. „Славейче”.  Интересен факт е, че малък брой от тези книжки са преиздавани, 
но това до голяма степен се дължи на големите тиражи в които са публикувани. За 
тиражите на изданията преди 1944 г. не винаги може да се намери информация, но през 
социалистическия период по ред причини характерни за книгоиздаването тогава те са 
големи. Въпреки това впечатление правят тиражи от около 20 хилядния до надхвърлящите 
50 хиляди броя на издание с илюстрации на Нева Тузсузова. Въпреки политиката на 
времето, от тук може да се съди за интереса към тези издания на потребителите. 

При създаването на библиографията на книгите се откроиха няколко издания 
преведени и издадени на много чужди езици като: „Аленото Гребенче” на Таня Касабова 
освен на български е издадена на френски, руски, словашки, словенски,, чешки, арабски 
и уелски език; „През нашите очички” на Дора Габе – на руски, френски, испански език; 
„Слънчевото зрънце” на Мария Павлова – на руски, немски, румънски, словашки и чешки 
език; „Влак-юнак” на Леда Милева на немски; „Зайко и гуменото петленце” на Лъчезар 
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Станчев – на полски и чешки език.  
            

Ил. 6. Ил. на корица на „Слънчево зрънце”, М. Павлова.15

Ил. 7. Ил. на корица на „Влак-юнак”, Л. Милева.16

Ил. 8. Ил. на корица на „Зайко и гуменото петленце”, Л. Станчев.17

Нева Тузсузова илюстрира корици и произведения за детските списания „Росица”, 
„Прозорче”, „Славейче” и „Дружинка”. 

          

Ил. 9. Златна есен. Ил. на корица. Дружинка. Ноември, 1979, кн. 9.18

Ил. 10. Нова година. Ил. на корица. Дружинка. Декември, 1977, кн. 10.19

Тя е един от художниците, на които дължим проучването и документирането на 
българския национален костюм. През 1950 г. е издадена книгата „Български народни носии 
и шевици” на Мария Велева, илюстрирана от Нева Тузсузова и Венера Наследникова. 
Имената на двете художнички са свързани с народния ни костюм и неговото претворяване 
във времето.20

 Освен като илюстратор тя работи в областта на сценографията и декоративно-
приложните изкуства. Автор е на проектите за костюми на  постановките от „От Дунав 
до Бяло море” от Д. Спространов, „Ернани” от Виктор Юго, „Гераците” на Елин Пелин, 
„Егор Буличов и другите” от Максим Горки. Главен художник (1951-1981) е на Държавен 
ансамбъл „Филип Кутев”, художник на ансамбъл „Тракия” (1974-1991), ансамбъл „Пирин”,  
ансамбъл на Народната армия и ансамбъла на гр. Варна. Автор е и на декоративно-
монументални творби.21 .

Безспорен е приносът на българската художничка в различни области на изкуството, 
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но илюстрациите сътворени от нея сякаш остават най- дълготрайна следа у хората 
докоснали се до нейното изкуство.

Вместо заключение ще завърша с два цитата на читатели израснали с 
илюстрираните книжки от Нева Тузсузова:

„…Това, което ме привличаше, бяха „картинките” – не само заради ярките цветове и 
усмихнатите лица на тях. Тези картинки ми вдъхваха спокойствие, просто ми се искаше да 
заживея в тях, в тези уютни стаи, сред тези хора – малки и големи, хубави, гиздави, весели, 
добри и работливи...”22

„…Книжки, в които с думи и с рисунки е изобразена добротата и чистотата на 
детството. Вълшебен свят, в който се връщаме винаги, за да си спомним, че сме родени 
добри, светли и целунати от красотата. Нека си спомним за Нева Тузсузова като един от 
най-колоритните творци на Стара Загора, с лека и нежна душа на вечното дете!”23
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ОСОБЕННОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО  ПАРТНЁРСТВА

В  АРКТИЧЕСКОМ  РЕГИОНЕ  РОССИИ

Валерий Митько

Уникальность Арктического региона предопределена, прежде всего, уникальностью 
его цивилизации, определяющей инновационные подходы к историческому анализу  
и прогнозированию устойчивого развития этого важнейшего региона Планеты. 
Циклический характер влияния различных факторов приводит к их синергетическому 
эффекту, позволяющему ответить на вопрос: почему именно сейчас весь мир устремился 
в Арктику. Дело не в его огромных запасах минеральных ресурсов, а,  прежде всего, в 
цивилизационном историческом подходе. 

Актуальные проблемы Арктики естественно оказались в фокусе пристального 
внимания мирового сообщества в конце XX – в начале XXI в. При этом в повестке 
дня мировой политики все активнее стали подниматься вопросы, связанные, прежде 
всего, с обеспокоенностью глобальным изменением климата Арктики, сохранением ее 
биоразнообразия, использованием энергетического потенциала Арктики, т.е. всего того, 
что обеспечивает жизнедеятельность коренного и неаборигенного населения региона.  В 
последние годы темой особого внимания стали также вопросы организации эффективного 
глобального управления в Арктике, которое возможно только на устойчивой правовой 
основе.

„Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной 
или обязательной”, – гласит статья 13.2 Конституции РФ. На рубеже XXI века под 
„государственной идеологией” мы привыкли понимать какую-либо тоталитарную теорию. 
Желание навязать единый комплекс взглядов всему обществу при помощи государственных 
институтов кажется многим из нас нереальным, или, по крайней мере, безнравственным.    

Оружие критики не может, конечно, заменить критики оружием, материальная сила 
должна быть опрокинута материальной же силой, но теория становится материальной 
силой, как только она овладевает массами. Имеется в виду, что теория должна отвечать 
непосредственным интересам и потребностям каждого человека, к которому она обращена.

В русле поиска решения этих важных задач проводятся мероприятия, к правовым 
вопросам сохранения и устойчивого развития Арктики, человеческого измерения Арктики, 
в рамках которых обсуждается следующий комплекс вопросов:

– общество и право в высоких широтах;  
– ресурсный потенциал Арктики: правовые аспекты освоения;
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– правовое обеспечение эффективного взаимодействия государственной власти и 
предпринимательства в достижении целей устойчивого развития Арктики;

– Арктика в свете международного права и перспективы развития международных 
правовых отношений.

Одним из таких мероприятий стал III Международный арктический правовой форум 
„Сохранение и устойчивое развитие Арктики: правовые аспекты”, проведенный в Санкт-
Петербурге, интеллектуальной столице Арктических регионов, который стал дальнейшим 
развитием основных положений, выдвинутых на совместном заседании президиума Совета 
по Арктике и Антарктике при Совете Федерации и Государственной комиссии по вопросам 
развития Арктики 20 ноября 2015 года. Надо полагать, что его результаты позволят нам 
продвинуться вперёд в совершенствовании правовой базы в решении актуальных проблем 
устойчивого  развития Арктики.

Конечно, Форум существенным образом способствует объединению усилий 
власти, науки, бизнеса в условиях формирования Гражданского общества в России. Это 
определяет настоящее и будущее благополучие российского народа. Цивилизационный 
и материальный потенциал арктических территорий огромен, он будет служить России и 
всему человечеству при разумном и рациональном взаимодействии.  

Общественные организации в современном государстве играют важную 
роль. Они являются важным социальным явлением, неотъемлемой составляющей 
стабильного общества. Актуальность данной темы обусловлена появлением во всем мире 
многочисленных общественных организаций. Общественные организации способны не 
только поднимать вопросы социального развития государства и ставить ряд социальных 
проблем, но и помогать государству их решить. Появление в России третьего сектора 
произошло относительно недавно, что обуславливает большое количество проблем, 
связанных с реализацией деятельности некоммерческих организаций. Деятельность 
любого государства реализуется, в первую очередь, через систему его государственных 
органов. Государство осуществляет свои функции через органы государственной власти. 
„Государственный орган представляет собой единичную структуру власти, формально 
созданную государством для осуществления закрепленных за ней его  целей  и  функций. 
В демократическом правовом государстве отсутствуют отношения организационного 
соподчинения между представительными органами: все ограничено правовыми 
отношениями, при которых нижестоящий орган обязан соблюдать законный правовой акт 
вышестоящего”.

Мировой опыт убедительно показывает, что одной из наиболее эффективных 
форм участия граждан в формировании и реализации государственной политики в 
различных сферах общественных отношений является деятельность ассоциаций граждан 
– общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций 
(далее – НКО). Общественные организации являются одним из видов общественных 
объединений, к которым относятся: Общественные организации, Общественные 
движения, Общественные фонды, Общественные учреждения, Органы общественной 
самодеятельности, Политические партии. В соответствии с Федеральным Законом „Об 
общественных объединениях” – общественной организацией является основанное на 
членстве общественное объединение, созданное на основе совместной деятельности 
для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся 
граждан. Становиться членами общественной организации в соответствии с ее уставом 
могут физические и юридические лица – общественные объединения. Именно наличием 
членства общественная организация отличается от общественного движения, в котором 
членство не обязательно. К основным функциям общественных организаций можно 
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отнести: 
1. Выявление интересов и потребностей определенной социальной группы с 

дальнейшим их удовлетворением.
2. Социальная интеграция и мобилизация. Перенос проблем на общероссийский 

уровень.
3. Социализация. Выявление гражданской позиции участников организации.
4. Лоббирование интересов участников.
5. Новый взгляд на социально-политическую структуру.
Функции общественная организация осуществляет через свои права: 

Распространять сведения о своей деятельности; Участвовать в подготовке и принятии 
решений государственными органами власти, а также местного собрания, демонстрации, 
шествия и пикетирования; Создавать СМИ и органы самоуправления, в предусмотренном 
законодательством порядке; Проводить митинги и заниматься издательской деятельностью; 
Представлять, защищать свои права, представлять и защищать законные интересы своих 
членов, участников и других граждан; Осуществлять иные полномочия, предусмотренные 
законодательством об общественных организациях; Вносить предложения в органы 
государственной власти, выступать с инициативами по вопросам общественной жизни.

Вместе с тем, общественная организация обязана: Соблюдать законодательство 
Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, 
касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, предусмотренные его уставом и 
иными учредительными документами; Ежегодно информировать регистрирующий орган 
о продолжении своей деятельности с указанием действительного местонахождения 
постоянно действующего руководящего органа, его названия, и данных о руководителях 
в объеме сведений, представляемых в налоговые органы; Допускать представителя 
регистрирующего органа на проводимые общественной организацией мероприятия.

Общественные организации классифицируют по различным основаниям:
• По территориальной сфере деятельности – в соответствии с ФЗ „Об общественных 

объединениях” общественные организации подразделяют на: общероссийские, 
межрегиональные, региональные, местные;

• Согласно конечным целям и области деятельности, выделяют: молодежные, 
социальные, семейные и женские, военно-патриотические.

Основной целью любой общественной организации вне зависимости от ее вида 
является выявление интересов и потребностей определенной социальной группы и 
дальнейшее их удовлетворение. Общественные организации призваны оформлять интересы 
граждан, и вносить предложения в органы власти по их удовлетворению. Например, 
общественные организации инвалидов стараются привлечь внимание государственных 
органов к проблеме неподготовленности общественного транспорта и многих подъездов 
для использования их инвалидами. Общественные организации занимают около 50 
процентов всех НКО. В Санкт-Петербурге взаимодействие исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга с общественными объединениями и иными 
негосударственными некоммерческими организациями  осуществляется на основании 
федерального законодательства, положений Концепции административной реформы 
в Российской Федерации, которая устанавливает принципы, формы и механизмы 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга 
с общественными объединениями и иными негосударственными некоммерческими 
организациями, осуществляющими свою деятельность в Санкт-Петербурге, за 
исключением политических партий, профсоюзов и религиозных организаций. Такой 
подход  позволяет использовать потенциал общественных объединений и иных 
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негосударственных некоммерческих организаций для развития демократии, повышения 
социальной активности горожан и создания наиболее благоприятных условий жизни в 
Санкт-Петербурге. В докладе используются следующие понятия: Гражданское общество 
– совокупность негосударственных институтов и самоорганизующихся групп граждан, 
способных к организованным и ответственным коллективным действиям в защиту 
общественно значимых интересов в рамках  установленных правил  правового характера. 
Общественно-государственное партнерство – это система отношений между 
государственной властью и гражданским обществом, обеспечивающая соблюдение прав, 
свобод и реализацию законных интересов жителей города в процессе формирования и 
осуществления государственной политики Санкт-Петербурга; Иные негосударственные 
некоммерческие организации – организации, созданные в порядке и формах, 
предусмотренных Федеральным законом от 12 января 1996 N 7-ФЗ „О некоммерческих 
организациях”, учредителями которых не являются органы государственной власти,  
Общественный сектор – совокупность самоорганизующихся сообществ граждан, 
общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций. 

Общественные организации способны определить более тонкие, менее очевидные 
проблемы и в дальнейшем активно содействовать государству в их решении. Так, 
способствовать социокультурной и психологической реабилитации граждан может 
проведение различных мероприятий, создание творческих коллективов, кружков интересов 
для пожилых людей. В данных объединениях люди пожилого возраста могут приобрести 
новый круг общения, найти занятия по душе, занять освободившееся время. На пути 
успешного функционирования общественных организаций стоит ряд проблем, таких как:

1. Частично устаревшее законодательство;
2. Громоздкая система государственных органов, которая приводит к смешению их 

полномочий;
3. Неразвитый в России „третий сектор”;
4. Низкая заинтересованность граждан, как следствие недостатка информации о 

них.
Для решения данных проблем необходим целый комплекс мер. В первую очередь, 

необходимо четкое разграничение полномочий между государственными органами, что 
позволит им наиболее эффективно осуществлять свою деятельность. Далее, следует 
переработать законодательство, касаемо некоммерческих организаций, четко определить 
круг задач НКО, средства и источники финансирования, придать нормативно-правовым 
актам конкретность. Развитию „третьего сектора” требуется время, в первую очередь, для 
повышения заинтересованности граждан. Людям необходимо на деле увидеть результаты 
деятельности организаций, а главное, их эффективность, чтобы начать принимать в них 
участие. Несмотря на отмеченные позитивные тенденции в развитии общественного 
сектора города включенность общественных объединений и иных негосударственных 
некоммерческих организаций в процесс формирования и реализации государственной 
политики Санкт-Петербурга остается невысокой. Из числа действующих коллегиальных 
структур 58% приходится на административные коллегиальные структуры, к деятельности 
которых привлекаются представители общественных объединений. На уровне 
административных районов города 48% таких структур. Однако во взаимодействии на 
этом уровне участвуют всего 5% от числа всех зарегистрированных на территории Санкт-
Петербурга  общественных объединений.

В Арктической зоне Российской Федерации (далее АЗРФ) особенности 
государственно-общественного партнёрства определяются пространственно-
историческими параметрами арктической цивилизации, границы которой определяются 
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различными критериями: Физико-географический подход, Биоклиматический, 
Климатический, Прикладной народно-хозяйственный, На основе международных 
соглашений и другими. 

По последним документам АЗРФ определена, но появился ряд оснований к 
уточнению южной границы. Очевидно, что не может быть универсального критерия 
определения этой границы в зависимости от цели районирования, как и в любом 
моделировании материальных и нематериальных систем. Интересным является подход, 
обоснованный в научной монографии  Винокуровой У. А. „Арктическая циркумполярная 
цивилизация”, где для установления границы Арктической зоны используется 
геокультурный и этнокультурный подходы. Рассматривая эти подходы применительно 
к Республике Саха (Якутия) (далее РС(Я)) подчёркивается, что Указом Президента  
Российской Федерации  от 02 мая 2014 г. N 296 определены сухопутные территории 
Арктической зоны Российской Федерации, в состав которых вошли территории 5 улусов 
РС (Я), территории которых прилегают к Северному Ледовитому океану. Правительство 
Республики Саха (Якутия) считает арктической зоной республики территории 13 улусов, по 
территории которых пролегает линия Северного полярного круга 66°33’ северной широты.

Исключительно географический подход представляется не соответствующим 
сложившемуся образу Арктики в координатах ойкумены человечества. Человек создает 
свою жизнь в координатах биосферы, социосферы и ноосферы и определяет место своего 
жительства, используя комплекс критериев – биосферных и социогуманитарных.

Социогуманитарные критерии арктической зоны математически неточны, 
зато глубоко проникают в образ жизни. Использование их возможно при условии 
взаимного признания ценностей аборигенов Арктики и государственной власти на 
территориях их исконного проживания.

В указанной работе предлагается использовать комплексный подход на основе 7 
социогуманитарных критериев для определения границ Арктической зоны. Они выглядят 
следующим образом (в авторском изложении).

Первый критерий – длительность проживания на данной территории – образ 
„Аборигенная Арктика” в отличие от Антарктиды. Географический образ Арктики имеет 
особенности у коренных народов и пришлого населения. У россиян не сформировалась 
ментальная карта России, включающей земли за Уралом – Азиатской Арктики, 
пространство которой и до сих пор остается во многом образно-географической терра-
инкогнито. Для коренных народов образ Арктики представляет сочетание моря и суши 
ойкумены. Ими создан образ „Аборигенной Арктики”, обнаруживаемой археологическими 
раскопками на всей территории Якутии.

Второй критерий – наличие ЖИВОГО культурного ядра, а не только архаического 
традиционного. Арктику освоили не „обреченные аборигены” и не представители 
„задержанных цивилизаций”, а носители культурного ядра, обладающего многовековой 
устойчивостью и пространственной преемственностью гигантских территорий. 
Магистрали миграций прокладывались с абсолютной волей к освоению всей территории. 
„Принцип номадизма” – закон сохранения движения, ибо только в движении можно 
сохранить жизнь в суровых условиях Арктики. Беспрерывное кочевничество привело 
к освоению огромных пространств циркумполярной Арктики и создало единую 
циркумполярную культуру. Это возрождение единства культурных истоков аборигенов 
Арктики становится актуальной гуманитарно-политической задачей современности, 
задачей надгосударственного панарктического научного сотрудничества. Арктика в целом 
формируется как специфическая географическая и культурная область. „Северность” 
проявляется как основа региональной идентичности якутян. 
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Третий критерий – сформированность региональной идентичности. В оценке 
социального и культурного развития в Арктике используются понятия „арктическая 
идентичность”, „мир арктического человека”. Арктика начинает осознавать себя 
макрорегионом. Для определения территориальных и социокультурных границ арктической 
идентичности используется цивилизационный подход. Арктическая региональная 
идентичность сочетает ценности северных аборигенов и нового (пришлого) населения. 
Действует механизм деволюции и соуправления коренных народов как реализация 
стратегии разработки более рационального и эффективного управления ресурсами. 
Деволюция предполагает передачу полномочий на уровень местной и региональной 
власти. Соуправление состоит в распределении власти между государством и 
общинами-ресурсопользователями. 

Четвертый критерий – единые духовно-культурные ценности. Социально-
психологические нормы сосуществования, выработанные суровой школой труда и 
сосуществования в Арктике, создали единые духовно-культурные ценности, способные 
стать ценностной основой грядущего интегрального социокультурного строя (П. Сорокин). 
Социокод арктической цивилизации состоит из системы 3 ведущих ценностей: власть 
арктического человека над своей судьбой; культурная целостность как принадлежность 
к жизнеспособной местной культуре; ценность природы – тесное взаимодействие с 
окружающей средой. Провозглашение культа труда как основы физического и духовного 
благополучия, гармоничного баланса между человеком и природными процессами 
пронизывает фольклорное наследие и этнопедагогику народов Арктики и Якутии.

Пятый критерий – структурированность пространства. Среда обитания 
человека строится по принципу конструктивного соподчинения внутренним и 
внешним связям ландшафтных и автономных сил, влияющих на жизнедеятельность 
человеческого сообщества. Пространство как среда обитания имеет соответствующую 
внешнюю и внутреннюю структуру и конфигурацию, степень проницательности в 
виде меры открытости и закрытости для проникновения различных видов информации 
и деятельности. Арктическое пространство отличается низкой проницательностью, 
труднодоступностью для внешнего проникновения, наличием автономных сил в виде 
культур коренных народов. Геокультурные знания и ценности коренных народов Арктики 
формируются на основе Живой Логики, одухотворяющей среду обитания и творчества 
жизни, используя энергоинформационную связь с Космосом и Землей. Такова суть культур 
всех народов Якутии.

Шестой критерий – культура достоинства. Жизнь арктического человека по его 
восприятию не является выживанием, а полноценной жизнью, формирующей культуру 
достоинства. Культура достоинства распространяется и на отношения к природному миру, 
о чем свидетельствует свод обрядов, ритуалов обращения к природным явлениям, духам, 
животным, в организации хозяйственно-культурного уклада жизни. Культура достоинства 
формирует личность свободную и ответственную, способную к безопасному самостоянию, 
что исключительно важно в условиях автономной жизни в Арктике. Насилие над ней 
порождает самоотрицание. Кочевание в непрерывно меняющихся погодных условиях 
формирует модель неопределенных ситуаций, требующих решения жизненных задач. 
Историко-эволюционный смысл геокультурного воспитания состоит в передаче культуры 
человекосбережения в исконной природно-климатической среде обитания. Все народы 
Якутии сохраняют элементы кочевой культуры и хозяйствования. 

Седьмой критерий – сочетание ценностей природосбережения и 
человекосбережения. Геокультурные особенности арктической циркумполярной 
цивилизации проявляются в следующих видах жизнедеятельности коренных народов: 
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Традиционные знания об особенностях ландшафта накопляются в процессе длительной 
коэволюции человека в соответствующей среде обитания и передаются от поколения 
к поколению посредством этнопедагогических способов обучения и воспитания. Все 
коренное население Якутии связано кровно-родственными связями и освоило все 
ландшафтные ниши Якутии. Традиционные знания об особенностях ландшафта 
накопляются в процессе длительной коэволюции человека в соответствующей среде 
обитания и передаются от поколения к поколению посредством этнопедагогических 
способов обучения и воспитания. 

Сонастроенность на пространство (знания об истории расселения предков, 
знание о границах родовых территорий, опасных местах, перевалах, знания о месте 
установки стойбищ, кочевого жилья, и т.д.). У арктического человека наблюдается 
„феномен сонастроенности на пространство”, своеобразный ритм связи с природой. 
Юрий Рытхэу сформулировал этическое кредо: для северного человека место обитания 
– это „живая часть собственного существа, часть сердца, души. Для него север – это 
воля и надежда”. Следование ритму природы выражается в сопряжении хозяйственной 
деятельности с ритмом природы, жизненными циклами флоры и фауны и т.д. Все 
традиционные праздники, виды хозяйственной деятельности основываются на ритмах 
природы. Хозяйственная деятельность коренных народов не отличается по видам и ритмам 
по всей территории Якутии. Важным фактором также является духовная связь с исконной 
средой обитания. Священные места – почитание природных объектов посредством 
установления культовых предметов и присвоения статуса священности местностям, 
территориям и отдельным элементам ландшафта. Эвенские, эвенкийские, юкагирские, 
якутские сакральные символы распространены по всей территории Якутии. 

Для всей Якутии характерен феномен странствующего селения, свойственный 
культуре кочевничества. Пространственные миграции по огромным территориям Евразии, 
Сибири, Арктики кочевых скотоводов, коневодов, оленеводов оставили после себя не 
архитектурные объекты, а свидетельства сакрального восприятия: эпосы, фольклорные 
предания, легенды и топонимика и т.д. Наличие природно-культовых объектов является 
важной основой признания исконности места обитания конкретным этносом, показателем 
исконности места обитания коренных общностей. Феномен духовной связи с местом 
рождения проявляется, прежде всего, в песнях, воспевающих красоту родной природы, 
места жительства, родных людей, образа жизни. Геоинформационная среда Севера влияет 
на особенности формирования сенсорных особенностей жителей Якутии. 

Основываясь на приведённых аргументах предлагается внести в российское 
законодательство понятие „единство и целостность природно-хозяйственного комплекса”; 
внести и разграничить понятие „Арктика” от понятия „Север” и „Крайний Север”; 
территорию всей РС(Я) признать относящейся к Арктической зоне. С аналогичными 
предложениями выступили представители Руководства Республики на заседании 
Государственной комиссии по развитию Арктики в Санкт-Петербурге 7 декабря 2015 
года.  Представляется целесообразным использовать устоявшийся и апробированный 
опыт СССР и РСФСР в регулировании хозяйственной деятельности и промышленного 
освоения предоставление гарантий жизнеобеспечения жителям Крайнего Севера. Роль 
государственно-частного партнёрства в АЗРФ, конечно, особая и существенно отличается 
от остальных регионов России. 

Например, в Санкт-Петербурге, который считают интеллектуальным арктическим 
центром, основными  формами взаимодействия исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга с общественными объединениями и иными негосударственными 
некоммерческими организациями являются:
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– участие общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих 
организаций в подготовке общественно значимых решений исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга;

– мониторинг общественными объединениями и иными негосударственными 
некоммерческими организациями процесса и результатов реализации общественно 
значимых решений исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга;

– общественное обсуждение проектов нормативных правовых актов 
исполнительных органов государственной власти;

– совместные мероприятия и информационный обмен;
– участие общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих 

организаций в реализации социальной политики Санкт-Петербурга и государственная 
поддержка их деятельности.

Взаимодействие негосударственных некоммерческих организаций с 
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга осуществляется 
также в других формах, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми 
актами Санкт-Петербурга. Для взаимодействия общественных объединений, иных 
негосударственных некоммерческих организаций и исполнительных органов 
государственной власти при разработке проектов нормативных правовых актов Санкт-
Петербурга, программ социально-экономического развития города и его административных 
территорий, городских целевых программ, а также консультативных, координационных 
и других функций при исполнительных органах государственной власти города и их 
структурных подразделениях создаются общественные коллегиальные структуры: советы, 
рабочие и экспертные группы и др. Советы являются совещательными структурами, 
состоящими из представителей общественных объединений и иных негосударственных 
некоммерческих организаций, действуют на общественных началах. Исполнительные 
органы государственной власти города могут создавать Советы по собственной 
инициативе, а также по инициативе общественных объединений и иных негосударственных 
некоммерческих организаций. Решение о создании Совета, его задачах и функциях, 
порядке формирования, порядке работы и обеспечении деятельности принимается 
соответствующим исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга 
или лицом, замещающим государственную должность Санкт-Петербурга. Перечисленные 
обстоятельства являются скорее определяющими к реализации, чем реализованными  
в Санкт-Петербурге, в связи с чем трудно формировать модель, по которой можно 
было бы оценивать особенности государственно-общественного партнёрства в АЗРФ. 
Провозглашаемым основанием такого  партнёрства должен явиться постулат об 
обязательном рассмотрении решений общественных организаций или советов 
создавшим их органом или лицом, замещающим государственную должность, обладая при 
этом рекомендательным характером, как для органов государственной власти, так и для 
негосударственных некоммерческих организаций.

Исполнительные органы государственной власти обеспечивают возможность 
общественного обсуждения на основе гласности и открытости разрабатываемых проектов 
нормативных правовых актов, программ социально-экономического развития города и его 
административных территорий, городских целевых программ. Общественное обсуждение 
как форма взаимодействия общественных объединений, иных негосударственных 
некоммерческих организаций и исполнительных органов государственной власти 
обеспечивает общественное обсуждение жителями проектов решений, принятых решений 
и результатов деятельности исполнительных органов государственной власти региона, 
приоритетов социальной политики города и других общественно значимых вопросов. 
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Общественное обсуждение может проводиться по инициативе органов 
государственной власти и (или) по инициативе общественных объединений и 
иных негосударственных некоммерческих организаций в порядке, определяемом 
нормативными правовыми актами региона. Могут осуществляться совместные 
мероприятия в процессе взаимодействия исполнительных органов государственной 
власти с общественными объединениями и иными негосударственными некоммерческими 
организациями, которые проводятся для выявления социальных проблем и выработки 
рекомендаций по их разрешению. Инициаторами совместных мероприятий могут 
выступать исполнительные органы государственной власти региона, общественные 
объединения и иные негосударственные некоммерческие организации. В ходе 
подготовки к проведению совместных мероприятий общественные объединения, иные 
негосударственные некоммерческие организации вправе запрашивать от исполнительных 
органов государственной власти необходимую информацию, документы и материалы. 
Рекомендации, выработанные в процессе совместных мероприятий, обязательны для 
рассмотрения исполнительными органами государственной власти и учитываются 
ими при принятии решений. Взаимодействие между общественными объединениями, 
иными негосударственными некоммерческими организациями и исполнительными 
органами государственной власти по широкому спектру социально значимых вопросов 
обеспечивается исполнительными органам государственной власти за счет:

– формирования и развития материально-технической базы единого 
информационно-коммуникационного пространства региона;

– проведения гражданских форумов, ярмарок социальных проектов и программ 
общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций, 
общественных обсуждений по актуальным вопросам жизни региона, учреждение 
общественных приемных, организацию постоянно действующей интерактивной биржи 
общественных социально значимых проектов и программ;

– прозрачности и открытости деятельности, связанной с принятием и реализацией 
управленческих решений по вопросам социально-экономического развития региона;

– обеспечение доступа общественных объединений и иных негосударственных 
некоммерческих организаций к информации, необходимой для их социально значимой 
деятельности.

Участие общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих 
организаций в реализации социальной политики обеспечивается размещением среди НКО 
государственного заказа на оказание услуг в социальной сфере и выделением субсидий 
из бюджета для финансирования социально значимых проектов, разрабатываемых 
и реализуемых общественными объединениями и иными негосударственными 
некоммерческими организациями. Государственная поддержка общественных объединений 
и иных негосударственных некоммерческих организаций выражается в виде:

– предоставления льгот по уплате налогов и сборов, направляемых в бюджет 
региона, в порядке, предусмотренном федеральным законодательством и правовыми 
актами региона;

– предоставление льгот по арендной плате за землю, иные объекты недвижимости, 
полное или частичное освобождение от платы за пользование имуществом, находящимся в 
государственной собственности региона;

– предоставления помещений, находящихся в государственной собственности, 
в безвозмездное пользование в порядке, установленном правовыми актами, на период 
выполнения социального заказа либо участия в  городской целевой программе;

– предоставления права на оплату коммунальных услуг по тарифам, 
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предусмотренным для бюджетных учреждений;
– обучения членов и участников общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций, организации обеспечения 
просветительской деятельности по вопросам общественно-государственного партнерства, 
оказания методической, консультативной и иной помощи общественным объединениям и 
иным негосударственным некоммерческим организациям;

– организации обмена опытом участников общественно-государственного 
партнерства, содействия в проведении конференций, семинаров, консультаций и других 
научно-просветительских мероприятий с участием общественных объединений и иных 
негосударственных некоммерческих организаций;

– развития инфраструктуры взаимодействия гражданского общества и 
исполнительных органов государственной власти, в том числе укрепление действующих 
и создание новых государственных учреждений и иных профильных некоммерческих 
организаций, обеспечивающих общественно-государственное партнерство;

– иных форм в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами.
Участие общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих 

организаций в реализации социальной политики и государственная поддержка их 
деятельности  обеспечивается за счет системы  договоров и соглашений с участием 
общественных объединений, иных негосударственных некоммерческих организации 
и исполнительных органов государственной власти, в которых определяются права, 
обязанности и ответственность сторон.

Успешная реализация изложенных выше положений фактической Концепции 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти с негосударственными 
некоммерческими организациями позволит активизировать процессы институализации 
гражданского общества и его самоорганизации, обеспечить развитие общественного 
самоуправления и общественного контроля, установить партнерские отношения 
исполнительных органов государственной власти, негосударственных некоммерческих 
организаций и биз нес-сообщества, основанные на ответственном и заинтересованном 
отношении сторон к результатам взаимодействия, что, в конечном счете, позитивно 
отразится на качестве предоставляемых населению  социальных услуг и уровне его жизни.
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„СОТРУДНИКИ  РОССИЙСКОЙ  НАЦИОНАЛЬНОЙ  
БИБЛИОТЕКИ –  

ДЕЯТЕЛИ  НАУКИ  И  КУЛЬТУРЫ” – 
Б ИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ  СЛОВАРЬ

Галина Михеева

Каждое новое поколение библиотечных работников имеет дело с результатами 
труда своих предшественников: материальными (книжные фонды, справочный аппарат) и 
духовными (методы и приëмы организации труда, общения с читателями). Повседневная 
библиотечная жизнь постоянно заставляет обращаться к итогам деятельности прежних 
поколений. Отсюда осознаваемая преемственность своего дела, продолжение трудов тех, 
кто работал в Библиотеке ранее, существовавший всегда интерес к жизни и библиотечной 
биографии людей, которые создавали и развивали Императорскую Публичную – 
Государственную Публичную им. М. Е. Салтыкова-Щедрина – Российскую национальную 
библиотеку. 

Усилившийся в связи с перестройкой общественный интерес к своей истории 
ещë более активизировал желание глубже и полнее осознать исторический путь нашей 
Библиотеки. Содействовал этому и приближавшийся в 1995 г. 200-летний юбилей 
основания первой государственной общедоступной библиотеки России. 

Нельзя сказать, что история РНБ вовсе была обойдена вниманием до тех пор. 
Кроме многочисленных статей, посвящëнных тем или иным историческим событиям в 
жизни Библиотеки, существовали два капитальных труда: „Императорская Публичная 
библиотека за сто лет, 1814–1914” (СПб., 1914) и фундаментальная монография „История 
Государственной ордена Трудового Красного Знамени Публичной библиотеки имени 
М. Е. Салтыкова-Щедрина” (Л., 963). Однако при всей своей основательности эти 
книги давали недостаточно сведений о жизни и деятельности сотрудников Библиотеки. 
По разным, в том числе и идеологическим, причинам, отсутствовали в исторических 
работах и имена тех еë сотрудников, которые в своë время оказались в эмиграции или 
подверглись репрессиям. Неслучайно поэтому, начиная с середины 1940-х гг. неоднократно 
высказывалась идея о подготовке специального биобиблиографического словаря, 
дополняющего имеющиеся работы и позволяющего „очеловечить” историю Публичной 
библиотеки.

Первые практические действия в подготовке биографического свода стали 
предприниматься в 1987–1989 гг., когда был подготовлен и издан под руководством 
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В. Д. Чурсина трëхтомный библиографический указатель „Государственная Публичная 
библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина” (Л., 1987–1989), отразивший в совокупности 
литературу о Библиотеке, изданную с момента еë основания в 1795 г. по 1986 г. – всего 
свыше 7300 названий отечественной и иностранной литературы. Материалы, включëнные 
в эти указатели, посвящены различным аспектам деятельности Библиотеки почти за 
200-летний период еë существования, в том числе и биографиям, и деятельности еë 
сотрудников. Тем самым была заложена основательная информационная база для создания 
биографического словаря лиц, служивших в Императорской Публичной – Государственной 
Публичной библиотеке. 

С 1993 г. в преддверии 200-летнего юбилея со дня основания Императорской 
Публичной библиотеки началась работа по созданию свода биографий сотрудников 
Библиотеки. В течение этого более чем 20-летнего периода вышли 4 тома 
биобиблиографического словаря „Сотрудники Российской национальной библиотеки 
– деятели науки и культуры” (СПб., 1995–2013. 4 т.), в целом отразившие свыше 1800 
биографических очерков сотрудников Библиотеки, поступивших на службу в это 
учреждение в 1795–1956 гг. Столь длительный опыт работы над этим четырëхтомным 
проектом позволяет сделать определëнные выводы и поделиться некоторыми 
наблюдениями. 

Прежде всего, о коллективе создателей этого грандиозного труда. Инициатором 
создания данного библиографического словаря, главным организатором и руководителем 
работ над первыми тремя томами выступил бывший директор Государственной Публичной 
библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Леонид Александрович Шилов (1928–2006). 
Он сумел увлечь идеей такого справочника и сотрудников Публичной библиотеки, и еë 
ветеранов-пенсионеров, и работников других научных учреждений Санкт-Петербурга. 
Авторский коллектив не оставался неизменным на протяжении этого двадцатилетия: 
уходили из жизни ветераны, приходила на смену им молодëжь, менялись приоритеты, но 
неизменным оставался живой интерес коллектива сотрудников Библиотеки к созданию 
данного биографического свода своих предшественников. Об этом красноречиво 
свидетельствуют сухие цифры: авторский коллектив 1-го тома включил более 40 человек, 
2-го тома – 96 человек, 3-го тома – 139 человек, 4-го тома – 144 человека. 

Необходимо также пояснить хронологические рамки каждого тома и принципы 
отбора имëн. 

Первый том вышел в 1995 г. в год 200-летия основания Императорской Публичной 
библиотеки и включил свыше 400 биографических очерков сотрудников, поступивших 
на службу в Библиотеку в 1795–1917 гг. Хронологический период – от основания 
Библиотеки до общеисторической даты Октябрьской революции, разделившей страну на 
два непримиримых лагеря. В этом томе отражены, прежде всего, биографии сотрудников, 
служивших в Императорской Публичной библиотеке в дореволюционный период. 
Однако среди них было немало людей, которые перешагнули рубеж 1917 г. и продолжали 
трудиться в Библиотеке в последующие годы. Таким образом, для создателей словаря стал 
очевидным первый основной принцип отбора имëн для включения в корпус каждого тома 
– по дате поступления на службу в Публичную библиотеку. В первом томе словаря мы 
стремились максимально полно отразить все категории служащих Библиотеки, в их числе: 
чиновники Кабинета е.и.в., занимавшиеся разбором библиотеки Залуских и готовившие 
Библиотеку к открытию; директора, помощники директоров, библиотекари, помощники 
библиотекарей (старшие и младшие) (впоследствии – подбиблиотекари и младшие 
библиотекари); штатные архитекторы и врачи; экономы и казначеи, совмещавшие эти 
должности с библиотечной деятельностью, писцы и канцелярские чиновники, исполнявшие 
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библиотечные функции (как правило, переписывавшие каталоги); почëтные библиотекари; 
лица, причисленные к Министерству народного просвещения и откомандированные 
в Библиотеку. Охарактеризованные категории сотрудников и определили круг лиц, 
включëнных в первый том словаря. Не представлен в нëм вспомогательный, технический 
персонал (охрана, гардеробщики, служители, занятые переноской книг или уборкой 
помещений, истопники и т.д.). Не включены также комиссионеры, литографы, фотографы, 
библиотекари Румянцевского музея, который, как известно, вначале входил в состав 
Императорской Публичной библиотеки, нештатные сотрудники, книгопродавцы. 

Второй том биобиблиографического словаря вышел в 1999 г. и включил 350 
биографических очерков сотрудников, поступивших на службу в Российскую Публичную 
библиотеку (Государственную Публичную библиотеку в Ленинграде) в 1918–1930 гг. 
Нижняя хронологическая граница определялась датой, завершавшей материал первого 
тома. Верхний предел приëма на службу – 1930 год – был, с одной стороны, выбран с 
учëтом общеисторической периодизации, основанной на том, что конец 1920-х – начало 
1930-х гг. знаменовали собой кардинальные изменения в жизни страны в целом. С другой 
стороны, 1930 г. явился известным рубежом и в истории Библиотеки. С конца этого года 
была ликвидирована существовавшая ранее отделенческая система, структура Библиотеки 
была перестроена по новому, функциональному принципу, что повлекло за собой не только 
существенные перемены в еë деятельности, но оказало большое влияние на изменение 
кадрового состава, служебных функций еë сотрудников, содержание должностных 
требований и т. д. 

В отличие от первого тома, в котором составители стремились исчерпывающе 
представить всех библиотечных работников, поступивших на службу в Библиотеку в 1795–
1917 гг., независимо от длительности их пребывания на службе, во втором томе неизбежно 
пришлось вводить ограничения, связанные со значительным расширением штатного 
расписания и увеличением в несколько раз числа библиотечных служащих. 

Наряду со справками, посвящëнными руководящему персоналу (директорам, 
заместителям директора, учëным секретарям, заведующим отделениями, отделами, 
секторами, филиалами и другими подразделениями Публичной библиотеки), в „Словарь” 
включены биографические очерки, посвящëнные библиотечным сотрудникам (главным 
библиотекарям, библиотекарям, помощникам и младшим помощникам библиотекарей) 
и научным сотрудникам. Кроме лиц, служивших в самой Библиотеке, включëн персонал 
еë филиалов и иных подразделений, в том числе работники Государственного книжного 
фонда; преподаватели Высших курсов библиотековедения и консультанты, если они 
приказом были зачислены на службу в Библиотеку; сотрудники НИИ книговедения. 

Одновременно неизбежно приходилось устанавливать некоторые формальные 
критерии отбора. Основным критерием отбора для включения персоналий в корпус 
„Словаря” составители считали стаж работы в Библиотеке. Библиотечные сотрудники, 
проработавшее в Публичной библиотеке менее пяти лет, в „Словаре” не отражались. Это 
требование не распространялось на лиц, оставивших определëнный след в науке, культуре, 
общественной жизни. Они включались вне зависимости от продолжительности их 
службы в Библиотеке. Не распространялся этот критерий и на сотрудников, подвергшихся 
необоснованным репрессиям, а также на лиц, скончавшихся в период блокады Ленинграда 
либо погибших на фронте в период Великой Отечественной войны. Справки об этих 
сотрудниках отражены во втором томе „Словаря” независимо от срока их работы в 
Библиотеке. Таким образом, во второй том „Словаря” вошли биографические очерки более 
чем о 350 сотрудниках Публичной библиотеки, поступивших на службу в 1918–1930 гг. 

Любое хронологическое деление, даже основанное на достоверной и логически 
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обоснованной общеисторической периодизации или на выделении рубежей в жизни 
учреждения в целом, во всех случаях условно, а наложенное на судьбы людей – 
сотрудников этого учреждения – неизбежно приводит к тому, что реальная картина 
может предстать искажëнной. Так, многие из сотрудников, поступивших в Публичную 
Библиотеку до 1918 г., продолжали служить в ней и после этой даты, порой – долгие 
годы. Биографические очерки о них были отражены в первом томе. Однако чтобы полнее 
представить Публичную библиотеку „в лицах” периода 1918–1930 гг., составители сочли 
возможным включить имена сотрудников, продолжавших трудиться в Библиотеке в 
указанное время, в корпус второго тома „Словаря” с отсылкой к первому тому, где помещëн 
биографический очерк о каждом таком сотруднике. 

Этот же принцип соблюдался и в последующих двух томах „Словаря”, в 
которых помещались отсылки к тем предыдущим томам справочника, где был помещëн 
биографический очерк о данном сотруднике. 

В 2003 г. вышел третий, как мыслилось первоначально, заключительный, том 
словаря сотрудников, отразивший биографические очерки о 550 сотрудниках, поступивших 
на службу в ГПБ в 1931–1945 гг. Эти полтора десятка лет были отмечены существенными 
изменениями в кадровом составе работников Библиотеки: неизмеримо выросло их число, 
увеличилась сменяемость кадров, нередкими стали случаи увольнения работников по 
политическим мотивам. Не обошли в эти годы стороной Библиотеку и репрессии: в 1930-
е гг. более 60 сотрудников подверглись различного рода репрессиям (ссылка, тюремное 
заключение, исправительно-трудовые лагеря и т.д.), 13 человек были расстреляны. 
Тяжëлый урон Библиотеке, в том числе и еë кадровому составу (личный состав Библиотеки 
сократился в 4 раза) нанесла Великая Отечественная война и блокада Ленинграда, в период 
которой Библиотека ни на один день не прекращала свою работу. 

В основе принципов отбора имëн для включения в третий том лежали те же 
критерии, которыми составители пользовались в предыдущих томах. Однако расширение 
штатного состава Библиотеки в предвоенные годы потребовало ужесточить формальные 
критерии отбора, связанные со стажем работы сотрудников: в третий том включались 
имена библиотечных сотрудников, прослуживших в Библиотеке не менее 10 лет. Как и 
прежде, этот формальный критерий не распространялся на лиц, оставивших след в науке, 
культуре, общественной жизни; подвергшихся необоснованным репрессиям, погибших на 
фронтах Великой Отечественной войны либо в период блокады Ленинграда. По выходе из 
печати третьего тома, работы были прекращены, и о „Словаре” на три года забыли. 

Наконец, в 2006 г. по инициативе тогдашнего директора РНБ В. Н. Зайцева, началась 
работа по выявлению имëн сотрудников и составлению словника нового, четвëртого тома, 
теперь уже без скончавшегося в том же году Л. А. Шилова. 

В 2013 г. вышел из печати четвëртый том „Словаря” сотрудников ГПБ, включивший 
биографические очерки о лицах, поступивших на службу в Библиотеку в 1946–1956 гг. 
Это одиннадцатилетие выбрано для освещения неслучайно. Нижняя граница, 1946 год, 
определяется конечной датой предыдущего, третьего тома. Верхняя – 1956 год – базируется 
на знаковой исторической вехе в жизни страны – состоявшемся в феврале 1956 г. XX съезде 
КПСС, по решению которого в СССР началась ликвидация трагических последствий культа 
личности Сталина. Это событие имело решающее значение для дальнейшего развития 
страны, всех сфер общественной, научной, культурной деятельности. Немаловажную 
роль съезд сыграл и в области библиотечного дела в целом, в том числе и в дальнейшем 
развитии Публичной библиотеки. 

Критерии отбора в четвëртом томе изменились. Попытка сохранить в этом 
томе прежние, принятые в предыдущих томах основополагающие принципы, привела 
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к тому, что за рассматриваемый период было выявлено свыше 750 имëн сотрудников 
для включения их в состав четвëртого тома. Основополагающим для отбора имëн, по 
решению редколлегии, стал формальный критерий – в первую очередь, стаж работы в 
Библиотеке. В корпус четвëртого тома включались материалы о библиотечных работниках, 
прослуживших в Библиотеке не менее 15 лет (не распространялся этот критерий только на 
директоров Библиотеки). Ключевой задачей виделась необходимость дать сведения о тех 
сотрудниках, которые – в силу продолжительности срока службы – внесли определëнный 
вклад в деятельность Библиотеки как важнейшего учреждения культуры. Таким образом, 
в окончательный словник печатного издания четвëртого тома оказались включены 
биографические очерки об около 500 сотрудниках, отвечавших принятым критериям. Тем 
не менее были подготовлены все 750 биографических очерков, и все они, так же как и все 
остальные материалы этого и предыдущих трëх томов в электронном виде помещены на 
сайте РНБ (http://www.nlr.ru/nlr_historyl).

Будучи особым изданием, где впервые в такой форме собираются, 
систематизируются и подвергаются историческому анализу многочисленные события 
и явления жизни Публичной библиотеки, преломленные в биографиях еë сотрудников, 
„Словарь” носит, в значительной мере, характер “фактографического” справочника. 
Специфический характер “Словаря” библиотечного учреждения определил, в самых общих 
чертах, типовой набор сведений, который стремились отразить авторы биографических 
статей. 

При подготовке всех томов составители, сохраняя целостность издания, во 
многом придерживались принципов подачи материала, принятых ещë в первом томе. 
Как правило, статьи имеют вид хронологически последовательного жизнеописания, 
содержащего обязательные сведения: даты и места рождения и смерти, социальное 
происхождение, образование, начало и этапы трудовой и творческой деятельности. 
Отсутствие каких-либо данных в той или иной статье означает, что их пока не удалось 
выявить. Как и в предыдущих томах, авторы четвëртого тома стремились с наибольшей 
полнотой и точностью приводить в биографиях события и факты библиотечной 
жизни персонажа; определить даты поступления и увольнения из Библиотеки, вклад 
сотрудника в ту или иную сферу библиотечного труда; отразить работы или публикации, 
связанные с Публичной библиотекой, еë фондами. Все это показано на фоне общих 
сведений о литературной, научной, общественной жизни каждого персонажа. В отличие 
от предыдущих томов, при написании очерков в последнем, четвëртом томе авторы 
стремились, насколько это возможно, проследить дальнейшую судьбу своих персонажей 
после их увольнения из Библиотеки. 

При подготовке биографических очерков во всех томах использовался широкий 
круг самых разнообразных источников: универсальных и отраслевых энциклопедий, 
справочников, биографических словарей, юбилейных изданий и исторических очерков 
и справочников по отдельным учреждениям, обществам, воинским формированиям, 
учебным заведениям и т.д., из которых, порой по крупицам, добывались необходимые 
биографические сведения. Были обследованы каталоги и фонды РНБ, БАН, других 
библиотек Санкт-Петербурга, а также разнообразные летописи РКП, различные 
библиографические пособия, указатели содержания журналов и сборников. С особым 
вниманием изучались работы самой РНБ и издания, ей посвящëнные. Просматривались 
профессиональные периодические издания и сборники, исторические очерки, посвящëнные 
другим библиотекам и другие материалы. 

Включение в „Словарь” значительного числа неизученных или малоизученных 
имëн, а также отсутствие во многих существующих биографических словарях в справках 
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об известных учëных, литературных, общественных деятелях каких-либо сведений 
об их службе в Публичной библиотеке определили в значительной мере поисковый, 
исследовательский характер работы над этим изданием и потребовали непременного 
привлечения для написания каждого биографического очерка архивных материалов. 

При подготовке всех томов „Словаря” в первую очередь были обследованы 
фонды Отдела архивных документов РНБ, а также многочисленные архивные материалы 
Публичной библиотеки, хранящиеся в ЦГАЛИ Санкт-Петербурга, куда они были переданы 
в своë время в соответствии с требованиями, предъявляемыми к порядку хранения 
ведомственных архивов. Сведения о лицах, продолжающих работать в Библиотеке 
по настоящее время (это, главным образом, касалось персонажей четвëртого тома), 
уточнялись по документам, хранящимся в Отделе кадров РНБ. Привлекались сведения 
и из других архивов Санкт-Петербурга: Рукописного отдела Пушкинского Дома, 
архивов Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств, 
Санкт-Петербургского государственного университета, Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена

При подготовке последнего четвëртого тома, в отличие от предыдущих трëх, 
в поисках сведений о дальнейшем жизненном пути уволившихся сотрудников, для 
установления дат смерти широко использовались материалы архивов паспортных столов и 
домовых книг, архивов ЗАГСов по всем районам Санкт-Петербурга, архивов учреждений 
и предприятий города и области, архивохранилищ других городов и стран. В ряде 
случаев в архивных материалах Библиотеки практически отсутствовали биографические 
данные сотрудников, и потребовалось обращение к их личным архивам или к архивам 
их родственников. Многие справки построены целиком на архивных сведениях. Без 
преувеличения можно сказать, что именно благодаря обращению к архивным данным 
могло состояться создание этого фундаментального труда. 

Источниковая база четвëртого тома „Словаря” значительно расширилась по 
сравнению с предшествующими томами за счëт возможностей поиска по интернет-
ресурсам. Поиск в самых различных базах данных, виртуальных справочных изданиях, 
возможность переписки по электронной почте создали уникальные возможности 
выявлять сведения о жизни, дальнейшей трудовой деятельности и судьбе бывших 
сотрудников Библиотеки. Это позволило не только обогатить включëнные справки о лицах, 
проживавших и проживающих в Ленинграде (Санкт-Петербурге), но осветить судьбы 
бывших сотрудников, в те или иные годы переехавших на жительство в другие страны 
(США, Израиль, Германию, Румынию и др.). 

Биографические справки имеют некоторые общие принципы построения, 
выдержанные в пределах всех четырëх томов. Открываются они так называемым 
„чëрным словом” и сведениями при нëм, которые включают: даты и места рождения 
и смерти, общепринятые определения деятельности персонажа, указания почëтных 
званий. Обязательно отмечаются годы службы в Публичной библиотеке, у директоров 
и их заместителей – кроме того, годы пребывания их в этом качестве. Фамилия, имя и 
отчество персонажа приводятся в форме, принятой документами по личному составу 
(приказы, распоряжения и т.д.), в скобках указываются иные написания фамилии, имени 
или отчества. В тексте, по возможности, приводятся сведения о родственниках данного 
лица, чья трудовая деятельность также была связана с Публичной библиотекой. Тем самым 
можно выявить складывавшиеся библиотечные династии. 

Первая женщина поступила на службу в Императорскую Публичную библиотеку 
в 1882 г. Постепенно вырос и стал неуклонно увеличиваться удельный вес женщин-
сотрудниц, нередко менявших фамилии при замужестве или разводе. Выбор фамилий, 
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под которыми женщины отражены в „Словаре”, вызывал дополнительные сложности. 
Как правило, если замена фамилии происходила в период их работы в Библиотеке, после 
принятой формы (чаще всего – последней) в скобках приводится иная фамилия или форма. 
В ряде случаев сведения о девичьей фамилии сообщаются в тексте биографического 
очерка, в особенности, если сотрудница, которой посвящëн очерк, связана родственными 
узами с известными деятелями науки, культуры, общественной жизни. Даты рождения 
до 14 февраля 1918 г. приводятся по старому стилю. Места рождения и смерти, а также 
все другие географические пункты и районы указываются в прежних наименованиях 
и по принятому в каждый период административному делению; в редких случаях 
параллельно приводятся современное наименование либо указания на государственную 
или географическую принадлежность. 

В конце статьи указаны награды и звания, полученные сотрудником за время всей 
службы, в том числе и в других учреждениях. По возможности указаны места захоронения. 

Каждый биографический очерк завершается библиографическим блоком, 
построенным во всех томах по единому принципу. Обязательно учитываются при 
их наличии сочинения. Степень полноты их приведения определяется целым рядом 
факторов: объëмом самого „Словаря”, необходимостью соблюдать пропорции между 
текстом статьи и библиографическими материалами, известностью персонажа, наличием 
и доступностью других справочников, в которых отражены списки его сочинений. С 
большей полнотой учитываются работы, посвящëнные Публичной библиотеке, а также 
связанные с библиотечным делом и библиографией. Учитывается также составительская 
деятельность, наиболее значимые редакторские работы, выборочно – переводы. 
В рубрике „Библиография” приводятся специальные библиографические труды, 
посвящëнные данному персонажу. В этом случае сведения, отражëнные в предыдущих 
рубриках, приводятся максимально кратко. Выделяются также при наличии материала 
рубрики „Справочники”, „Литература”, „Некрологи”, „Архивы”, в которых приводятся 
соответствующие сведения. 

В первых трëх томах существовала рубрика „Иконография”, где приводились 
источники, содержащие портреты, фотографии и иные изобразительные материалы, 
посвящëнные данному сотруднику. В четвëртом томе составительский коллектив отказался 
от включения этой рубрики в печатную версию. Для подавляющего числа лиц, включëнных 
в этот том, удалось выявить подобные материалы, в том числе и фотографии, хранящиеся 
в личных архивах родственников. Все сканированные иконографические материалы 
сопровождают электронные биографические справки, помещëнные на указанном сайте 
РНБ. Выполнена эта работа и для первых трëх томов. 

Каждый из четырëх томов предваряет обширное (более 2 а.л.) предисловие, 
достаточно подробно раскрывающее историю Библиотеки того периода, которому 
посвящëн этот том „Словаря” и особенности кадровой политики, характерной для 
рассматриваемого исторического отрезка. Завершаются тома приложениями и именными 
указателями, в которых выделены фамилии персонажей и авторов включëнных 
биографических очерков. 

Таким образом, завершился длившийся 20 лет проект по созданию биографического 
свода сотрудников РНБ. Новое время выдвигает иные приоритеты, и на какой-то срок 
придëтся отложить продолжение этого труда. 

Придëт время, и наши потомки, обогащëнные новыми архивными данными и 
новыми поисковыми средствами, вне всякого сомнения, продолжат нашу работу. Значение 
созданного справочника ещë только предстоит осознать и оценить. 

Персонификация истории Библиотеки даëт возможность более разносторонне и 
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глубоко понять пройденный ею путь, оценить еë особенности и по-новому взглянуть на 
современные еë проблемы. Среди сотрудников, трудами которых создавалась и развивалась 
в разные периоды национальная библиотека России, немало видных представителей 
науки, культуры, литературы, государственных и общественных деятелей. Для некоторых 
из них работа в Публичной библиотеке представляла лишь эпизод, другие посвятили 
ей значительный период своей жизни; одни оставили заметный след в ее развитии, для 
иных библиотечная служба оказала влияние на научную, творческую биографию. Через 
их судьбы и деятельность конкретно воплощались взаимосвязи Библиотеки и общества, 
Библиотеки и культуры, духовной жизни нашей страны. 

Преломлëнная в биографиях еë сотрудников, „очеловеченная история” 
„первенствующего книгохранилища России” ещë раз свидетельствует о том, что 
Императорская Публичная – Государственная Публичная им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 
– Российская национальная библиотека множеством нитей связана с политической, 
культурной и экономической жизнью страны. Судьбы еë сотрудников, представленные 
в биографических очерках четырëхтомного фундаментального биобиблиографического 
словаря „Сотрудники Российской национальной библиотеки – деятели науки и культуры”, – 
яркое тому свидетельство.

ІІІ 70
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ПЪРВИ  ЧИТАТЕЛИ  И  ПРОЧИТИ
В  НАРОДНАТА  БИБЛИОТЕКА – ТИПОЛОГИИ

Поли Муканова

Най-вече се опитвах да създам смисъл от 
нещата, който бях „уловил” в архивите.

         
Робърт Дарнтън [1]

 
Настоящият текст представя една история на четенето и читателите в Народната 

библиотека в първите десетилетия след Освобождението, базирана изцяло на документални 
свидетелства. В изследването се излагат практиките на четене в първата културна 
институция на модерна България чрез изграждането на типологии. По този начин се 
създава модел, идеален тип, през който да се „чете” фигурата на читателя като част от 
библиотечната институция, регламентираща неговите прочити. От наличните сведения 
в библиотечния регистър разбираме за читателските им предпочитания и социалната им 
роля. 

Целта на статията е историята на четенето и читателите да проговори с 
институционалната памет на библиотеката, с богатството на архивния документ – 
съхранител на колективната памет. Защото архивите и библиотеките са функционалните 
места на „въобразената” история. Само архивите пазят материалната следа от опита, за 
който свидетелстват. Единствено те ни дават достъп до жизнения свят, който не можем 
да наблюдаваме поради отдалечеността му във времето. Чрез него можем да проучим 
историята на онези статистически единици, от които индивидуалното се вкоренява 
в социалното и колективното, за да се уплътни образът на новия читател, на първите 
„уловими” четящи в модерната библиотека на свободна България. 

Въвеждането в научно обращение на неизползвани и непубликувани до момента 
архивни източници, позволи типологизирането на институционалния читател и 
институционалното четене. Разгледаният документален масив, свързан с първите 
библиотечни читатели и прочити разкрива картината на техния социален профил и 
читателски вкус. 

Според А. Гергова, „времето, в което се формира читателят като масова социална 
категория” [2] и се създават читателски публики, е периодът след 1878 г. тогава четенето 
придобива социална роля и започва да се вписва в институционалния ред на новосъздадената 
държава. Разбира се, феноменът на четенето трябва да бъде разглеждан като неразривно свързан 
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с държавната политика върху грамотността в Нова България и по-специално на прехода към 
масова грамотност в модерното време, която в голяма степен се дължи на признаването на 
важните връзки със социалната промяна и модернизацията [3]. Освобождението заварва София 
с население от 20 501 жители, от които едва 6 000 родени в София. В града живеят множество 
чиновници, офицери, учители, търговци и предприемачи [4]. 

 Проследяването на институционалния читател е възможно чрез анализирането 
на запазени сведения за посещенията в библиотеката. В случая това са архивни документи, 
които регистрират първите институционални прочити, за които можем да говорим с 
появата на Народната библиотека [5]. По това време е утвърден и първият правилник за 
посетителите на библиотеката от министъра на народното просвещение епископ Климент 
на 4 януари 1880 г. В него се фиксират правата и задълженията на първите библиотечни 
читатели [6]. 

Още в самото начало искам да добавя още един щрих към употребата на понятието 
институционален читател. Необходимо е да се направи тази уговорка, за да има ясна 
отлика от литературния читател [7]. Ето защо правя разграничение между формирането 
на читателска публика, тоест на литературен вкус (в най-общ план) и социокултурното 
моделиране на читателя, в основата на което е социалният статус. Тази скрита 
закономерност може да се проследи в „званията” на посетителите на библиотеката. 
Затова е важно вглеждането в техните социални роли, които реално индикират новите 
институционални читатели и всъщност показват кои са библиотечните читатели след 
Освобождението. Вторият план на това наблюдение схематично може да бъде представен 
така: още преди да стане читател на библиотечната институция, читателят е вече социално 
формиран. Той влиза в библиотеката със своето звание. Това е част от библиотечната му 
„инициация”. 

Новите читатели присъстват в документацията с имената си и четената от тях 
литература, запазена в 17 тома [8]. Първият от тях, Книга за записване имената и 
прякорите на посетителите в Българската народна библиотека, е от 1879 г. [9]. В него 
се „умоляват господа посетителите” да вписват имената и прякора си. Първият том (от 
общо 17-те) се състои от 47 листа. Интересно е да се отбележи, че първият записан 
читател в Народната библиотека е Георгий Георгов на 15 януари 1879 г. Сред известните 
читатели се срещат имената на Иван Вазов, Константин Иречек, Петко Каравелов, Тодор 
Влайков, Йозеф Прошек, Пенчо Славейков, д-р Кръстьо Кръстев, Иван Радославов, Алеко 
Константинов, Агура, Антон Каблешков, Любомир Милетич, Иван Радославов и Асен 
Златаров. В разгледания първи списък присъства само една читателка (Мара Лазарова), 
заела книги на 22 август 1879 г. [10].

За съжаление в книгата за вписвания на читателите липсва графа, в която да се 
отбелязват професиите на читателите. Ето защо срещащите се професии в списъка са по-
скоро случайно записани. Независимо от тяхната малобройност те са ценен източник за 
социалния състав на първите институционални читатели. Най-многобройни са юнкерите 
(210) [11], гимназисти (8), поручици (4), архимандрит (2), свещеник (2), протойерей (1), 
свещеник (1), телеграфист (1) и инженер (1) [12].

Вторият том е от 1880 г. отново наименован „Книга за записване имената и 
прякорите на посетителите в Българската народна библиотека” [13]. В нея са отбелязани 
и типа четива, които са били заети. Читателите са могли да заемат не повече от три книги 
за 14 дни. Преобладаващи са вестниците, следвани от периодичните списания. Авторите 
и четивата, които се срещат са И. Тургенев, К. Иречек, История на българите, Н. В. 
Гогол, както и ръководство по Кредит и банки. За съжаление по-нататък се преустановява 
практиката да се записва кой какво е чел. Остават за отбелязване само имената и датата. 
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Ето някои от заетите книги, които са описани, даващи представа за типа литература и 
читателските вкусове: романите Прекрасна американка и Петербургски актриси, списание 
Педагогически музей, Омир, Илиада, Дж. Байрон, У. Шекспир, И. Тургенев (среща се 
няколко пъти). В края на самия том читателите сами изписват имената си. Броят на 
читателите, които взимат книги за домашно четене дневно варира от 10 до 50. В началото 
на воденето на  книгите се отбелязва и времето на заемане „утро/ вечер”. 

За периода 1880-1881 г. разполагаме с един архивен документ, в който е представен 
„списък на книгите, раздадени на вънкашни читатели” [14]. Томът започва от 22 юли 1880 
г. Подредбата е по графи: N на реда, N на шкафа лавица, N на разписката, названието 
на книгата и името на автора, кому е дадена за четене – име и фамилия, кога е върната. 
Първата заета книга в списъка е от 22 юли 1880 г., Money of Givons. Читателят Г. Каравелов 
върнал на 24 юли с.г. За по-пълно представяне на читателските предпочитания, излагам 
списък на заетите книги за домашен прочит, които са били четени през 1880-1888 г. [15]: 

Художествена литература: западноевропейска (29): А. Дюма, Людовик XIV, Данте 
Алигиери, Ад; Eugene Sue, Mysteres de Paris, II vol., Жул Верн, Тайнственият остров, 
Чарлс Дикенс, Записки Пиквискаго Клуба, I т., Ч. Дикенс, Оливър Туист, Дж. Байрон, I 
и IV том, Ч. Дикенс, Холадний домъ, Уилям Шекспир, Сочинения, I томь, Victor Hugo, 
L‘Histoire d‘une crime, Жул Верн, Вокруг луни, William Shakespeare, Oevres completes, 
Ж. Верн, От Земли до луны, Данте Алигиери, Божествена комедия, Blaise Pascal, 
Lettres provinciales, G. Flaubert, Madam Bovary, У. Шекспир, Ромео и Жулиета, Мигел де 
Сервантес, Дон Кихот, У. Скот, Роб Рой, Пиер Расин, Повести и разкази; Виктор Юго, 
Деветнадесет и трета година, The Works of Alfred Lord Fennyson, Charles Dickens, A Tale 
of Two Cities; Dickens‘s Works Christmas Books, В. Юго, Лукреция Борджия, Емил Зола, 
Нана, Клавди дьо Монтен, Цариградски потайности, прев. Петко Р. Славейков; Бертолд 
Ауербах, Дача на Рейне; руска класическа литература (13): Н. В. Гогол, Сочинения, т. III, 
IV, Н. В. Гогол, Записки на един луд; Тарас Булба, М. Лермонтов, Сочинения, I, II т., А. С. 
Грибоедов, Сочинения, А. С. Пушкин, Съчинения в 4 тома, Историческа съдба женщини, 
Н. Некрасов, Сочинение, I, II, III т., Н. В. Гогол, Мъртви души, Николай Каразин, Повести, 
рассказы и очерки, Ф. Достоевский, Записки из мертвого дома, Л. Толстой, Война и мир, 
А. Островский, Сочинения, Чернишенски; българска литература (7) – Любен Каравелов, 
Хаджи Ничо, Братя Миладинови, Народни песни, Петко Р. Славейков, Песнопойка; Захари 
Стоянов, Съчинения; Илия Блъсков, Изгубена Станка и Злочеста Кръстинка, Ив. Вазов и 
К. Величков, Българска христоматия в 2 тома; славянски литератури: Адам Мицкевич, 
Стихотворения; философски съчинения: Платон, Съчинения; Ж.-Ж. Русо, Съчинения.

Справочни издания [16]: Руско-француски речник, И. Богоров, Француско-
болгарски речник”, Юридическа енциклопедия. 

Периодика: Вестник Европа, Журнал Слово, Журнал Всемирная илюстрация 
за 1880 г., Журнал Мысль, Журнал на МНП, сп. Наука, календар Летоструй за 1870 г., 
Журнал Pedagogium. 

Исторически четива: Ковалевски, Война с Турций 1854-55, Феликс Каниц, 
Путешествия по България, Монтескьо, Сочинения, I т., Юрий Венелин, История Болгарь, 
Историческая судби женщины, детеубийство и проституция, K. Irecek, Geschichte 
der Bulgarien, Turquie d‘Europe, Paris, 1855, Ami-Bouй, Дневници на първото Народно 
събрание, В. Григорович, Очерк путешествия по Европейской Турции, Фридрих Шлосер, 
Всемирная история, Курс Всеобща история, История на средните векове, Древна история 
болгар, История църкви болгарской, Преглед на най-новата история (1815-1885 г.), 
Юрий Венелин, Влахо-болгарская грамоты, P. Lanfrey, Histoire de Napoleon I, 1870-76, 
Juls Michelet, Histoire de la Révolution française (1848), Ami Boué, Voyage dans l‘Empire 
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Ottoman, Herodoti historiarum libri IX, Histoire de la civilisation Allemande, Ф. Гизо, История 
цивилизации в Европе, Захари Стоянов, Четите в България, Г. С. Раковски, Горски пътник, 
С. С. Бобчев, Пътуване около света.

Научна литература: Константин Победоносцев, Курс по гражданско право; М. 
Clargier, Etude sur la Comptabilité publique en France I; Legislation du budget; В. Куколкинь, 
Начальный основания Римскаго гражданского права; John Stuart Milee, Dissertations 
and discussions; Латинска граматика; А.Стоянов, История адвокатуры у древних 
народов; Международно право; Статистически сведения на Източна Румелия; Закон 
за отчетността на бюджета; Principles political economy; Органический устав на 
Източна Румелия; Г. С. Раковски, Ключ Болгарскаго языка; Д. Т. Душанов, Учебник по 
счетоводство.

Видно е, че художествената литература е най-заемана за домашно четене. 
Авторите, които преобладават са представители на западноевропейската литература 
(Уилям Шекспир, Уолтър Скот, Виктор Юго, Мигел де Сервантес, Гюстав Флобер, Данте 
Алигиери), а от руската класическа литература най-четени са Александър С. Пушкин и Н. 
Некрасов, Фьодор Достоевски, Лев Толстой, Николай В. Гогол. Българската литература 
е представена предимно от сензационна литература, присъстват граматика, ръководства, 
истории, записки от пътешествия. От профила на научните четива личи, че заемането им 
е продиктувано от изследователските интереси и професията на читателите. Ето и общият 
брой на заетата книжнина:

художествена литература справочни издания периодика исторически четива научни съчинения
51 3 7 26 14

Заетите книги са предимно от учени, учители и обществени дейци. Сред читателите 
са Петко Р. Славейков, заел Сръбски речник на Вук Караджич и Виктор Юго, История 
едного преступление и Константин Иречек с Курс всеобща история, История на средните 
векове, Древна история болгар, История болгарской церкви [17]. Учителят в Класическата 
гимназия – Иван Брожка е заел за домашен прочит книгите: Каниц, Ф., Путешествия по 
България; Griechenland I. Geographie und Geschichte im Altertum и Латинска граматика от 
д-р Ф. Шульца и Р. Кюнера. За читателските предпочитания на Пенчо Славейков разбираме 
от заетите книги: Библиотека для воспитание, том 2, Учебний атлась от Ю. Симашко; 
Сочинения Лермонтов, 1 т.; 

Според списъка на книгите за 1881 г. съобразно насочеността, петте водещи 
предметни области, които са били застъпени във фонда на библиотеката, са история (1 
372 тома), белетристика (754 тома), естествени науки, физика и математика (393 тома), 
медицина (391 тома) и държавни науки (263 тома) [18]. 

Заетите за домашно четене книги в най-голяма степен са от учени, учители и 
обществени дейци. Например по това време Иречек е учител по всеобща история в 
Първа мъжка гимназия. Липсва тенденция в заемането на букварни четива. Оттук може да 
предположим, че новосъздадената читателска институция е притегателен център за най-
високо образованите хора по това време. Прави впечатление обогатяването на типовете 
читатели и постепенното наслагване на новите професионални елити върху читателската 
карта на библиотеката. 

В друг запазен списък са хроникирани читателските прочити в периода 1888-
1889 г. Отбелязани са имената на читателите и заетите за прочит книги в заемен лист за 
домашно четене [19]. Изрично е отбелязано, че се заемат книги от Народната Библиотека 
само по установения в правилника за публично ползване ред. Признаците, по които се 
идентифицира заемането са регламентирани в следните графи: залог / сигнатура / надслов 
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на книгата / том / забележка. Първият отбелязан читател е Тодор Вълков от София, който 
на 2 януари 1888 г. под залог от 1 турска лира, е заел за домашен прочит: А. С. Грибоедов,  
Сочинения и Ф. М. Достоевски, Записки изь мертвого дома.

Характерологични са и някои „бележки под линия”, които допринасят за 
очертаването на картината на библиотечното четене. Например на заемен лист N 54 е 
описано, че Иванов е „повредил я с оцапвания от мастило”: Victor Hugo, Poesis. 

В списъците за заетите книги присъстват и исторически четива като Органический 
устав на Източна Румелия, The Works of Alfred Lord Fennyson, Pierre Lanfrey, Histoire de 
Napole on I-er, Юрий Венелин, Влахо-болгарская грамоты, Herodoti historiarum libri IX, 
Jules Michelet, Histoire de la Revolution Francaise (vol. I, II, III), Франсуа Гизо, Истории 
цивилизаций во Франции. Освен историческите хроники, репрезентативна за разглеждания 
период е литературата за пътешествия като четените в библиотеката: Blanque, M., Voyage en 
Bulgarie, Ami Boué, Felix Voyage dans l‘Europe Ottomani. Не се срещат строго философски 
четива, освен тези на Жан-Жак Русо и съчиненията на Платон. Застъпена е българската 
сензационна литература. Представителни в това отношение са съчиненията на Илия 
Блъсков, Изгубена Станка, Градина, Моминска сълза и повестта Злочеста Кръстина [20].

Друг писател – Алеко Константинов, разпознат в ролята му на читател срещу залог от 
1 турска лира на 7 октомври 1888 г., е заел съчиненията на И. Тургенев – т. 1 и т. 7. По-нататък 
Алеко чете Чарлс Дикенс с Дейвид Копърфийлд на руски език [21]. 

За съжаление регистрирането на социалните прослойки, ползващи библиотечната 
читалня не е регулярно. Ето защо не може да се проследи тенденция в определянето на 
преобладаващите професии на читателите от спорадичните споменавания. 

За прегледност ще обобщя наличните данни за социалния статус на читателите в тези 
първи библиотечни „хроники”.

професия на читателя брой посещения[22]

учителки 52

учители 16

капитани 24

подпоручици 9

ученици 6

чиновници 4

младши библиотекари 4

търговци 3

Другите институционални читатели са: директора на библиотеката П. Р. Славейков, 
министъра на Народното просвещение Михаил К. Сарафов), ревзори при Министерство 
на вътрешните дела (2), началник на отделение в Министерство на финансите (4), 
софийския турски мухтарин (1), окръжен управител (2), помощник прокурор (1), 
генерален секретар (2), депутат (4), секретар на Министерския съвет (2), секретар на 
прокурора при Върховния съд (2), помощник пристав (1), секретар в Касационния съд (1), 
секретар в Министерство на правосъдието (4), инспектор при МНП (2), началник при 
Министерство на изповеданията, министър-председателя Петко Каравелов (2), помощник-
началник отделение при МНП (3), подначалник в Министерство на вътрешните дела 
(3), подначалник в Министерство на финансите (2), регистратор в Министерство на 
вътрешните дела (1), подначалник в Министерство на правосъдието (1), регистратор 
в Министерство на финансите (1), лесничей на софийските гори (3), подполковник 
(6), архимандрит (3), словослагач при Държавна печатница (2), старши писар при 
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Министерство на финансите (1), инспектор в Министерство на вътрешните дела (1), 
мюфтия (2), окръжен лекар (1), инженер (2), сарафин, майор (3), адютант (1), офицер (1), 
ротмистър (2). Принадлежността на читателя към определена институция ясно очертава 
картата на новите държавни институции в новоучредената държава. 

Сред заемащите книги има и търговец заел: Б. Ауебрах, Дача на Рейн на 4 март 1888 
г. и вестникар – Оскар Искандер, Revue des deux Mondes.   

От разгледаните 1 115 заемни листа за домашно четене може да се заключи, 
вписването на професия не е било задължително, тъй като липсва подобна графа за 
отбелязването им. Сведенията за професионалните занимания на читателите са значително 
малко на брой. Принадлежността на читателя към определена институция ясно очертава 
картата на новите държавни институции. В таблицата от обобщените данни може да се 
констатира, че големият брой на жените читателки, повечето от които са учителки. 
Имената на само две от читателките са записани – М. Муткурова и П. Стамболова. 
Средният брой на заемани книги е между 2-3. 

Първият читателски институт, който институционализира практиките на 
четене в модерна България е Народната библиотека[23]. Оттогава може да се говори 
за институционален читател. Ето защо проследяването на подобно типологизиране би 
насочило към оформянето на новите следоосвобожденски читатели и осветлило пътищата 
в проучването на читателя и читателските практики. В случая представянето на подобен 
изворов материал е този осветляващ път. 
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4. Даскалов, Румен. Българското общество, 1878-1939 : Т. 2. Население. Общество. Култура. – 

София : ИК Гутенберг, 2005, с. 140. 
5. Използвам прочит като контекстов синоним на заемания. Например заемани книги за 

домашен прочит и прочитни книги на френски език. 
6. Йорданов, Велико. История на Народната..., с. 49-51. 
7. Правя това условно и общо разграничение с цел по-отчетливото представяне на 

институционалния читател. Приемам литературния читател като всеки друг читател, чиито читателски 
практики са „неуловими” от библиотеката. Т.е. всеки читател извън библиотеката може да се приеме за 
литературен. 

8. ф. 35 (НБКМ), а.е. 1148,  л. 1-47. (Четива, заети през 1879 г.). Ще се спра на запазените 
томове подробно, тъй като тези сведения не са изнесени другаде. Разглеждам три от тях, които не са 
споменати в „История на Народната библиотека...” на В. Йорданов. В текста ще наричам книгите за 
разписване на посетителите – томове.  

9. ф. 35, а.е. 1148, л. 1-47. (Четива, заети през 1879 г.). 
10. ф. 35, а. е. 1148, л. 45. 
11. Юнкери са се наричали курсантите във Военното учлище в София, създадено на 26 

ноември 1878. 
12. ф. 35, а.е. 1148, л.1-47. (Четива, заети през 1879 г.). 
13. ф. 35, а.е. 1148, л. 1-202. (Четива, заети през 1880 г.).  
14. ф. 35, а.е. 1167, л. 1-41. В първата тетрадка обхватът на читателските прочити е датиран в 

периода 22 юли 1880 – 18 декември 1882 г.  
15. ф. 35, а.е. 1167, л. 1-41 (включва 1880-1881 г.) и ф. 35, а.е. 1168, л. 1-258. (включва 1888-

1889 г.). В периода 1880-1881 г. в списъка са отбелязани 615 читателите, които са заемали книги за 
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домашен прочит. Във втория том, наречен „Заемен лист за книги за домашно четене” са отбелязани 
500 читатели. Четивата са обособени по жанр заради по-отчетливото проследяване на тенденцията на 
читателските вкусове. Не описвам всичките 2 500 заглавия, избирам най-често заеманите.  

16. Според историците на книгата типът справочни издания се появява през XVIII в., но 
процесът на тяхното формиране продължава през целия XIX в. (Цит. по: Гергова, Ани. Книжнината и 
българите..., с. 212.) 

17. По това време Петко Р. Славейков е директор на Библиотеката от октомври 1880 до 
декември 1880 г., когато напуска Библиотеката, за да стане министър на Народното просвещение 
в кабинета на Петко Каравелов. Вж книгата на Ружа Симеонова за директорите на Народната 
библиотека, с. 21. Другият читател е д-р Константин Иречек, управляващ библиотеката от юни до 
октомври 1880 г. и неин директор от януари до септември 1884 г. Вж пак там, с. 25-28. 

18. Йорданов, Велико. История на Народната библиотека..., с. 84. 
19. ф. 35, а.е. 1168, л. 1-258. Читателските вписвания за домашни прочити обхващат периода 

2 януари 1888 г. – 7 февруари 1889 г. В настоящата статия приемам за контекстови синоними том и 
списък. 

20. Илия Блъсков е от онези възрожденски писатели, чиято книжовна дейност гравитира към 
т.нар. масова литература. 

21. 16 декември 1888 г.  
22. Посещенията на читателите обхващат годините 1880-1881 г. в том Списък на книгите, 

раздадени на вънкашни читатели (ф. 35, а. е. 1167, л. 1-41) и за 1888-1889 г. в „тетрадка” Заемен лист за 
книги за домашно четене (ф. 35, а. е. 1168, л. 1-258). 

23. Приемам цялата условност на първи читателски институт, тъй като читалищата още от 
Възраждането са такива места на четене. Но в рамките на разглеждания период тази институция е 
Народната библиотека. Трябва да се има предвид кризата след 1878, която прeживяват читалищата и 
част от тях преустановяват дейността си. 

ІІІ 71
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ОБРАЗОВАНИТЕ  ЖЕНИ 
В  ТВОРЧЕСТВОТО  НА  БЪЛГАРСКИТЕ  САТИРИЦИ 

(края на ХІХ – средата на ХХ в.)

Жоржета Назърска

Увод
В настоящата статия чрез подхода на визуалната антропология се проучват 

съществуващите в българското общество през първата половина на ХХ в. негативни 
стереотипи към високо образованите жени, които търсят професионална изява и социална 
активност. Основен източник са визуалните документи (карикатури и шаржове), допълнени 
от сатирични стихове. Направен е контент и семантичен анализ на теченията на няколко 
известни сатирични издания: в. „Българан” (1904-1909), в. „Жило” (1904), в. „Барабан” 
(1908-1921), сп. „Българан” (1916-1921) и сп. „Маскарад” (1922-1923). [1] Също така са 
привлечени карикатури и шаржове, публикувани в други издания. [2] 

1. Образът на гимназистките и студентките
Гимназистките и студентките са обикнат обект на сатира в хумористичния печат в 

посочения период. 
Преди всичко авторите укоряват гимназистките в носене на неприлично облекло, 

доближаващо се до екстравагантната мода и в разрез с представите за тяхната възраст 
и социална роля. На страниците на „Българан” художникът Петър П. Морозов (1880-
1951) редовно публикува проекти за техните нови униформи – с все по-къси поли и по-
широкополи шапки. [3] 

На прицел също така е поведението на младите жени. Ученичките са укорявани 
като инициаторки за флиртовете с учители и директори (Героиня е само тази, що може 
да устои на любовния поглед на своя учител; Урокът е два пъти по-досаден, когато 
учителят е стар и грозен) [4], а студентките – за любовни афери със свои преподаватели и 
състуденти. [5] Дори една карикатура ги сравнява с проститутките. [6]

Най-важното внушение обаче е неспособността на жените да се справят в 
образованието и науката и безполезността от заниманията им. Неизменно ученичките са 
рисувани с любовни писма в ръце, с тъжни и замечтани лица, заети в разговори за тоалети, 
срещи и разходки. [7] Дописка в „Барабан” описва атмосферата в Университета като място 
за любовни признания, сбивания, вечеринки, политически сблъсъци, но не и за лекции и 
сериозни занятия. 
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Авторът Бохем (Владимир Попанастасов – Пепо, 
1883-1913) дори създава „Марш на студентките” с ясно 
изразена тенденциозност: „Какъв ли по-възвишен идеал/ 
От тоз да служиш през живота цял/ В олтаря тих на 
светлата наука […]/ Науката ни – любовта!/ С[ъс] 
сърцето мислим ний! [8]

2. Образът на жените творци
Посочените хумористични издания шаржират не 

по-малко и жените със собствено творчество. „Българан” 
дава трибуна на различни художници, които независимо 
от пола, възрастта и убежденията си поставят „криво 
огледало” пред своите обекти: Александър Божинов (1878-
1968), Александър Добринов (1898-1988), Петър Паспалев 
(1888-1923), А. Меричлерски, Елин Пелин (1877-1949), 
Бета Вуканович [9] (1872-1972) и др. Изданието поддържа 
постоянна рубрика „Атестати и портрети за артисти и 
поети”, в която се визират реални персонажи, но също така 
се печатат и карикатури с общи внушения. Традицията е 
продължена от „Барабан” и „Маскарад”, където публикуват 
творбите си Райко Алексиев (1893-1944), Александър Донев 
и Александър Жендов (1901-1953). 

В карикатурите и сатиричните им материали 
се визират предимно няколко групи на творческата 
интелигенция: писателки, актриси, музикантки и 
художнички. Първият натрапчив стереотип е външният им 
вид. В началото на ХХ в. почти всички те са портретирани 
според израза на Ж. Ж. Русо като „син чорап”, т.е чорлави, 
неугледни, грозни, възпълни, мръсни жени, които заради 
творчеството си са се запуснали и са превърнали домовете 
си в свърталище на мишки. [10] 

Тези карикатури все още не носят позитивните 
послания на дружеските шаржове на поетеси, музикантки 
и художнички, появили се през края на 20-40-те год. на 
ХХ в. изпод перото на Александър Добринов и Кирил 
Буюклийски (1903-1968). В тях те акцентират върху 
някои физически дадености и недостатъци, но не правят 
генерални внушения. [11]

На второ място, жените творци са представени 
като непълноценни в рамките на своя пол: неомъжени 
(навсякъде обръщението е „госпожице”), разведени 
(писателката Анна Карима, актрисата Златина Недева) или 
в краен случай със съпрузи „под чехъл”, подчинени на 
капризите им (композиторката Богдана Гюзелева-Вулпе, 
пианистката Ефимия Илкова и писателката Евгения Марс).

Най-съществени са обаче предразсъдъците към 
способността на жените да творят. Една от карикатурите 
на Бета Вуканович, портретираща художничка в ателието 
й, е наречена „Муки творчества” и надписана: ден и нощ 

Фиг. 1. След аферата „Ганев”. 
Как в провинцията си 

представят четенето на 
лекции по математика в СУ. // 

Барабан, N 71, 1910.

Фиг. 2. Гимназистки. // 
Барабан, N 52, 1910.

Фиг. 3. А. Меричлерски. 
Златина Недева в ролята на 
18-годишната Катюша във 

„Възкресение” на Толстоя. // 
Българан, N 24, 11.04.1909.
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чертае/ огъва се, превива […] а стативът казва вазгеч 
[спри се]. [12] В друга се цитира библейският стих с мъка и 
пот ще изкарвате хляба си. [13], а за поетесата Екатерина 
Ненчева се намеква, че стиховете й са кандидати за 
троянския санаториум. [14] 

Макар и публикувано през 30-те год. на ХХ 
в., подобно е внушението на Александър Божинов в 
карикатурата му „Ски спорт”. В нея известни български 
писателки катерят планината Парнас със ски, а Евгения 
Марс казва на Фани Попова-Мутафова: простосмъртните 
[…], за да се прочуят, трябва да се спущат отгоре надолу, 
а ние трябва да лазим отдолу нагоре. [15]

Маргиналността на женското творчество се 
подчертава и чрез сюжетите, които избират художниците. 
Райко Алексиев надписва една своя карикатура за 
живописка: Иска ми се да нарисувам нещо далечно – 
непостижимо, нещо, което да навява тъга по изгубени 
мечти. Иска ми се да 
нарисувам една гъска. [16] 
Карикатурата за операта 
„Съюзници” (1917) от 
Богдана Гюзелева-Вульпе 
показва на сцената домашно 
гърне. [17] Фанфан 
(Димитър Чорбаджийски-
Чудомир, 1890-1967) пък 
шаржира пиесата на Анна Карима „Над зида” (1912) като 
текст без смисъл и без фабула, в която персонажите са 
взети от личния живот на авторката и се лутат безцелно по 
сцената. [18]

Не на последно място сатириците внушават, че 
произведенията на жените са всъщност създадени не 
от тях, а от техни близки мъже. Суха, бледа кат стара 
смокиня, актрисата и писателката Роза Попова се изправя 
пред проблем [19]: Нема „чичо” [20] стих да й напише/ 
[…] мълком взе калема/ И започна чувства да излива./ 
[…] Скрий калема, хвърли го, вазгеч! В същия вестник 
Райко Алексиев портретува Анна Карима, редакторка на 
в. „Българка”, и надписва: Не е толкоз глупав вестник, 
защото не сътрудничат само жени. [21] А сатирична 
анкета за читателската аудитория за Мара Белчева се 
отбелязва: чете се от П. Славейков, затова му е оказала и 
такова силно влияние. [22] 

Същият стереотип се оказва запазен и през 30-те 
год. на ХХ в. Тогава става популярна карикатурата на 
Камен Каменов (Константин Коцев, 1900-?), показваща 
проф. Ал. Балабанов като „мост” за кариерата на своето 
протеже, поетесата Яна Язова, и с надпис: „Литературен 

Фиг. 4. Александър Добринов. 
Шарж на Христина Морфова и 

Людмила Прокопова. 
// Глобус, N 20, 13.02.1927.

Фиг. 5. Кирил Буюклийски. 
Шарж на художничките 

Султана Суружон, Екатерина 
Савова-Ненова, Зоя Паприкова, 
Бинка Златарева, Цветана 
Щилянова, Маша Узунова. // 
Литературен час, 1937.

Фиг. 6. Александър Божинов. 
Ски спорт. // Зора, N 4683, 

9.02.1935
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глас” съобщава, че румънският писател Бъкуца нарекъл 
проф. Ал. Балабанов „мост върху Дунава”. Предаваме 
именно този случай с първия пътник по този мост – 
поетесата Я. Язова”. [23]

3. Стереотипи към феминистката активност
Съществена тема за карикатуристите е обществената 

изява на образованите жени. Феминиското движение 
[24] постоянно е осмивано както от споменатите по-горе 
художници мъже, така и младата им колега, чехкинята 
Анета Ходина (1878-1941).

Участничките в женските дружества са изобразени 
отново като „антижени”: едри, груби, непривлекателни и 
стари. Промъкват се и внушения, че са и незрели: митингът 
на юристките ги представя с къси роклички и кукли в ръце. 
[25]

Техните сбирки са наричани „губи време” 
и струващи разходи на техните съпрузи и бащи, а 
отстъствието им от дома води до конфликти с родителите 
и до занемаряване на семейните им задължения. [26] 
Карикатура на Б. Ребенов представя последиците 
от еманципацията: съпруг с окъсани дрехи, който 
едновременно готви и носи на ръце малкото си дете. [27] 

Според художниците феминистките събрания са 
място не за обсъждане на обществено важни въпроси, 
а за типично „женски” занимания като врачуване и 
гадаене. [28] Не са им спестени и някои аналогии с 
фауната („патки”), отъждествявани с глупост и следване 
на инстинктите си. [29] Фокус на критиките обаче 
са исканията на феминиските и средствата, които те 
използват за постигането им. Една карикатура иронизира 
„равноправките”, че си представят победата с носене на 
панталони, друга – че се борят само за министерски пост. 
[30] Александър Божинов пък ги клейми, че са подвели 
уважавани мъже по своя ум, та дори проф. Балан изобретил 
думата „господиня” като знак за равноправие. 

Немалко карикатури и текстове шаржират женските 
събрания, уподобявайки ги с тези на мъжете: „грамадният 
митинг” и „импозантната манифестация” на „конвой 
амазонки”, които издигат лозунги „Долу мъжете!” и 
„Жено, врачанска!”, е разпръсната от полиция и войска 
и завършва с ранени и жертви. [31] Във в. „Жило” под 
заглавия „Еманципационерки” и „Борци за равноправност” 
художникът Джон рисува военен женски поход, а стиховете 
описват „юнакини” и „фаланга амазонки”, „бомби са 
гърдите техни”. [32] Разединението в Български женски 
съюз (1905-1908) пък е представено като „борба страшна, 
гръмовна”, подобна на Руско-японската война. [33] 

Фиг. 7. Райко Алексиев. 
Редакторката: Четете в. 
„Българка”, господа, не е 

толкоз глупав вестник, защото 
не сътрудничат само жени. // 
Барабан, N 391, 29.12.1917.

Фиг. 8. Константин  Каменов. 
Мост над Дунава. //  Време, 

24.06.1932.

Фиг. 9. Анонимен. Борба за 
равноправие: против нас никой 
не може да намери с какво да 
се бори, ний от ден на ден се 
приближаваме към мъжете: 
всички имаме затворени 

панталони. 
// Българан, N 13, 17.01.1909.
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Заключение
Анализът на сатиричния печат и на отделни 

публикации в неспециализираната преса убеждава, 
че българското общество съхранява за дълго време 
негативните стереотипи за образованите женски елити. 
Те се базират на неразградената патриархалност и на 
устойчиви разбирания, пренесени от традиционната 
култура. 

Сатиричните издания от началото на ХХ в. дават 
трибуна на редица карикатуристи и хумористи да изявят 
таланта си, както и да представят своите разбирания 
за мястото на жените в социалното пространство, за 
възможността те да имат граждански права и да бъдат 
равноправни субекти в българската култура. Чак до 30-те 
год. на ХХ в. тези схващания са преобладаващо сексистки, 
като те се коренят и подсилват от запазените стереотипи 
за мястото на жените в домашното пространство, 
за тяхната интелектуална немощ и неспособност да 
създават собствени произведения. Особено показателни 
за нормативността на социалното поле са карикатурите, 
създадени от жени. Макар и двете хужожнички – Б. 
Вуканович и А. Ходина – да са чужденки, формирани в 
условията на Германия и Австро-Унгария, те участват 
активно в общия „хор” против  колегите си от същия пол.

Единственият знак за промяна е появата на 
добронамерени шаржове за жените творци през 30-40-те 
год. на ХХ в. Това може да се свърже с „модния” тогава 
жанр в посочените десетилетия, но не невъзможно да се 
обясни и с утвърждаването на българските литераторки, 
музикантки, художнички и актриси в сферата на изкуството.     

Фиг. 10. Б. Ребенов. 
Резултатът от последния 

женски конгрес. // Барабан, N 8, 
17.08.1908.

Фиг. 11. Джон. 
Еманципационерки. // Жило, N 

6, 21.07.1902.
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ЦЕНТРАЛНАТА  БИБЛИОТЕКА 
НА  БЪЛГАРСКАТА  АКАДЕМИЯ  НА  НАУКИТЕ 

В  ДИГИТАЛНАТА  ЕРА

Силвия Найденова

В продължение на 146 години Централната библиотека на Българската академия 
на науките /ЦБ на БАН/ изгражда многоотраслов фонд от българска и чуждестранна 
литература. Тя притежава уникални библиотечни документи, съсредоточени в 41 лични 
библиотеки в 12 специализирани колекции, между които: 901 микрофилма на ръкописи 
(славянски и гръцки); 1677 микрофилма на гръцки, арабски, персийски, грузински, 
славянски ръкописи, 162 старогръцки печатни книги и други.  Книгите се присъединяват 
към общия фонд или се съхраняват в подарените лични библиотеки на български учени, 
писатели, културни и други дейци, като Васил Д. Стоянов, Марко Балабанов, Никола 
Милев, Стоян Михайловски, Никола Сакаров, Феликс Каниц и т. н. Сред многобройните 
уникални издания, разкрити в хода на изследванията, можем да посочим следните 
заглавия: Кондаковъ, Н. Исторiя и памятники византiйскiя эмали, 1892 г.; Изборникъ 
Великого Святослава Ярославича 1073, 1880 г.; Чертковъ, А. Описанiе войны Великаго кн. 
Святослава Игоревича противъ болгаръ и греговъ в 967-971 годахъ, 1843; Патерикъ Киево-
Печерска Лавра, 1702 г.; Калайдовичъ, К. Iоанъ Екзархъ болгарскiй, 1824 г.

Изданията от колекцията „Старогръцки печатни книги” притежание на Централна 
библиотека на БАН  са интересни и поради факта, че са публикувани на няколко езика – 
гръцки, латински, немски, румънски. Най-много са книгите от XVIII и XIX в., но някои 
екземпляри са отпечатани през XVI или XVII в., а най-късните екземпляри носят като 
година на отпечатване 1905 г. Става въпрос за съчинения с лингвистичен характер (напр. 
Речник на гръцкия език в три тома, издаден през 1837 г. и граматики), книги с църковен и 
религиозен характер (напр. Псалтири, Кириакодромион на Никифорос Теотокус от 1854 
г. и други), както и минеи. В колекцията също така  се съхраняват множество месечници. 
Особено интересни са съчиненията с исторически характер от Плутарх, Тукидид, Херодот, 
Ксенофонт, Лаоник Халкокондил, Георги Пахимер, Йоан Кантакузин, Никифор Вриений, 
Анастасий Библиотекар, Диодор Сицилийски, Лаоник Халкокондил и други, отпечатвани 
най-вече във Венеция през XVIII в. Могат да се отбележат също така  трудовете  на 
Дионисиос Фотинос „История на Дакия, сега Трансилвания, Влахия и Молдова” от 1818 г. 
и „История на кралство Унгария”, б. м. изд. г.  и др.  Както бе споменато, не малка част от 
книгите са печатани във Венеция, други във Виена, Смирна, Атина, Нюрнберг, Лайпциг, 
Хале и т. н. Това, макар и кратко, описание на старопечатните гръцки книги, съхранявани 
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в ЦБ на БАН, показва колко важна е тази колекция за 
всеки заинтересован от историята на книгопечатането и 
разпространението на книжовна продукция в Европейския 
югоизток в посочения период. От тази гледна точка 
е повече от необходимо да се положат усилия за 
дигитализирането на това книжовно богатство, каквато е 
обичайната практика в европейските страни, за да стане 
то достъпно не само за изследователите, но и за широката 
общественост.

В подарената през 1930 г. библиотека на Феликс 
Каниц – унгарски археолог, етнограф, пътешественик, 
известен изследовател на природата, бита, културата и 
археологията на Балкански полуостров, откриваме ранни 

книги на немски език от края на XVII век, 
като например Radics, P. v. Krains Chronist 
Freiherr Valvasor. Das Abbildeines Patrioten, 
1693. От неговите пътеписи за Балкански 
полуостров особено ценно е тритомното 
съчинение Donau Bulgarien und der Balkan, 
публикувано в Лайпциг между 1875-1879 г.

Централна библиотека на 
Българската академия на науките в 
продължение на повече от 146 години 
събира и съхранява ценни издания и сбирки 
от българската възрожденска книжнина 
и от чужди автори, посветили трудове на 

българската история, език, фолклор, етнография. Те постъпват 
като дарения от родолюбиви българи и славянски дружества 
или се закупуват с оскъдни средства на Дружеството. Тези 
издания са неоценими не само като историческо наследство, 
те са извор за научни изследвания и будят чувство на 
патриотична гордост от богатата духовност на българина.

Във фондовете на Централната библиотека е 
обособена сбирка от български старопечатни книги и  
български  периодичен печат от края на XIX и началото на 
XX век. Колекцията от старопечатни книги наброява над 
600 заглавия   в хронологични граници 1806-1878 г. Като 
самостоятелни колекции са организирани и подарените лични 
библиотеки на В. Д. Стоянов, М. Балабанов, Ст. Михайловски, 

Н. Михов, Н. Дилевски и други 
български учени и обществени дейци, 
в които откриваме ценни заглавия от 
български автори, преводни книги и 
албуми, издадени до края на XIX век. 
Преобладаващата част от изданията 
са запазени в много добро физическо 
състояние и се предоставят свободно 
на читателите – учени, изследователи 
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и специалисти.
Старопечатният фонд съдържа 

няколко издания на първата българска 
печатна възрожденска книга на Софроний 
Врачански „Кириако-дромион, сиреч 
Неделник поучение” (1806, 1856, 1865, 
1868); на неповторимата „История 
славянобългарская” на Паисий 
Хилендарски, издадена от Христаки 
Павлович в Будим през 1844 г. под 
названието „Царственик или История 
болгарская”. Уникални са „Рибния буквар” 
на Петър Берон (Брашов, 1824) – първата 
книга, предназначена за „широка употреба 
и обща полза”; „Буквар за децата на 
славено-болгарскиет народ”, издаден от 
Н. Ненович (Будим, 1826); „Болгарска 
граматика”, съчинена от Неофит Рилски 
(Крагуевац, 1835) и др. п. Многобройни 
са учебниците и учебните помагала по 
история, аритметика, география, физика, 
химия дори психология и философия, 
каито служат на българската просвета и 
учебно дело. Техни автори или преводачи са книжовници, 
учители, обществени дейци, като „Аритметика или наука 
числителница” на Христаки Павлович (Белград, 1833); 
„Математическа география”, преведена от руски на 
български език от Иван Богоров (Одеса, 1842); „Общее 
землеописание вкратце за сичката земля” на Константин 
Фотинов (Смирна, 1843); „Психология или душесловие за 
учение  на децата” от Т. Х. Галаудет, преведена от гръцки 
език” (Смирна, 1844); „Малък учебен атлас в девет карти” 
на Христо Г. Данов (Пловдив, 1865); „История блъгарска” 
на Гаврил Кръстевич (Цариград, 1869); „Космография”,  
преведена от руски език от Димитър Енчев (Виена, 1873) 
и т. н. Особено място заемат речниците и учебниците по 
френски, италиански, гръцки, турски, румънски език. 
Наред с учебната литература библиотеката притежава 
богослужебни и библейски книги на български език 
като например едно ранно издание на „Новий завет” – 
преведено от гръцки от Петър Сапунов (Букурещ, 1828) 
или „Новий завет” – превод на Неофит Рилски (Смирна, 
1840) и др. Борбите на българския народ за църковна независимост също намират 
отражение в редица заглавия като „Обзор на Царский ферман за решението на българский 
въпрос” (Цариград, 1870); „Окружно писмо на Вселенскиит патриарх и на Святийт собор 
към православното българско духовенство и народ” (Цариград, 1872) и много други.

Особено място във фонда заемат научните съчинения. Те не са много на брой, но 
това не принизява значението им за историята и развитието на българската наука. Сред тях 
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е оригиналният научен труд на първия български учен-енциклопедист д-р Петър Берон 
„Панеместемия” или „Всенаука” в 8 тома (Париж, 1861-1870), а също и книгата на Марин 
Дринов „Поглед връх произхождението на българский народ и началото на българската 
история” (Виена, 1869). Във фондовете на библиотеката се съхраняват първите издания на 
българската художествена литература и на нейните представители: Илия Блъсков, Васил 
Друмев, Добри Войников, Сава Доброплодни,  Петко Р. Славейков, Константин Величков, 
Любен Каравелов и много други. Не може да не посочим и „Горский пътник” на Георги С. 
Раковски (Нови Сад, 1857). Запазени са преводи на художествени произведения от руски, 
френски, немски и гръцки език като „Басни Езопови” – превод от Йоан Еманоилович 
(Белград, 1852); „Скъперникът” от Молиер – превод от френски на Марко Балабанов 
(Цариград, 1875); „Капитанската дъщеря” от А. С. Пушкин – превод от руски на Михаил 
Греков (Букурещ, 1875) и други.

Тази колекция се озовава в библиотеката като дарение от Никола Начов. Значителна 
част от своята библиотека, основно старопечатни книги, последният дарява около 1930-
1931 г. на БАН. По този повод през 1932 г. във в-к „Мир” излиза голяма статия „Книги 
и библиотеки”, подарени на Българската академия на науките”, подписана от Харитина  
Иванова Плачкова-Тодорова, съпруга на Тодор Боров, която по това време работи като 
библиотекар в библиотеката на БАН. След като представя даренията на личните библиотеки 
на Никола Милев, Марко Балабанов, Феликс Каниц и други, авторката отбелязва: „През 
1930-31 академична година, Академията получи един изключително ценен дар: една сбирка 
от български старопечатни книги, на брой около 300 (дарителят е член на Академията, по 
негово желание не споменуваме името му). Сбирката от старопечатни български книги 
на Академията е твърде бедна, досега тя наброяваше около стотина книги. Затова този 
дар е богата придобивка за Академията.” Между другото, тук намираме една от първите 
печатни български книги „Чудесата на Света Богородица”, преведена от Йоаким Кърчовски, 
издадена в Будапеща от 1817 г.; първото издание на Рибния буквар от Петър Берон, печатан 
в Брашов на 1824 г. Тук са и повечето от учебниците на Неофит Бозвели, „Математическа 
география” от Иван  Богоров (1824), „Граматика или буквеница” от Христодул Сичан 
– Николов (1858); „Кирианодрамион” на Софроний Врачански, преработен и издаден 
от Границки през 1865 г. и др. Все пак, дарението на Н. Начов е обявено официално в 
„Летопис на БАН”, кн. 18 от 1936 г., където е публикуван списък, съдържащ 255 книги.

За да  представи пред широкия читателски кръг от изследователи, специалисти, 
библиографи, студенти, любители и други потребители богатото културно наследство, 
Централната библиотека насочи усилията си именно в областта на неговата дигитализация.  
Изключителен интерес представлява проектът, свързан с опазването и дигиталното 
съхранение на т. нар. редки и ценни книги. Акцентите в този проект бяха насочени към 
уникалните колекции на библиотеката. Първите стъпки са направени с регистрацията им в 
библиотечната система ALEPH500 и тяхната интеграция в електронния каталог. Използва 
се моделът за описание на книги във формат MARC21 и съгласно AACR2 – Anglo-American 
Cataloguing Ruls (2nd edition), като се отчитат спецификите на всяка една от тях. Началото 
е поставено с каталогизацията на личната библиотека на Феликс Каниц (1829-1904), 
която съдържа над 800 заглавия на 8 езика – от 1693 г. до началото на ХХ век. През май 
2007 г. започна регистрирането и на колекцията „Старопечатни книги в ЦБ на БАН (1806-
1878)”, която съдържа над 600 заглавия в над 900 екземпляра. В началото на август 2007 г. 
стартира каталогизирането на колекция „Руска имперска книга (1700-1917)”, която съдържа 
над 3500 заглавия. Описанието на редки и ценни книги е продължителен и трудоемък 
процес, изискващ тясно сътрудничество със специалисти в различни области. Важно е да 
се отбележи, че тези издания бяха описвани изключително подробно. За документите на 
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латински, гръцки и източни езици бяха използвани консултанти, а за изданията с гръцката 
или арабска азбука заглавието беше транслитерирано, за да се улесни търсенето в онлайн 
каталога. За по-добро търсене се създаваха допълнителни предметни рубрики.

В периода 2010-2015 г. ЦБ на БАН съсредоточи своите усилия в работата  по 
ретроконверсия на библиотечния фонд, проект на фондация НАБИС. Този проект 
обхвана, както ретроконверсия на традиционния каталог, така и  ретроконвенсиране на 
редки и ценни книги, и аналитична разработка на академичната периодика  – Сборник за 
народни умотворения, наука и книжнина, Периодическо списание на БАН, Сборник на 
БАН, Списание на Българското икономическо дружество, Известия на Археологическия 
институт, Известия на Института за история, Известия на Института за литература, 
Известия на Института за български език, Известия на Института за изкуствознание, 
Известия на Института за музикознание, Училищен преглед, Учителска мисъл, Учител.

Едновременно с ретроконверсия се  извършваше и  дигитализиране на фондовете 
в ЦБ-БАН.  Сбирката от възрожденски книги 1806-1878 г. и   библиотеката на Феликс 
Каниц вече са  представени в Дигитални колекции на ЦБ на сайта на ЦБ на БАН. 
Софтуерът DigiTool предоставя големи възможности дигиталните обекти да разкриват 
своето съдържание пред читателите и в същото време да се съхрани по-добре книжовно-
документалното наследство на ЦБ на БАН. 

Инициативата за дигитализация на библиотечни документи от фондовете на ЦБ 
на БАН започна през 2008 г. с дигитализация на микрофилми с ръкописи от Британската 
библиотека в рамките на съвместен договор. По-късно този процес продължи с 
дигитализация на други ценни сбирки, като Български старопечатни книги 1806-1878; 
Библиотека Феликс Каниц; Български периодичен печат между двете световни войни. Това 
ценно богатство стана достъпно за читателите благодарение на софтуера DigiTool на фирма 
ExLibris. Като учредител в проекта НАБИС, ЦБ на БАН предостави дигитализираните 
си колекции в края на 2011 г. Целта на това начинание  е да се осигури удобно и бързо 
търсене на дигитални обекти чрез Своден каталог НАБИС, както и свободното им ползване  
(доколкото позволяват политиките на самите библиотеки). Процесът усилено продължава 
и броят на дигитализираните обекти непрекъснато нараства. „Световна дигитална 
библиотека” (World Digital Library) е международен проект, иницииран от Конгресната 
библиотека на САЩ и UNESCO, който предоставя свободен достъп през интернет на 
значими и разнообразни първостепенни източници от цял свят. Основните му цели са да 
подпомага международното разбирателство и сътрудничеството в областта на културата, да 
увеличава обема и разнообразието на културното съдържание в интернет и да предоставя 
текстове и изображения на специалисти, студенти, преподаватели и широка потребителска 
аудитория. Така от десетилетие една от основните дейности на Централната библиотека на 
БАН е дигитализацията на българското културно–историческо наследство. Библиотеката 
участва в редица международни проекти, финансирани от Европейската комисия като: 
Athena (2008-2011), Carare (2010-2013) и Linked Heritage (2011-2014). Важно значение има 
участието на библиотеката в проекта AthenaPlus  (2013-2015). Той включва 40 участници 
от 21 държави-членки на ЕС и основната му цел е предоставянена онлайн достъп до над 
3,6 милиона дигитални обекта в Europeana – както от обществения, така и от частния 
сектор. Централната библиотека на БАН предоставя достъп до над 10 хиляди дигитални 
обекта, като половината от тях са от български музеи, галерии, частни колекционери 
и са направени до края на 2014 г., а другата половина през м. юли и август на 2015 г. В 
тази връзка, в последния заключителен етап от изпълнението на проекта беше сменен 
ръководителят на проекта от страна на ЦБ и бяха осигурени извънредно ценни постъпления 
от фонда на самата библиотека и библиотеката на СУ като:
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- Колекция възрожденски книги от фонда на ЦБ на БАН,
- Колекция книги от личната библиотека на Феликс Каниц,
- Колекция „Фотографии”, събрани от различни частни лица, притежание на ЦБ на 

БАН,
- Колекция от разнообразни документални материали от Библиотеката на СУ.
В края на 2015 г. ЦБ на БАН осъществи още един дългогодишен проект, свързан 

с дигитализирането на периодични издания, като представи в интернет пространството 
дигиталното копие на в. „Мир”.

Централната библиотека на БАН има също така водеща роля за изграждане на 
Национална академична библиотечно-информационна система. Тя е предоставила своите 
записи в Сводния каталог НАБИС (Националния каталог на академичните библиотеки 
в България) и активно участва в инициативата на Фондация НАБИС за ретроконверсия 
и дигитализация на редки и ценни издания. Тези два мащабни проекта  допринесоха 
изключително много за разкриване на книжовното богатство пред читателите и 
потребителите с научен или познавателен интерес. 
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БИБЛИОТЕКАТА  –  
„ВРАТА  КЪМ  СВЕТА”

(Исторически преглед и съвременни измерения)

Мариела Нанкова

Книгата – уникалното творение на човешката мисъл, ражда величието на своята 
съкровищница – библиотеката. В този смисъл историята на книгата и историята на 
„книгохранилището” или както я определя Стоян Аргиров: „...наредена сбирка от книги, 
назначена за публично или частно ползване” [1, с. 3] се развиват паралелно и неразривно.  
Целта на настоящата разработка е да очертае по-значимите исторически фактори, които 
характеризират съдържателната, организационната и духовно-културна стойност на 
нейната социална уникалност. 

В течение на хилядолетия библиотеката се приема, че е хранилище на 
„документираното писмено слово”, което запазва знанието, съдържащо се в него за всички 
хора, ограмотени да го прочетат.  Редица изследователи на обществената библиотека 
одухотворяват нейната социална значимост, чрез определения на Мисията на библиотеката. 
Например: Цицерон я нарича „територия на духа”, Птоломей възприема библиотеката като 
„символ на властта”, Академията на Платон и Ликейонът на Аристотел са библиотеки 
– „култови учреждения” и „организирани книжни колекции” [4], арабските книжници 
я титулуват като „дом на мъдростта” (дар алхикма) и дом на науката (дар ал-илм) [8, с. 
87], славянските просветители Кирил и Методий и техните ученици славят библиотеката 
като „храм на знанието” [11, с. 42] и т.н. Родена по волята на първите предвестници 
на книгата, свитъците от ръкописи, библиотеката възниква в „Шумер, Египет, Асирия, 
Вавилон”, а по-късно се утвърждава в „Древна Гърция, Александрия, Пергам и Рим” 
[11, стр. 2]. Същността й може да бъде характеризирана чрез определението на Габриел 
Ноде, библиотекар на кардинал Ришельо: „Неподредено количество книги, колкото и 
голямо да е то, не може да се нарече библиотека...” [4, с. 10]. По-късно Неофит Рилски 
признава: „Много дни отделих да подредя книгите в библиотека, та да се четат с удобство и 
култура” [17, с. 22]. Твърде често книгохранилницата през различни исторически периоди 
е обяснявана като: „Лечебница на душата”, „Дом на живота”, „Дом на мъдростта” [7, с. 
2]. Изследователите на библиотечната история и мисия не рядко свързват социалната 
функция на библиотеката със задачата „библиотеката да приобщава към четенето”, „да 
възпитава вкус към четенето” и да възпитава „добродетели чрез четенето” [3, с. 289]. Има 
и мнения, че: „Библиотеката е съвкупност от помещения, определени да съхраняват книги 
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и други печатни материали, достъпни за ползване” [13, с. 108]. Социалната функция на 
библиотеката, според други автори, се подчинява на традиционното разбиране, че тя е 
„обществена (публична) и осигурява равен достъп до знания и информация на всички 
ползватели без оглед на възраст, пол, раса, религия, националност, език и социално 
положение. Тя е пример за съвместно съжителство на традициите на човешката памет 
с идеите и тенденциите на съвремието” [13, с. 92].  На дълбок философски анализ 
подлагат социалната функция на книгохранилището учени като К. Попър, В. Лефевър, 
П. Тейяр де Шарден, М. А. Розов, Н. Фьодоров, В. Леонов. Те съотнасят тази функция 
към уникалния ангажимент, да бъде опазена книгата като феномен, който „ни разкрива 
Космоса, преминаващ през съзнанието на живото същество” [10, с. 296-301]. В този 
контекст М. А. Розов подчертава непреходното значение на институцията – „библиотека”, 
която има отношение към „човека и книгата като космически субекти”. Той изтъква, 
че „само благодарение на книгата ние носим в себе си много други животи, само 
благодарение на нея нашата духовна биография губи връзката с конкретните дати на 
раждане и смърт. Това наслагва върху нас допълнителна отговорност, отговорност пред 
хора, които са вложили в нас своите „души” [10, с. 301]. Значението на библиотеката 
според К. Попър е толкова неизмеримо, че ни остава само да приемем, че „собствено 
обективно знание е светът на логическото съдържание на книгите, библиотеките и т.н.” 
[10, с. 299]. Авторът подчертава, че светът на това обективно знание ни дава „възможност 
да открием нови проблеми, които са съществували там преди да сме ги открили и преди 
да сме ги осъзнали, т.е. преди нещо съответстващо им да се е появило в нашето съзнание” 
[10, с. 300]. В този смисъл, К. Попър напомня, че извън нашето непосредствено сетивно 
възприятие, информацията е безпределна, както неограничено е „трансцеденталното” 
възприето чрез: „...въображението, просветлението, евристичното мислене” [19, с. 10]. 
В своята многовековна история библиотеката следва мисията си в обществена среда, 
която се характеризира с определена култура, политическа и образователна система, 
технологични и икономически условия на живот. Динамиката на прогреса променя 
обществото, но историческото значение на библиотеката, да бъде социална институция, 
не се променя. Според Д. Лихачов, „библиотеките са най-важни в културата...докато е 
жива библиотеката, е жив и народът, когато умира тя – умират миналото и бъдещето на 
народа” [16, с. 441]. В този смисъл „библиотеката трябва да гради своята работа така, че 
да може да отговори на потребностите на бъдещите поколения” [2, с. 446]. Мисията на 
библиотеката, независимо от характера на общественото развитие и технологичните му 
възможности, е да съхрани „писмените ценности на обществото”, към които да подхранва 
интереса и да осигурява публичен и недискриминиращ достъп до тях на всеки член на 
обществото. Е. Георгиева подчертава, че: „Терминът „мисия на библиотеката” се включва в 
понятийния апарат на библиотекознанието през 90-те години на ХХ век и според неговото 
значение мисията демонстрира обществената и високохуманна значимост на всекидневния 
труд на библиотечния работник. Така библиотеката представя пред обществото своето 
предназначение, към какво се стреми, какви средства използва, за да постигне поставените 
й задачи” [2, с. 445]. 

В парадигмата на библиотечното дело, властта играе определяща и важна роля: 
„Още с възникването си моделът на взаимоотношенията между библиотеката и властта 
е нормативно закрепен, в резултат на което в течение на хилядолетията библиотеката 
заема ключова позиция в държавно-административното управление... С други думи, 
властта създава библиотеките, а библиотеките реализират функциите, които властта им 
отрежда и решават задачите, които им поставя... В Древен Египет библиотеката е явна 
част от системата за управление, а длъжността библиотекар може да се заема само от 
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посветени и в началото се предава по наследство” [8]. През този период „библиотеката се 
оценява като висше достояние” на богатството. Птоломей (282-222 г. пр. н.е.) си поставя 
за цел придобиването на оригиналите на древните трагици Софокъл, Есхил и др. като ги 
разменя за злато [4, с. 18]. Книгите-плочки по това време са и произведения на изкуството 
– украсени със скъпоценни камъни и винетни изображения на графичното изкуство, те 
правят библиотеката – „съкровищница на богатството” на владетеля, изразяват неговата 
мощ срещу незнаещите. Създава се библиотека на елита като „исторически значим символ 
на знанието – капитал и мощ”.  По-късно във времената на Древна Гърция, обществената 
дейност създава разширената представа за библиотека като „система на научните 
достижения”, която съхранява плодовете на научната мисъл, поезията, философските 
трактати, религиозните текстове и историята. Елитът не присвоява цялото книжовно 
богатство на библиотеката. Създават се първите частни библиотечни колекции на великите 
философи и ретори като Аристотел, Демокрит, Платон, Демостен и др. Обществената 
система за обучение и образование разширява достъпът до библиотечното съдържание: 
„Фондообразуването продължава да бъде водещо, но акцентът все повече се измества 
към обслужването. Библиотеката се превръща в памет на времето” [8]. Едно от великите 
събития от този исторически период е създаването на колоса на библиотечното дело – 
Александрийската библиотека. Историята твърди, че нейна основа е книжната колекция 
на Аристотел. По времето на „Калимах фондовете й се състоят от 400000 ръкописи, а 
двеста години по-късно богатството й нараства до 700000 книжни единици” [4, с. 44]. 
Важен исторически факт е, че издръжката на Александрийската библиотека е държавна, 
под личната протекция на владетеля се назначава за „главен библиотекар” публична 
личност на творец с доказан авторитет. Очевидно е, че тази библиотека е институция с 
изключително отговорно място в йерархията на обществените отношения и работата в нея 
не рядко изисква личното одобрение на владетеля. Уникално явление от този период е и 
библиотеката в Пергам (283-129 г. пр. н.е.). В нейните хранилища се пазят ръкописи само 
на пергамент. Те съдържат ценна информация относно постиженията на медицинската 
наука, астрономията и математиката [9].  В историческата еволюция на човечеството, наред 
с развитието на географските открития и политическата система, библиотеката се развива 
като съдържание, предназначение и функция на социалната й структура. Установените от 
църквата канонически изисквания пред книготворчеството все повече се пренебрегват за 
сметка на разширяващото се знание за света и научните постижения. 

В спиралата на човешкото съществувание, историята на библиотеката, неразривно 
свързана с него, е изразена чрез периодите на съзидание, възход, унищожение, отново 
съзидание и т.н. Без да претендираме за пълен исторически обхват на тези периоди, 
спирайки вниманието си върху факти, които характеризират съдбата й през историческите 
превратности, правим опит да анализираме конкретиката, белязала динамиката на 
книгосъхранението през различните етапи на общественото развитие. Сама по себе си, 
библиотеката е значимо културно постижение на човечеството. В своето развитие, като 
ангажирана социална институция, тя е отражение на характерните конструкции на 
обществото. Под влияние на различни по своята детерминираност фактори (неограничена 
власт на господстващите, влияние на религиозната парадигма, социално положение на 
демоса, агресивна публичност на военните, интелектуална различност на мислителите, 
нестабилност на мира, се създават предпоставките за възникване на книжната култура като 
резултат от необходимостта да се осмисля и пресъздава социалната действителност. 
Създаването на книгохранилищата е следващата цивилизационна стъпка, която проектира 
пренасянето на социалния опит към бъдещите поколения и култури. В този смисъл, 
библиотеката, библиотечното дело, библиотекарството са триадата на човечеството, 
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осъзнало своята значимост като осмислена уникалност, в способността не само да твори, 
но и трайно да запазва плодовете на творчеството, чрез писменото слово и паметта на 
поколенията.  Историята на библиотеката показва, че: „Повече от 5000 години 
библиотеките съхраняват паметта на човечеството. Преминали през различни метаморфози 
– боготворени, унищожавани, възкръсвали от пепелта – те са в основата на цивилизацията 
и културата. Благодарение на тях от познатите около 6000 езика на различните народи са се 
съхранили и остават само онези, които имат писменост” [7, с. 2]. В съвремието, 
библиотеката е осъзнавана не само като книгохранилище. ИФЛА определя библиотеката 
като „информационно пространство”, в което се „систематизира и концентрира знанието на 
конкретната историческа епоха и се предоставя културна среда за общуване на 
библиотекаря и читателя”. Особено ангажиращо е определението на А. Глухов един от 
водещите изследователи на библиотечното дело. Той пише: „Понякога сравняват нашата 
цивилизация със здание, чиито основи потъват дълбоко в хилядолетията. От ръка на ръка, 
от поколение на поколение хората са предавали придобитите съкровища от знания и 
прибавяйки стъпало по стъпало, се изкачвали все по-нагоре и по-нагоре... Това здание на 
нашата цивилизация се крепи на основите на библиотеките и знанието, което те съхраняват 
и разпространяват. В библиотеките е компенсирана паметта и мъдростта на човечеството, 
достиженията и надеждите за по-добър свят, оповаващ се на интелекта” [4, с. 38]. Ако в 
началото на своето съграждане библиотеката е по-скоро символ на недостъпността и е 
подвластна само на властта, то в следващите периоди на своето историческо развитие 
нейната обществена значимост е смисъла и съдържанието на „знаниевата система” на 
обществото. Петър Берон, авторът на прочутия „Рибен буквар”, оценява „библиотечното 
съхраняване на книги” като „подвиг на книгосъбирателите” и оценява труда на 
библиотекарите: „като родолюбие, несравнимо по своята преданост”. Той подчертава, че 
библиотеката, опазвайки книгите, дава възможност за „умствено и нравствено израстване 
на човека”, защото: „Ръката, която затваря безценна книга, никога няма да бъде същата...
Умът, разширен от нова идея, няма никога да се свие... Достатъчно е да откриеш само една 
идея в някоя книга, за да се издигнеш на съвсем ново ниво и да погледнеш на света по 
съвсем нов начин... Да знаеш да четеш и да не четеш е почти същото като да не знаеш да 
четеш...Най-прекрасното нещо са книгите... Те рисуват нашата душа, вяра и мечти” [12, с. 
24].  Твърде често библиотеката е определяна и като: „като архив на знанието”, „феномен в 
човешката цивилизация и култура”, „най-демократична институция за достъп до 
информационни ресурси и услуги” [5, с. 11]. В същото време тя е и „врата към знанието”, 
„духовен, културен и верски център” [15, с. 41]. Значението на библиотеките се „измерва не 
само по количеството на томовете, по качеството на съдържанието, но още и по 
необходимостта си за епохата, по заслугите си за личното самообразование... и особено по 
общественото си значение в дадени условия” [15]. Библиотеката е уникална обществена 
институция, създадена да запазва, предоставя и съхранява книжното творчество на 
обществото. Няколко основни фактора влияят върху работата на библиотеката и 
изпълнението на нейната социална функция: обществото и неговите институции; мястото 
на библиотеката в посрещането на обществените нужди от знание и информационни 
връзки;  степента на духовно и културно развитие на обществото за опазване на 
библиотечната дейност; адаптирането и иновирането на библиотечната работа в 
съответствие с развитието на информационните технологии; стимулиране на читателския, а 
не на потребителския интерес към книжовното богатство на библиотеката. Обществената 
библиотека, обаче, като организирана социална конструкция, не би могла да осигурява 
перспектива на своето развитие и влияние върху обществените процеси, ако няма 
солидната основа на връзките с обществените организации. През историческите периоди, 
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тези връзки се разширяват, обогатяват съдържателно и конструктивно и прерастват в 
органична симбиоза на съществуванието им. Библиотеката поема в своите хранилища 
книжовното творчество на обществото и света от една страна, а от друга страна тя става 
реализатор на комуникативни канали за предаване на информация отново към обществото 
и света. В тази своя дейност, през многовековната си история на библиотечното дело, нейни 
първосъздатели са обществени сдружения, задруги, общности, деятелни дружини, 
книжовни дружества и т.н. Изследванията в „областта на историята на библиотеката в 
Русия, Германия, Франция и Великобритания” се считат за най-значителните и всеобхватни 
[6, с. 9]. Библиотековедите от тези страни поставят началото на школи, които превръщат 
библиотекознанието в наука, с впечатляващи научни достижения в изследването на 
библиотечното дело. България също дава своя значим принос в създаването на 
библиотечната дейност на научна основа, приобщавайки се към немско-руската школа. 
Културно-просветни сдружения и организации в лицето на читалища, книжовни дружества, 
просветителски братства и т.н. организират първите библиотеки и събират в тях книжовно 
богатство, безценно за запазването на българското национално самосъзнание и култура. 
Полагат се здравите основи на българската традиция на библиотечното дело като 
„доказателство за любовта на просветените слоеве на интелигенцията и народа към 
печатното слово”, като „доказателство за прозрението, че само с общи усилия при липсата 
на държавна организация в условията на игото книжнината може да се развива и напредва, 
служейки на националната идея” [1, с. 223]. Имената на П. Берон, А. Стоянович, Ив. 
Селимински, хаджи Й. Генович правят първите стъпки към книгосъбирането в сбирки, 
които подаряват с помощта на богати патриоти в редица български училища. Васил 
Априлов, Николай Ст. Палаузов, братя Мустакови, Христо Шангов, създават библиотеката 
при Габровското училище – „училищното настоятелство взема върху себе си грижата да 
набавя за библиотеката всяка новоизлязла българска книга” [14, с. 225].  Обществената 
благотворителна организация на Одеското българско настоятелство изпраща богослужебни 
книги, с които се попълват църковни, манастирски и училищни библиотеки. С помощта на 
дейци на българските читалища – „самобитни родни институти за културното възземане, 
светилници на просвета и родолюбие” се създават стотици библиотеки, в които се 
съхраняват руски и български книги, старобългарски ръкописи, жития, съчинения, 
богослужебни книги, вестници, списания, Славянския и Рибния буквари и т.н. [14 с. 226]. 
Читалищата във Варна, Русе, Шумен, Казанлък, В.Търново, Нова Загора, Свищов и др. 
ревностно събират в библиотеки и разпространяват българското книжовно творчество. 
Общината на българската книжнина в Цариград си поставя за задача „грижата за единен 
книжовен език”, книгопечатането и библиотечното дело. Учредителите на Общината – Др. 
Цанков, Петко Р. Славейков, Партений Зографски, Г. Кръстевич и др. посвещават години от 
живота си за развитие на библиотекознанието и популяризиране на литературни творби на 
роден език. Обществени организации като Българска книжовна дружина в Цариград, 
Българско благодетелно братство „Просвещение”, Българското книжовно дружество в 
Браила, Македонска българска дружина, Българското печатарско дружество, Дружеството 
за разпространение на полезни знания, вписват в летописа на историята си родолюбието 
към българското книжовно и библиотечно дело, имената на Хр. Г. Данов, Г. Вълкович, 
Йоаким Груев, Л. Каравелов, С. С. Бобчев, Ив. Говедаров, Ст. Брадинов, х. Д. Н. Паничков и 
др. Целият исторически период на Възраждането е наситен със съзидателния труд на 
обществени организации на бележити български книжовници, учители, богослужители, и 
политически деятели по организиране на библиотеки в училища и читалища в стотици 
населени места в България. В следващите периоди на историческото развитие, 
библиотечното дело у нас преживява успехи, но и трудности и превратности, породени от 
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обществената действителност: опазването и развитието на библиотечното дело е оставено 
предимно на отговорността на патриотичната интелигенция и местни краеведи; случайни и 
неподготвени хора се назначават за библиотекари: управлението „на тия библиотеки е 
поверявано ...на случайни хора, на хора, които не са имали и най-далечна представа за 
методите, по които би могъл този важен институт да се държи на висотата си, да се 
обогатява съразмерно с нуждите, да служи за подема на българската култура и на 
българската наука” [12, с. 225]; финансовата издръжка на обществената библиотека и 
развитието на професията на библиотекаря е пряко зависима от конюнктурата на 
политическите трансформации на властта – „...че тия хора, (библиотекарите) от нашия 
разярен партизански живот не са били оставяни на мира поне по-дълго да управляват 
библиотеката, а са били сменявани по-често, отколкото се сменяват дрехите на гърба ни” 
(Ал. Балабанов). По мнението на Т. Боров, в библиотеката се изпраща да работи „някой 
станал вече неудобен по-висш администратор или свален партиен деец, а за негови 
помощници – разни категории несретници, неподготвени за някаква определена работа 
стига да са грамотни, кротки, хора без големи амбиции, библиотеката се смяташе за удобно 
за тях тихо пристанище. ...Пък и какво ли има толкова да се работи в една библиотека?” [12, 
с. 228]; читалищата и училищата стават основна база за организиране на библиотечната 
дейност, предимно чрез дарения; библиотеки с редица ценни старинни ръкописи, книги и 
издания на периодичния печат са унищожени по време на Освободителната рускотурска 
война и последвалите ги войни в по-късен период; липсата на демократични условия на 
обществено развитие, ограничава възможностите за по-широко създаване на граждански 
движения и сдружения, които да бъдат в подкрепа на обществената библиотека;  
подценяване на ролята и значението на личните и домашни библиотеки, независимо от 
факта че именно от домашните библиотеки на „любородни спомоществователи” тръгва 
„големият приток на старопечатни сбирки и библиотеки, грижливо набавяни, подвързвани, 
десетки години спастряни като скъпо имущество ...и по-късно предоставени за съхранение 
в големите книгохранилища. Просветени хора ...са оставили богат фонд от книги на 
обществените народни и читалищни библиотеки” [12, с. 131]; създават се първите 
регламентирани „правила за четене”. води се борба по въпроса чий авторски книги трябва 
да се поставят в библиотеките. Авторите се определят като „по-предпочетени и полезни” и 
такива, които са „непотребни и малопочтени”. Стига се до груби нападки и определения за 
стойността на книжното творчество на автори, което по същество е вид цензура: „...в 
каталозите има цели страници ... от съчиненията на смахнатия скитник Христо 
Гребенаров... – въобще не глупости, не безмислици, а просто безредно наблъсквани букви в 
книжки...” (из слово на Ал. Балабанов, по повод 50 години Народна библиотека);  
разширява се включването в каталозите на обществената библиотека, осигурени от 
обществени организации, книги не само на рускоезични автори, но и на западната 
литература и наука; разширява се системата за образование и обучение по 
библиотекознание – откриват се полувисши и висши учебни заведения за подготовка на 
хора, които да работят в библиотека; обществената библиотека се признава чрез Закон за 
културно-просветна институция. Разширяват се функциите на библиотеката чрез 
овладяване на знания и умения за работа в условията на информационно общество.  В 
своето историческо развитие, институцията „библиотека” претърпява сериозна еволюция. 
Старите тенденции свързват библиотеката с „архив на знанието” и културно-просветна 
дейност, основополагаща е идеята за обществено ползване от читатели. Най-новите идеи са 
съвсем кардинални; те разглеждат библиотеките като „обществени центрове за 
информация”. В ръководството за създаването в обществената библиотека на 
информационен център, с ползване на опита на американската школа за дейност на 
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библиотеките, се посочва, че: „Библиотеките притежават уникални умения и таланти. Те 
имат и могат да получат ресурси, които осигуряват образование и информация по важни 
въпроси. Те могат да са място и форум за обсъждане на обществени проблеми. Те са 
неутрална територия за провеждане на дискусии... място, където хората идват, за да получат 
информация и компетентно насочване за посрещане на техните потребности” [19]. 
Водещият принцип на превръщането на обществената библиотека в ОИЦ е премахване 
монопола на традиционното разбиране за дейността на обществената библиотека и 
превръщането й „във виртуална, осигуряваща сведения от глобалната информационна 
среда”. 

Днес библиотеките са „динамични организации, които осъществяват все по-
разнообразни функции и се движат на ръба на най-новите технологични решения, 
за да не загубят позиции” [5]. Новият модел на библиотечните услуги поставя във 
фокуса на дейността си следните ракурси: библиотеката съдейства за създаването на 
нейна територия обществен информационен център; системно се прави маркетинг 
на библиотечното обслужване; набират се средства за финансиране на библиотеката; 
работи се с органите на местната и централната власт; активизира се сътрудничеството с 
обществените организации, бизнеса и правителството за постигане на всичко, изброено 
по-горе [19]. В съвременните условия на работа обществената библиотека раздвижва 
интереса на хората към знанието като „спонсорира програми и лекционни курсове, в 
които местни експерти имат възможност да говорят в различни области на познанието. 
Разрастването на интернет и световната компютърна мрежа прави по-лесно намирането 
на много видове информация. В най-новите документи на ЮНЕСКО и на ИФЛА за 
обществената библиотека, тя се определя като: „врата към знанието на местно ниво и 
основен участник за разпространението на идеите и културата; гарант за равноправния 
достъп до информацията, за развитието и поддържането на интелектуалната свобода и 
за подпомагане опазването на основните демократични ценности; фактор за подкрепа на 
пожизненото обучение, независимостта при вземането на решения и културното развитие 
както на отделни лица, така и на цели групи от хора; субект за осигуряване на гражданите 
на достъп до всички видове обществена информация, на информационни услуги за местния 
бизнес, асоциации, групи по интереси, общински власти и др.”. [18] Основните ц ели и 
задачи на нашите обществени библиотеки до последните 7-8 години успешно се асоциират 
с тези на обществените библиотеки в другите страни: „обслужване на информационните 
потребности на населението по местоживеене; участие и подпомагане образованието и 
самообразованието; подпомагане развитието на индивидите в свободното време; спомагане 
за квалификацията и преквалификацията на населението; координация с други институции 
училище, архив, музей и др. в населеното място; участие в социалния живот в региона, 
населеното място и др.” [18, с. 41].

При анализ на съвременните процеси на развитие в страната, се констатира 
тревожно занемаряване на проблемите на обществените библиотеки. В последните 
десетилетия се създадоха хиляди обществени организации, които имат за основна цел 
диагностиката и разрешаването на остри социални проблеми на обществото. Незначителна 
част от тях насочват вниманието си и към проблемите на обществената библиотека.  
Исторически и социално необяснимо е безразличието на институциите на държавата 
към съдбата на книгохранилища с изключително значение за културата, образованието и 
интелектуалното развитие на хора от различни поколения. Обществената библиотека има 
опасност да изпадне в социална изолация, факт недопустим за хилядолетното развитие на 
тази феноменална институция, показваща нивото на цивилизованост и културен растеж 
на обществото. Според „Насоките за развитие на обществената библиотека на ИФЛА”, 
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те изискват „целево организирани финанси и допълнителна квалификация на кадрите”. 
Постигането на националноотговорна стратегия за действие, координирана с 
изискванията на компетентните европейски институции и съзнателната подкрепа 
от страна на обществените организации е обективно условие за запазване на 
исторически значимата роля на „общодостъпната” обществена библиотека днес. 

В заключение се налага изводът, че съхраняването на библиотеката като „врата 
към света“ е свързано с активна комуникация, за да се осигури широка подкрепа от страна 
на организираното гражданство. Запазването на традиционната роля на обществената 
библиотека е немислимо без органичното взаимодействие с обществени организации, които 
да работят с доверие в сътрудничеството помежду им, за укрепване на нейните позиции 
и ефективното изпълнение на социалните й ангажименти в епохата на съвременните 
реалности. Акцентите се поставят върху активизиране дейността на обществените 
библиотеки към търсене на сътрудничество с: професионални неправителствени 
организации; организации, свързани с образованието; организации, които работят по 
иновационни проекти за внедряване на информационните и комуникационни технологии 
(ИКТ); доброволчески сдружения; фондации и сдружения на дарители; национални и 
международни организации, които дават насоки за развитие на библиотеките. Ефективното 
сътрудничество между обществените библиотеки и посочените обществени организации 
може да подпомогне превръщането на библиотеките в основни и действени „културни, 
информационни, образователни и комуникационни центрове на територията на страната“. 
В този контекст е необходимо да се подготви и актуализирана система за продължаваща 
квалификация и преквалификация на библиотечните специалисти. Да се разкриват 
нови, реални възможности за повишаване на публичното присъствие и въздействие на 
библиотеките върху ценностната система на обществото.
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МЕТОДИ  ЗА  ОБРАБОТКА  НА  ИНФОРМАЦИЯ

Галина Панайотова

Въведение
Всяка продуктивна дейност на човека е свързана с обработка на информация. 

Процесът на развитие на обществото е неделима част от появата на  ефективни методи за 
обработка на тази информация. Всяка област на науката (образование, икономика, екология, 
…) представлява съвкупност от идеи и методи, предназначени за целенасочена и ефективна 
обработка на информацията, съответстваща на дадената област.

Конкретното понятие „целенасочена и ефективна обработка на информацията” 
произлиза от влиянието на развитието на методите и техническите устройства, 
предназначени за обработка на информацията и способни да извършват това бързо. Идеите, 
принципите и алгоритмите, които днес представляват методологията на обработката на 
информация, вече позволяват да се направи съществен пробив в технологията на нейната 
обработка.

Методите за обработка и принципите за тяхната реализация във всяка област има 
своите специфични особености, които преди всичко са обуславят от конкретните видове 
носители на информация, методите за кодиране и способите за представянена обработените 
резултати. Вследствие на това, начините за обработка на информация в една област често 
се оказва неприложима – в друга. Но в тази външна невъзможност е скрита еднаквата 
методология и принципи на построяване на системите за обработка, които се оказват 
определящи за нас.

Основите на методите за обработка на информацията се базират на  изчислителната 
математика, теория на информацията и математическата статистика. Съвременните методи 
на математическата статистика и теория на информацията използват сложен математически 
апарат  на основата на прости изходни данни, произтичащи от реалните задачи. 

Обработка на информация – същност 
В съвременната епоха се очертава като доминиращ следният принцип [3] – 
Математическата обработка на информацията във всички звена се извършва в 

системи (и мрежи) за работа в режим на разпределено време.
Този принцип определя ефективността на науката и практиката в нашето съвремие.
Под информация ние ще разбираме някаква съвкупност от сведения, 

представляващи интерес за човека или полезни за функциониране на интелигентните 
системи.

Практически винаги при получена информация възниква потребност за нейната 
обработка.
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Терминът обработка разглеждаме в широк смисъл, разбирайки регистрация, 
съхранение, представяне на данните. Правилно е това понятие да включва още (в по-тесен 
смисъл) събиране, сканиране, дегитализация на данните, представяне, преработка и др. В 
настоящето развитие на науката е необходимо това да става в реално време.

Обработването на информацията се отнася до начина, по който я управляваме. 
Възникването и развитието на областта се явява естествено следствие от нарасналата 
употреба на специализирана информация и нейното приложение. Традиционните средства 
за заявки към системата за управление се използват за описание и извличане на точни 
масиви от базата данни. Обичайно използваните техники за извличане на специализирана 
информация включва: дървета на решенията, асоциативни правила, невронни мрежи, 
размита логика, генетични алгоритми, клъстерен анализ по „метода на най-близкия съсед”.

Логико-математически модел на системата
Нека Т е съвокупност от сведения (информация) и Q е нейна част. Често пъти 

намирането на частта Q от множеството Т е твърде естествено и просто. Същественото в 
този процес е, че се определя една информация, която се обработва. При обработката на 
информация трябва предварително да се търси и намери такава информация, от която да 
се очаква след обработката и‘ получаване на нови резултати. Така информация се нарича 
съществена.

Възможно е обаче частта Q да носи съществена информация. В такъв случай 
понякога може да се намери такава конструкция (система)  ( )iF   от методи i  така, 
че обработката на информацията в Q да доведе до ново следствие Q . Този процес ще 
отбелязваме с ( )iF LQ Q  . Задачата се състои в това да се намери подхода ( )iF  .

Фиг. 1

Намирането на следствията Q  от Q са дадени на Фиг. 1.
В други случаи задачата е да се намерят функционалности ( )i   от елементи 

и свойства i  на множеството Т. Системата ( )k i
k

 е ново творение. Възможно е тази 
система да носи също информация, обработена с някой от методите ( )iF   да доведе до 
резултати ( , )F   по схемата ( ) ( ) ( , )i k i

k
F L F    . Тук творчеството се 

прявява както в построяването на ( )k i
k

 , така и на ( )iF  .
Такива са например логико-математическите системи, реализацията на които са 

изчислителните машини.

Фиг. 2
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На фиг. 2 е дадена схема за намиране на нови резултати ( , )F  .
Развитието на системата следователно се определя както от намирането на 

съществена информация, така и от методите за нейната обработка. 
Етапи на извличане на съществена информация
Процесът на извличане на съществена информация се състои от три основни етапа:
• Подготовка на данните – покрива всички дейности по създаване от първоначални 

„сурови“ данни на крайното множество от данни (т.е. данни, които ще бъдат използвани 
от моделиращите средства). Етапът на подготовката на данни често се налага да бъде 
изпълняван многократно и по различно време. Задачите по подготовката на данни 
включват в себе си избор на таблиците с данни, техни атрибути и отделни записи, както и 
трансформация и изчистване на данни.

• Прилагане на алгоритъм за сондиране – спрямо търсената информация се 
подготвят различни алгоритми и модели, с които тя да бъде извлечена. След като те 
предоставят своя резултат, се определя адекватността на използваните модели, като 
се оценява точността на извлечената информация. Най-често използваните техники за 
извличане на знания от данни включват регресионни и клъстерни анализи, невронни 
мрежи, генетични алгоритми и др. В края на този етап се приема решение за използване на 
получените в процеса на сондиране резултати.

• Анализ на резултата – на финала извлечената информация трябва да бъде 
адекватно анализирана и съотнесена към първоначално поставените цели. В този етап от 
работата трябва да се определи и в каква степен получената информация за извлечените 
връзки и зависимости се запазва във времето, както и периодът, на който тя трябва да бъде 
актуализирана и осъвременяван моделът.

На фиг. 3 е даден алгоритъм за анализ на данни на научно изследване [4]. 
Предлаганият алгоритъм помага на изследователя да систематизира знанията, да разработи 
дизайн на собствено изследване и да избере оптимално съчетание от методи за обработка 
на получена информация.

Фиг. 3
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Методи за обработка на данни
Детерминирани и вероятностно-статистически методи
Не трябва да се противопоставят детерминирани и вероятностно-статистически 

методи за обработка на информация. Те се разглеждат като последователни етапи на 
статистическия анализ. Първата стъпка е да се анализират наличните данни, за да се 
представяв в електронен формат с таблици и графики. След това е препоръчително да се 
анализират статистическите данни, въз основа на различни вероятностни и статистически 
модели. Трябва да се отбележи, че възможността за по-задълбочено разбиране на реално 
явление или процес се осигурява чрез създаване на подходящия математически модел [1].

Статистически методи за анализ на информация
Статистическите методи за анализ на информация намират практическо приложение 

във всички дейности на човека. Те се използват винаги, когато е необходимо да се получи и 
обоснове някакво твърдение за нехомогенна група (обекти или субекти).  

Целенасочено ще разгледаме следните статистически методи на анализ на данни [2]:
• Общи методи, които не отчитат спецификите на конкретната област;
• Статистически методи и модели на реални явления и процеси в съотвествие с 

потребностите на конкретна област;
• Статистически методи и модели за статистически анализ на конкретни данни.
 Нека накратко да обсъдим трите посочени статистически метода. Като се 

движим от общите към частните статистически методи за анализ на конкретни данни, 
ние стесняваме обхвата на съответния статистически метод, но се увеличава стойността 
на анализа за конкретна ситуация. Ако работим с общите методи, целта на анализа е 
да отговаря на научните резултати, значимостта на които се измерва с общите научни 
критерии за вида на работата.  Ако работим с частни методи, целта на анализа е 
успешно решаване на конкретни проблеми, свързани с конкретна област на приложение 
(инженерство и технологии, икономика, социология, медицина и т.н.).

Статистическите методи и модели на реални явления и процеси в съотвествие с 
потребностите на конкретна област заемат междинно положение, защото от една страна, 
теоретичното изучаване на свойствата на статистическите методи и модели, предназначени 
за специфично приложение, могат да бъдат доста сложни и математизирани, а от друга, 
резултатите не са от общ интерес, а само за определена група от специалисти. Можем да 
кажем, че видът на работата на този вид методи е насочен към решаване на общи задачи, 
специфични за съответна област.

Програмно обезпечаване на статистическите методи
Процедурата на статистическата обработка на информация е информационно-

технологичен процес. Статистическата информация предполага употребата на 
разнообразни операции (последователно, паралелно или по сложни схеми). В настоящето 
време да не говорим за автоматизация на целия процес на статистическия анализ е 
несериозно. Статистическата обработка като правило се осъществява с помощта на 
съответните софтуерни пакети. Такива технологии има във всяка интензивно развиваща 
се научно-практическа област. Популярните софтуерни пакети бързо остаряват и са 
необходими нови версии. От друга страна, всеки софтуерен пакет има своите достойнства 
и недостатъци. Както показва опитът, след сравняването на няколко програмни пакета не е 
трудно да се направи обоснован избор. По оценка на експертите употребяваните софтуерни 
продукти отговарят на нивото на научното изследване.

В основата на съвременните технологии стои концепцията за шаблони или модели, 
отразяващи фрагментираните многоаспектни взаимоотношения между данните. Тези 
шаблони представят сбор от закономерности, подбор на данните по дадени свойства, които 
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са подходящо представени във форми, лесно достъпни за потребителите. За създаването 
на тези шаблони се прилагат методи, които не ограничават основното предположение в 
структурата, модела и вида на разпределените значения на анализирания показател.

Други методи 
Съществуват области, където не са достатъчни само статистическите и 

аналитичните методи и изгражданите чрез тях модели [5]. Тук се отнасят както 
общодостъпните алгоритми за визуализация и машинно обучение, така и сложни 
програмни пакети, работещи на базата на паралелните процесори. Използването на най-
подходящия инструмент за извършването на анализа се определя от реда на условията 
и целите на изследването. При избора на инструменти или алгоритми е много важна 
гъвкавостта – доколко чрез избраната стратегия може да бъде получен желаният резултат. 

Такъв  анализ е подходящ за области, където преобладават нееднородни, 
хетерогенни, нестационарни, променливи и големи по обем данни. Като пример можем да 
посочим всички компании, които извършват обработка на данни при осъществяването на 
ежедневните си дейности и операции.

Заключение
Бурното развитие на компютърните технологии направи възможно лесното 

събиране и съхраняване на големи масиви с информация. Но това, че разполагаме с големи 
бази с информация, не гарантира успехите. Тук се появява необходимостта събираната 
информация да бъде адекватно обработвана и анализирана, за да могат да бъдат взети 
правилните решения.
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АБУ  АБДОЛЛАХ  ДЖАФАР  РУДАКИ
(ок. 860 – 941) 

„Адам на поетите”, 
„Предвестник на зората”, „Славей на Хорасан”, 

„Родоначалник на персийската класическа литература”

Иво Панов

През 2008 година, под егидата на ЮНЕСКО, ценителите на изящното слово 
по цял свят отбелязаха 1150-годишния юбилей от рождението на основоположника на 
персийската класическа литература Абдоллах Рудаки. По време на Първата национална 
интердисциплинарна пилотна научна експедиция „Българи – Прародина”, по щастливо 
стечение на обстоятелствата, успях да присъствам за няколко часа на Юбилейната 
международна научна конференция в памет на класика, проведена в гр. Душанбе. Просто 
екипът, тръгнал по следите на древните българи през земите на Узбекистан, Таджикистан 
и Афганистан, през горещия 19-ти август имаше работна среща в Академията на науките 
на Таджикистан. Там се провеждаше и научният форум, на който, след като разбраха 
че има български иранист в групата, веднага бяхме поканени. Така че успях да усетя 
за пореден път съхранения дух на персийското културно величие, съсредоточил се в 
ревниво тачената памет на нейните словесни титани.  Успях да чуя на живо и мелодията 
на т.нар. „рудакийски стил” – „рудакивар”. Успях да донеса в България като подарък от 
конференцията и едно истинско богатство – ново луксозно издание, побрало повечето от 
достигналите до наше време стихове на Рудаки. 

Погрешно ще бъде обаче заключението, че ако поради твърде задължаващите 
оценки за поета, поместени в заглавието, дадени му както от неговите съвременници, така 
и от учените-иранисти от последното столетие, приемем че Рудаки е първият поет, творил 
на новоперсийски език. Преди и по негово време е имало десетки творци, изпробвали 
таланта си в полето на изящното слово на „фарси-йе дари” [1]. Сред техните имена са 
тези на: Шахид Балхи, Рабанджани, Абу Шакур Балхи, Башшар Маргази, Абул Хасан 
Балхи, Абулхасан Бухари, Хаким Аббас Нишапури, поетесата Рабия Каздари, Шакир 
Бухари, Абухафс Согди Самарканди, Тахир Чагани, Ханзала Бадгиси, Мунджек Термези, 
Абу Сулейк Гургани, Камари Джурджани, Абул Янбаг ибн Тархан, Мантеги Рази, Феруз 
Машреги, Масуд Мервази и др. 

Но именно Рудаки е този, в чието творчество изкристализират поетическите видове, 
оформили се и наложили се окончателно в класическия период. Класикът ни завещава 
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едни от първите високохудожествени произведения, оставя перфектни образци както в 
жанра на рубаи [2], така и в поетическите видове гате, газела, гасида, масневи [3]. Нещо 
повече, негов е основният принос за формирането и налагането на основните поетически 
параметри на писменото рубаи, превърнало се в един от най-разпространените и до днес 
поетически видове. Не случайно, именно на базата на този жанр, в творчество на Рудаки 
ще се наложи естетическият еталон رو یکدور  „рудакивар” („рудакийски”), с характерните 
за него лаконичност, яснота на изказа, логическа последователност, мелодичност и идейна 
дълбочина. Точно тези характеристики залягат в основата на т.нар. „хорасански” или 
„туркестански” стил в персийската литература. И поради тази причина името на поета се 
поставя сред неговите основатели.

И още нещо. В творчеството на Рудаки, заедно с това на Мас’уди Мервази, се 
появяват първите известни образци на жанра масневи. Тъкмо в поетическото творчество 
на Рудаки се заражда и дидактическото масневи. За съжаление до нас са достигнали само 
отделни фрагменти от двете негови масневи: „Калила и Димна” и „Слънчев кръговрат” и 
само от тях, а и от косвени източници съдим за тяхното съдържание.

Литературното наследство, съхранило се до наши дни, на Рудаки не е голямо 
по обем. Макар че съвременниците му определят написаното от него на над 130 000 
двустишия, до нас са достигнали в цялост едва 40 негови рубаи, две гасиди – „Майката 
на виното” и „Ода за старостта”, откъси от друга една гасида „Ода за смъртта на Шахид 
Балхи”, както и отделни фрагменти от рубаи, газели, гате, гасиди и масневита. Или общо 
около 1000 двустишия. И всичките белязани с Анакреоновия дух.

Рудаки е роден в селището Панджрудак. Талантлив поет, певец и музикант, класикът 
най-вероятно постъпва в двора на Самнидите (819-1005 г.) още при Насер I Саманид (864-
892 г.). Служи като придворен поет и съветник и при сина му Исмаил Саманид (892-907 г.), 
но при неговия приемник Ахмад ибн Исмаил (907-914 г.) като че ли губи от своите позиции. 
При следващия владетел Наср II ибн Ахмед Саманид (914-943 г.) Рудаки става фаворит в 
двора. За което се отблагодарява с великолепни панегирики. По свидетелствата на негови 
съвременници свитата на поета в двореца е надхвърляла двеста души, двойно повече 
бил броят на камилите, необходими за пренасянето на багажа му, когато придружавал 
при пътуванията из резиденциите му емира. Робите му носели златни колани. Можем, 
разбира се, да отнесем тази, навярно преувеличена, информация към легендите, неотлъчно 
следващи името на поета. Не бива да приемаме като фантазна приказка обаче историята за 
саманидския монарх, прекарал четири години далеч от двореца си в гр. Бухара, омагьосан 
от невероятната красота на природата около гр. Херат. Време достатъчно дълго, за да 
сьбуди носталгия сред обкръжението му. Но не и у монарха. И затова потърсили помощта 
на най-доверения човек на величието – Рудаки. Бардът веднага съчинява стиховете, 
дошли до нас под наслов „Въздухът на влюбените” – една от най-популярните гасиди в 
творчеството на поета:

 
Долита до мен ароматът сладък на потока Мулиян, 
споменът за драгоценната любима също лъха към мен.
Камъните по пътя неравен, водещ към река Амударя 
под краката ми сякаш са нежна  китайска коприна.
Вълните на Джейхун [4] от радост по лика любим
обливат коня вихрогон до хълбоците чак.
Ей, Бухара! Да си жива, във вековете да пребъдеш!
Към ликуващата теб емирът  препуска в галоп.
Емирът е Луната, Бухара е небето,
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Луната се носи, устремена към свода небесен!
Кипарис е емирът, Бухара е  градина,
кипарисът лети към свойта градина!
Да живее! И възхвали се носят из простора,
Съдбата ново съкровище прибавя в хазната!

(Шарифов 2008:99)
 
Без да се замисли, Наср Саманид се мята на коня си и препуска към Бухара...
След втората половина на ХХ век започват да се приемат с известен скептицизъм 

и сведенията за вродената слепота на Рудаки, стигащи до нас успоредно с красивите 
легенди за поета. Сляп ли е бил по рождение или впоследствие губи зрението си? Или пък 
приликата с Омир е трябвало да бъде пълна. Съмненията се подсилват и от необикновената 
цветова гама на словото на класика. Възможно ли е сляп поет да разполага с подобен 
арсенал от краски и техни нюанси? А багрите на неговата палитра са ярки и запомнящи се, 
тоналността на стиховете му се отличава с неподправения си емоционален заряд. Затова 
и първата отличителна черта на поезията на Рудаки е пищното съцветие на поетическия 
й облик. И най-вероятно тя заляга в най-голяма степен в основата на респектиращите 
определения, дадени за класика. 

През последните десетилетия на отминалото столетие излезнаха редица изследвания 
относно въпроса за слепотата на словесния художник. За принадлежността му към 
исмаилизма и вероятното ослепяване поради принадлежността му към „ереста”. Бе открит 
и гробът на поета, а след изследването на тленните останки, наистина се доказа, че е имало 
насилствено отнемане на зрението на Рудаки. Което пък внася допълнителна тежест към 
мнението за политико-религиозната ориентация на поета и репресията върху му, свързани 
с нея.

Но да се обърнем към литературното наследство на Рудаки и се запознаем с някои 
от най-силните примери от жанровото многообразие на творчеството му.

 
Фардове
Дали защото до нас са достигнали само отделни двустишия от по-обемни 

произведения на Рудаки или пък те просто не са се вписали в други поетически видове, 
ни е трудно да отговорим с категоричност. Въпреки това фардовете (двустишията) – най-
краткият поетически вид в персийската литература, присъстват в диваните на Рудаки и ни 
дават недвусмислена характеристика на неговия талант:

 
Този, който през преживените години нищичко не е разбрал,
нищо няма да научи и от най-добрия учител на света!

(Шарифов 2008:150)

И за мъдреца, и за глупака краят е в пръстта,
и за двамата еднакво спирката е във рова! 

(Шарифов 2008:154)
По-ценно съкровище от знанието няма,
докато си в сила ти все от него събирай!

(Шарифов 2008:156)
 
Рубаи
Четиристишна форма, римуваща се по схемата ааба, но също и аааа. Поетически 
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вид, в който родоначалникът на персийския класицизъм ни оставя очарователни образци. 
Въз основа на устната народна традиция, в която четиристишието присъства зримо, Рудаки 
разширява значително тематичния диапазон на краткия жанр. В творчеството му се срещат 
и философски, и дидактически, и любовни, и рубаи-сарказми, и описателни рубаи. Само по 
един пример от тях е достатъчен, за да се онагледи тази констатация:

Килимът разстлан в къщата на мъката – това сме ние!
И от сълзите във очите, сърцата – в бушуващ огън – това сме ние!
С тирания изпълнен е светът, угтнетените – това сме ние!
Щастлива  е ръката на съдбата, злочестите – това сме ние!

(Муллоахмад 2008:84)
Бъди доволен, от това което имаш и свободно живей!
В примката на суетата недей да попадаш, свободно живей!
Не се вторачвай в по-знатните от теб, не страдай!
Недей презира по-низшите от теб, щастливо живей!

(Ширази 2004:510)
Без твойта любов нямам нито търпение, нито сърце,
без твойто лице нямам нито разум, нито сърце.
За мен мъката по теб не е мъка, тя е хребета Каф [5],
истински гранит е това твое сърце, но не и сърце! 

(Шарифов 2008:105)
Макар че сърцето ми кърви от разлъката с теб,
щастлив съм, че тъгата по теб надвишава моята мъка.
Всяка нощ размишлявам и си казвам: „О, Господи,
ако разлъката е такава, то каква ще е срещата?”

(Муллоахмад 2008:101)
Прелестно море е твоето лице, устните – корал,
амбра са къдрите твои, устните – мида седефена, зъбите – бисери,
веждите ти са като кораб, брадичката ти – гребен на вълните,
шията ти е водовъртеж, очите ти – тайфун!

(Шарифов 2008:107)

Независимо от прелестта на рубаите на Рудаки, присъствието на четиристишната 
форма в творчеството му не е доминиращо, но то ни дава солидна аргументация и 
категорична доказателственост за щедрия талант на  основоположника на персийската 
класическа литература.

Газели
Газелата е средно по големина произведение, състоящо се от 5 до 15 бейта [6]. В 

първия бейт се римуват и двата полустиха, след което следва моноримовата схема: аа, 
ба, са, да... Най-изящният поетически вид в персийската класическа литература. Има 
изключително широко приложение както в любовната и мистическата лирика, така и във 
философската и рефлективната. 

Весело живей със сияйни чернооки хубавици,
че светът не е друго, освен измислица и вятър.
Щастлив ти трябва да посрещаш свойта орис,
към миналото свое не бива поглед да извръщаш. 
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Аз и онази къдрокоса фея с амбров аромат,
аз и онази лунолика с ангелски произход.
Блажен е онзи, който е раздавал и е получавал,
злощастен е този, що нищо не е давал, нито пък взимал!
Жалко, този свят е само вятър и мъгла,
донеси ми вино, пък каквото ще да става!
Някой бил ли е щастлив във този свят, 
че така копнееш ти щастлив да бъдеш?
Правдивост в него някой умен мъж да е видял,
та ти съзираш в него справедливост?

(Шарифов 2008:93)

От онова вино, подобно на рубин прозрачен, донеси ми,
искрящо като сабя, извадена пред слънцето на показ!
Чисто в чашата да бъде, подобно на розова вода,
сладко да е като сън в очите на дълго неспалия!
Чашата е като облак, виното в нея – капки дъждовна вода,
веселието, носещо ни то, е сякаш сбъдната сърдечна молитва.
Ако няма вино, ще са тъжни всички сърца по света,
ако в тялото не виждаш душа, защото тя е на вино подобна.
Ако това вино в облаците се таи  и орел в ноктите си го държи,
това е защото низшите люде никога да го не вкусят!

(Шарифов 2008:97)

Гасиди
Гасидата е може би най-древният поетически вид, възникнал още преди появата на 

исляма в поезията на Близкия и Средния Изток. Обемът на този поетически вид е доста 
внушителен,  варира от 15 до 200 бейта, които се римува по схемата на моноримата: аа, ба, 
са, да....

Упоменахме вече, че запазените изцяло гасиди на Рудаки са две – „Жалост от старостта” 
и „Майката на виното”. Да се опитаме да вникнем в посланията на второто от тях.

 
Майката на виното
За майката на виното – лозата, трябва да направим курбан,
че детето й са взели и в зандана са го хвърлили.
Чедото нейно нямаш право да отнемаш,
преди да я наложиш и сетне душата й да обсебиш.
Защото не е позволено да се отдели
невръстното дете от гърдите майчини със мляко!
Докато седем месеца пълни мляко то не суче,
от началото на пролетта до късно есента.
Чак тогава според реда на вярата и пътя на правдивостта,
майката може рожбата своя в килията тясна да остави.
Когато предадеш детето нейно на тюрмата,
денонощия седем ще се чуди то и ще се мае. 
Когато отново на себе си дойде и види къде е,
ще застене и ще кипне от пламъците на сърцето свое.
Ту ще притихне от мъка, ще се сниши, ту отново
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ще заври и ще се надигне от горест кипяща.
Златото го разтапяй върху огън както искаш,
но не ще да може то като вино от мъка да възври.
И отново подобно на пияна камила,
от господаря пришпорена,  пяна ще забълва от гняв.
Тъмничарят пяната пенлива ще обере,
напрегнатостта му да смали и то да засияе.
Накрая, след като се поуспокои и стане тръпчиво,
пазачът здраво ще захлупи капака отгоре.
Когато изцяло притихне и прозрачност добие,
страните му ще станат рубини червени – същи корали.
От една страна то е истински ахат червен,
от друга – рубин е, бадахшански камък скъпоценен.
Ако го вдъхнеш, ще речеш че е роза червена,
аромати излъчва на мускус, на амбра благовонна.
От ранната пролет та до средата на април,
така го него оставят в делвата огромна.
Тогава, ако посред нощ ти капака повдигнеш,
ще видиш на слънцето очите искрящи.
Ако погледнеш вътре кристала, ще възкликнеш:
„Това е брилянт червен, от дланта на Муса [7] облагороден!”
Скъперникът ще стане щедър, а страхливецът – храбрец,
опитат ли веднъж от него, бледото лице ще пламне в багри.
И онзи, който чаша изпие от него, ще се развесели неимоверно,
от прилива на сили горестта му ще изчезне, злото ще отлети.
Десетгодишна мъка той в рай ще превърне,
нова радост ще го споходи, чак от Рей и Аман.
...........................................................................
 И така продължава още 208 (двеста и осем) стиха! Ще попитате навярно: „Защо 

досега няма преводи на български език от персийски оригинал на този наистина велик 
майстор на словото. И отговорът ще бъде само един: Защото българската иранистика едва 
сега навлиза в своята зрялост. Тя върви към своя 25-годишен юбилей. Което ни подсказва, 
че преводите тепърва предстоят!   

Ще ощетим неправомерно класика обаче, ако не споменем и друга една особеност 
на неговото перо. Освен посочените вече достойнства Рудаки притежава и деликатни 
сензори за красотата, изострени сетива и засилена емоционалност. Което обяснява и 
осезаемо присъствие в неговата лириката на пейзажното описание. Природната красота по 
правило се появява в началото на неговите гасиди. Но ще я срещнем навсякъде из стиховете 
му. Тя, както и красотата на любимата, са предпочитаните лирически встъпления – ташбиб 
(насиб), с които поетът започва по-обемните си творби.

 
Дойде жизнерадостна пролетта с цветове и благоухания,
със стотици хиляди наслади и омайни одеяния.
Навярно старецът в такова време става млад,
светът се променя към младост след старост.
Великият небосвод армада невиждана сътвори,
войската е оловният облак, предводителят й – утренният вятър. 
Присветващата мълния е факлоносецът, барабанчик е тътенът.
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Виждал съм хиляди войски, но не толкова страховити.
Погледни ридаещия облак, плачещ като мъж в скръб потопен,
чуй тътена, който стене, подобно на влюбен измъчен!
През облаците слънцето за миг открива своето лице,
сякаш е  красавица, която покрай стража преминава.
Разболял се е види се в туй време нашият свят,
но май започва да се оправя, лекуван от вятъра с дъх на жасмин.
И отново дъждът завалява с мускусен аромат,
а откъсва от листата дреха зелена.
По местата покрити доскоро със сняг, цветчета показват глави,
пресъхналите ручеи се превръщат в пълноводни реки.
Гръм насред степта, страховито вятърът напира,
сред облаците мълнията своя меч изважда.
Смеят се лалетата далече във степта,
подобни те са на красавица дланта къносана.
Славей пее неудържимо сред клоните на върба,
приглася му скорец сърцато в зеленината на кипарис.
Древна песен пее гургулица, кацнала на клонките отгоре,
славей нежни трели тръби от стръка на роза.
Пийте вино сега, живейте весело сега,
защото сега приятел на приятеля са наслаждава!
Виночерпеца повикайте и под звуците на песен пийте вино,
защото скорецът пее сред полето, славеят – в градината!
 (Муллоахмад 2008:114)
 
Мисля си, едва ли би имало по-подходящ завършек за статията от тези пленяващи 

строфи, но имайки предвид широкоскроената, но и изтънчена личност на юбиляра-ерудит, 
в чиято чест се прави настоящият сборник, се изкушавам за финал още веднъж да предложа 
галещата мелодия на любовта, която толкова уютно присъства в строфите на Рудаки. Нека й 
се насладим:

 
Мойта Кааба в християнски храм превърна ти,
неверник безподобен успя да ме направиш ти.
След две хиляди поклона пред прага твой, любима,
от всякаква религия навек ме ти отдалечи!

(Шарифов 2008:110)
Съзрях грациозните твои нежни коси,
от алената роза те по-изящни са дори.
Всяка плитка хиляди сърца е пленила,
всяка къдрица хиляди болки сърдечни е скрила!

(Муллоахмад 2008:98)
Дойде при мен! Кой? Любимата! Кога? На сутринта!
Изплашена! От кого? От врага! Кой бе той? Бащата!
Два пъти я целунах! Къде? По устните влажни!
Устни ли бяха това? Не! А какво? Ахат, същинска захар!

Шарифов 2008:104)
Похитила си на розите червени цвета и аромата,
цвета за румените скули, аромата за къдрите.
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Измиеш ли в потока своето лице, водата ще се изчерви,
разпуснеш ли косите, полъх мускусен ще долети.

(Ширази 1994:509)

Бележки

1. „Фарси-йе дари” – названието на новоперсийския език, означаващо букв. „Фарси в двореца”.
2. Рубаи – една от двете четиристишни форми, заедно с „добейти”, в системата на персийското 

стихосложение.
3. Други поетически видове в персийската литература, подредени според обема им.
4. Джейхун – арабското название на р. Амударя. 
5. Каф (Гаф) – приказна планина, обитавана от митологичните птици Анга. Първоначално са 

били сътворени от Господ съвършени, но впоследствие се превръщат в бедствие за хората. 
6. Бейт – двустишие, което за персите е един стих, състоящ се от две полустиха. 
7. Муса – ислямсият вариант на името на пророка Моисей.
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ЗА  ОБЩУВАНЕТО  И...*

Любомира Парижкова

Ние сме все повече взаимосвързани помежду си в глобализиращата се 
действителност. Но дали общуваме помежду си?

Съвременното ни общество пребивава в епоха на икономическа, финансова, духовна 
криза и на криза на вярата във всички по-рано съществували ценности. Според немския 
философ Юрген Хабермас  глобализацията може да се интерпретира като комуникативна 
патология, предизвикана от икономически причини.

Но защо подлагам под съмнение комуникативността в комуникативната ера? Защо 
си задавам въпроси относно общуването, субекта и съвременните им проявления?

Глобализиращата се модерност, в която живеем, е естественото продължение на 
Модерността , на Постмодерността.  Съвпада с глобалния либерализъм, с хипермодерното  
общество, с медиализираната реалност. Глобализираната и постоянно глобализираща 
се констелация се характеризират с разпадането на границите. Извършва се подмяна на 
реалността с хиперреалност, с изключителната мобилност и с неизбежното нахлуване 
на множество култури. В този контекст излизат на дневен ред въпросите за локалното и 
глобалното, за тяхното противоборство, но и за мястото на субекта и възможностите му да 
общува.  

Общуването като духовна съ-общност се измества от безликото разменяне на 
информация. Субектът е обезценен до нивото на тълпата, до колективния Аз, Хайдегер би 
казал – до нивото „das Man” – на неопределеност и липса на отговорност. 

Тоталната липса на общуване  и алиенацията са ха рак тер ни за чо ве ка на пос-
т мо дер  но то общество и хипермодерното общество. Той гу би ин ди ви ду ал нос т та си, ка то 
по па да в аб со лют на та власт на обекта, из губ ват се сми съ лът и значението, от чуж да ва се 
духовното. Обектите зав ла дя ват субекта. Знаците се раз ме нят един за друг, а не за ня как-
ва реалност. Те са индиферентни, иг ра ят своя соб с т ве на игра , от къс на ти от значението. 
Консумацията се прев ръ ща в мис лов на система. Мисленето е за ме не но от симулация. 
Ето защо ре ал но об щу ва  не не би мог ло да има, лип с ват ус ло вия за него. Разбирането не 
е на ни во духовност, а на ни во раз чи та не на знаци. Информацията во ди до за ли ча ва не на 
генерирането на смисли. Онова, което всъщност е в обращение, е информацията.

Затова и в момент на десакрализация на културата, а и на всичко, което ни 
заобикаля, търся, анализирам и изследвам общуването като духовна потребност.

Неопровержим факт е, че днешното глобализирано и глобализиращо се общество 
е изградено от множество монади, обособени една от друга, независими и изолирани. Все 
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по-чести са примерите за млади хора, които сякаш са си самодостатъчни – градят кариера, 
но са сами в житейския си път. Те са свободни, независими и всъщност не се нуждаят 
от никого, за да бъдат щастливи. Дали това е наистина така? Тяхната формулировка на 
свободата изключва Другия , другите. Не води ли тази „самодостатъчност“ на индивида до 
алиенация, до затвореност, до егоцентризъм, до самоизолация?

Както чухте и в разказа, прочетен току-що, чийто автор съм аз (разкривам тази 
тайна, дълбоко крита досега от моите студенти, с които сме правили упражнения-игра чрез 
именно този разказ и досега те не знаеха, че аз съм авторът), темите за отчуждението, за 
безразличността към Другия, за толерантността и за липсата на такава, и на първо 
място – за общуването – ме вълнуват, тревожат, обсебват понякога, от дълго време. 

Повече от двадесет години търся отговори на въпросите, свързани с разбирането, 
с духовното споделяне, със създаването на континуум от смисли, както и с липсата 
на такъв. В диренето на устоите в общуването, съвсем естествено е да се обърна към 
философията, която е моят учител, но и вдъхновител още от младежките ми години.

Смятам, че духовната криза, обзела съвременността, (Проф. Юлия Кръстева 
я нарича цивилизационна криза), се дължи най-вече на липсата на диалогичност, на 
споделяне, на толерантност и най-вече на разбиране. В своите изследвания, и по-конкретно 
в монографичния си труд „Общуване vs. комуникация“ правя опит за онтологична 
реконструкция на общуването, където субектът е духовният носител и практическият 
реализатор на Общуването. Целта ми е да изследвам раз ли чи ята и про ме ни те, настъпили 
в прехода от модерен към постмодерен и хипермодерен начин на мислене. Тук искам да 
направя уточнението, че общуване vs. комуникация не е просто пе риф ра зи ра не и под мя на 
на имената. Моята изследователска теза е, че преходът от модерност към постмодерност 
и глобализираща се модерност води до загуба на съ-преживяването и на стойността от 
общуването, като го свежда до размяна на информация с общото название комуникация. 

Това разделение, представено и чрез заглавието на книгата „Общуване vs. 
комуникация”, очертава смисловия хоризонт, в който се движи изследването – от 
модерност, постмодерност и глобализираща се модерност . През призмата на съвременни 
философи очертавам тран с фор ми ра нето на начините на общуване, духовният обрат, при 
който се преминава от об щу ва  не към комуникация и където изчезва субектът като двигател 
на общуването . Монографията предлага методологическа рамка, която позволява да се 
откроят тенденциите на промените в човешкото общуване, но тя може да бъде използвана 
и като провокация към разчупване на съвременния модел на общуване и обръщане към 
истинските ценности. С това изследване правя опит да реабилитирам общуването като 
създаване на об що по ле за духовно споделяне между хората, като поле за възможно 
разбиране, като необходимост от диалогичност, сътрудничество, отвореност към другия, 
толерантност. Преосмислям и ролята на философията в съвременния контекст. 

Една от основните характеристики на общуването е Разбирането. Без разбиране 
няма общуване. Разбирането е резултат от взаимодействието между два субекта. 
Благодарение на него цикълът е завършен и общуването придобива смисленост. 
Изискването за раз би ра не е от к ри ва не на хоризонтите, без по не об хо ди мост тези хоризонти 
да се покриват.

Липсата на общуване не е въпрос на липса на информация, а на липса на разговор, 
на диалог.  Об щу ва не то меж ду два су бек та се осъ щес т вя ва ка то сре ща на два кръгозора, 
на два раз лич ни контекста. В ак та на об щу ва не то чо век се са мо раз к ри ва и съ-из мер-
ва с Другия,  за раз ли ка от пос т мо дер  но то разбиране, къ де то Другият е то та ли за ци ята на 
чуждото, не поз на то то и до ри нежеланото.

Диалогът и общуването предполагат принципно признаване на Другия като субект, 
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различаващ се от аз-а, но равнопоставен нему. 
Както казва немският философ Мартин Бубер „духовността е присъща на всеки, 

няма избранници на диалогичното”. Диалогичността не се изчерпва с артикулацията, тя е 
обръщане на една душа към друга. Субектът су бек ти ви ра се бе си имен но чрез Другия , 
чрез при знаване то на не го ва та на лич ност и със са мо от к ри тост към света. 

Субектът създава сам себе си в действието, в активността на съзнанието, в 
способността за оценяване и оценностяване. 

Другият
Проб ле мът за Другия  об х ва ща всич ки понятия, пос ред с т вом ко ито съв ре мен на та 

фи ло со фия се стре ми да тъл ку ва струк ту ри те на би ти ето със, на Аз и на Ти.  
Чрез контакта с Другия, ние опознаваме самите себе си. За да разберем Другия, 

трябва да се насочим към контекстуалността, към осмисляне на дълбоките причини извън 
видимостта. Когато преподавам на студентите „как да притежаваме красив ум“ (по Едуард 
де Боно), винаги на първо място изтъквам желанието – желанието да разберем другия, 
опита да проникнем извън очевидните обстоятелства, желанието да общуваме въобще. 
Трябва  да се настроим позитивно и добронамерено към Другостта и да я уважаваме. 
Обогатяването с друга гледна точка и различна от нашата позиция е в основата на 
диалогичността. 

Из п ра ве ни пред ко му ни ка тив на ситуация, чо веш ки те ин ди ви ди сами трябва да 
създават  се бе си, а така се умножават ин терп ре та тив ни те гра ни ци. Ето защо, за да бъ де 
осъ щес т вен пре нос от ед на ин тен ция към друга, от ед на кул тур на ре алия към не съв мес ти ма 
с нея, е не об хо ди ма ге не ало гия на ценностите, морала, чувствата; но се изис к ва и емо ци-
онал на съпричастност (емпатия). 

Тук виждам ролята на културата и на интелектуалния елит именно в 
противопоставянето на нравствения упадък и бездуховността в обществото ни, в 
създаването на устойчиви основи за ценностна система в общуването с Другия . 

Ди алогът в глобална среда е ре зул тат от не об хо ди мос т та от дру га кул тур-
на идентичност . Участникът в не го е во ден от ин те ре са да пре от к рие се бе си и до ри 
да от к рие ис тин с ко то си аз в но ва кул тур на среда, тра ди ция и ис то ри чес ка реалност. 
Удовлетворението на то зи ин те рес се пос ти га чрез съп ри час т нос т та към ин терп ре та тив ния 
кул ту рен феномен. 

Толерантност 
Като основа за толерантността и за признаване на различността Р. Бърнстийн 

предлага „да се научим да приемаме и да се сблъскваме с радикалната множественост, 
която напълно признава единичността“. Без взаимно признаване, без отдаване на 
дължимото на уникалността на „Другия “, без осъзнаване на взаимозависимостта между 
отделните хора, не бихме могли да съществуваме в хармония с Другите, не бихме оценили 
многообразието, не бихме могли да общуваме пълноценно. 

Друго ниво на общуване е общуването с книгата, като служенето на книгата и 
издигането на нейния обществен престиж съм го приела като своя мисия, но и призвание. 
Изследвам и прокламирам:

Книгата като екзистенциална необходимост.
С обявяването и избирането на своя писменост хората се субективират на ниво 

общност, защото човек се одухотворява, оставяйки свои знаци, чрез които познава себе 
си в другия, но успява да се съхрани и предаде на следващите поколения културно-
историческото наследство. 

Книгата като социокултурен феномен е сред онези неща, които правят и крепят 
духовното у хората и стимулират общуването. Ако традиционно досега книгата се 
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определяше като „инструмент за социална комуникация” , в съвременния глобализиращ се 
свят тя поема върху себе си и ролята на инструмент за самоидентификация на индивиди, 
етноси и нации. Тя е израз на съзнанието за необходимост от културно-историческа 
приемственост, но и възможност да се общува. 

Човек изпраща послания към идното, за да осъществи връзка с миналото, с 
локалното, с националното. Затова е и толкова важно да се опитваме да съхраним книгата и 
да поддържаме общуването живо, защото в противен случай ще изгубим духовно богатство 
и по-смисленото си настояще.

Вярвам, и надявам се никой от тук присъстващите не подлага на съмнение моята 
искреност, че книгата е нашето по-смислено настояще. Надявам се, че съм доказала своята 
позиция по отношение на четенето, на стимулирането на четенето, на преживяването на 
книгата като по-доброто битие за съществуване и споделяне. Повечето от вас пряко са 
били ангажирани в честването на Международния ден на книгата и авторското право – 23 
април, което инициирах преди 5 години. Ангажирани – защото са усещали въздигането 
престижа на книгата и като своя кауза, каквато е за мен. В опита си да утвърдя, новата 
екзистенциална същност на книгата провеждам множество мероприятия, в които активно 
участие вземат студентите. Тяхното въвличане в духовния живот на университета винаги 
е било особено важно за мен. Затова и с колегите-ентусиасти организираме уъркшопове, 
студентски кръгли маси, конкурси за есета, за плакати и т.н. Защото изходната ми позиция 
е вярата, че нещата се случват, когато хората се почувстват заинтригувани, полезни и 
значими. 

Отново свързани с битието на книгата, със стимулирането на четенето или 
с общуването с книгата са и множеството практически ориентирани мероприятия, 
чиито автор и инициатор съм – сред които създаване на буккросинг зона, буккафе, 
наградите Homo legens, честване на Международния ден на книгата и авторското право в 
Университета по библиотекознание и информационни технологии и на един документален 
филм.

Интересът към четенето трябва да бъде провокиран. Необходимо е да бъдат търсени 
нови форми за приобщаване към Гутенберговата галактика, както често обичаше да 
казва моят баща. Изследователският ми интерес към буккросинга също е провокиран от 
идеята да се позиционира четенето като важно, но и модерно занимание. Ще използвам 
неакадемичното „cool“, но да – четящият човек трябва да се чувства куул, да вярва, че 
прави нещо полезно за себе си и че едновременно с това се забавлява. 

Буккросингът, смея да твърдя, също е резултат от потребност за общуване. Търсят 
се и се създават читателски общности, решават се комуникативни проблеми на хората чрез 
четене и споделяне на прочетеното, начин е за намиране на приятели.

Другата голяма тема в моето битие на изследовател са новите форми на 
организация на знанието и наукознанието по общо.

В нашата епоха, чиято основна характеристика е знанието, думите на Френсис 
Бейкън „Знанието е сила” са все по-проницателни. Защото целенасоченото търсене на 
знание ни осигурява потенциала да преобразуваме природата, вещите, от една страна, 
от друга – стимулира нашата социална отговорност да подобряваме обществото, в което 
живеем. 

В глобализиращата се модерност се появяват и се налагат нови форми на 
организация на изследователската дейност в съответствие с новите, нетрадицонните 
проблеми, които възникват. Затова и непрекъснато се появяват проблемноориентирани 
научни области, призвани да допринесат за научното решаване на определени проблеми от 
материалната и духовната практика на обществото.



759

Продължавам да изследвам влиянието на глобализационните процеси върху 
развитието на организационни форми на научноизследователската и развойна дейност, като 
откривам необходимост от принципно нови форми на организация на знанията. Като такива 
на фокус са поставени меганаучните проекти, мрежите, технополисите, научните алианси. 
Те получават своя нов облик или се създават изцяло нови форми. В своята изследователска 
работа търся тенденциите за интензифициране на проектните форми, за стимулиране на 
сътрудничеството с цел разширяване на ресурсната и интелектуална база, за решаване на 
проблеми от глобално значение, както и за търсене на иновации и знание от разнообразни 
източници. На фокус за мен е феноменът аутсорсинг, силните страни и възможностите, 
които той носи за икономиката, за висшето образование, за библиотеките и за нашата 
страна конкретно. 

Водещата роля на науката и новите технологии за растежа на икономиката, 
нарасналата конкуренция между интернационалните фирми на различните пазари, 
влиянието на глобализацията върху развитието им е предпоставка за засилване влиянието 
на различните видове кооперационни форми при реализиране на различни бизнес и научни 
проекти.

Такива форми са аутсорсингът, мрежите, меганаучните проекти, научни алианси, 
технополиси и др. 

Мрежата е отворена  система, способна да се увеличава неограничено, 
обединявайки нови хоризонтални връзки, при условие, че те могат да общуват в 
обсега на мрежата. Доверието е основната морална връзка на мрежата. Дългосрочните 
взаимоотношения са в основата на поведението в мрежата. Най-общо казано мрежите 
са взаимодействие между отделните агенти, което се изразява в постоянен обмен на 
информация или иначе казано отново става дума за общуване.

Изследователските мрежи се основават на необходимостта от комуникация 
между учените, на тяхното взаимосътрудничество, на ценността на споделянето на нови 
технологии и общи идеи въпреки пространствената разделеност. 

Аутсорсингът дава възможност за оптимизиране на качеството на услугите, 
повишава конкурентоспособността, максимизира експертността, стимулира 
усъвършенстването, обучението, кариерното развитие. Аутсорсингът освен знание, 
стандарти, носи стил на работа, организационна и културна етика. Става дума не само за 
нов тип организационна култура, но за различно конкурентно поведение и дори и за нов 
тип светоусещане. Аутсорсингът е резултат от стратегическо мениджърско решение, което 
първо трябва да се основава на постигнат консенсус по отношение аргументите за вземане 
на решение за изнасяне на дейности.

Новите тенденции трябва да бъдат уловени и разбрани, за да бъдат предложени 
като решения на възникващите предизвикателства. 

Концепцията, наречена Модус 2, отразява задълбочаващата се връзка на науката с 
всички обществени сфери на обществената практика и е свързана с идеята за извършване 
на трансдисциплинарни изследвания – израз на тенденцията към интеграция на усилията 
за получаване на конкурентно знание, преминаването на граници (дисциплинни, строго 
академични, държавни и т.н.), идеята за утилитарност и ефективност.

Опитът да се създаде съюз между индустрията, обществения сектор и 
университета се изразява в целенасочени усилия на учените да направят резултатите 
от своите изследвания по-комерсиални, ориентирани към практиката.  Важна за мен 
тема е новата роля на университета, в който освен произвеждането на научни знания и 
образована работна сила за индустрията, се извършва или би трябвало да се извършва 
трансформирането на тези първични стоки в капитал. Капитализацията на това знание 
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в създаването на нови фирми и канализирането на потока финанси за изследователска 
дейност от съществуващи фирми към университета променя целите на университета и 
го превръща в двигател на икономическо развитие и средство за социализация, културна 
памет и изследователска работа. Получава се хибридизация на организационните форми.

Комуникацията като инструмент в управлението на знания
Комуникацията е неразделна част от мениджмънта. Тя е инструментът, с който 

мениджърите информират, обучават, делегират отговорности на своите подчинени, 
координират и контролират дейността на организацията и т.н. Тя дава ресурсът за 
правилно планиране. Комуникацията дава съвременен инструментариум за моделиране на 
резултатите.

Както успяхте да разберете, уважаеми дами и господа, колеги и гости, във всичките 
си привидно разнопосочни дирения (от философията до моделите за активно четене, 
през стимулиране на креативността, до трансфера на знания и опит да се обхванат 
актуалните проблеми на съвременността) аз търся приложния аспект на теоретическите 
си изследвания. На всяко ниво се провижда проблема за общуването. Надявам се, че съм 
успяла да обримча многообразието от теми, които съм изследвала, в едно русло, а именно 
науковедската проблематика като поставяне на въпроси и пораждане на нови смислови 
полета. И занапред ще използвам науковедският подход при решаването на проблеми, при 
изследване на съвременното наукознание.

Интеграцията и разединението, глобализацията и локализацията, 
мултикултурализмът и опитът да се върви към глобална култура конструират диалектиката 
на нашата съвременност. Отслабването на ролята на традициите и на обичаите, 
мобилността на хората в географски, духовен и емоционален смисъл увеличават значението 
на социалните връзки и на необходимостта от общуване. 

Вярвам, че повече от всякога днес ни е необходимо общуване , което трябва да се 
основава на толерантност , сътрудничество, отвореност към другия. 

Създаването на об що по ле за духовно споделяне между хората е свър за но не тол ко ва 
със зав ръ ща не към корените, кол ко то в хе те ро ген ни те ин терп ре та ции на то ва зав ръщане.

* Текстът представя публичната лекция на автора, изнесена на 29 септември 2014 г. пред 
академичната общност, гости и приятели по повод избирането й за доцент и e в съответствие с чл. 28 
от ЗРАСРБ и чл. 61 (4) от Правилника на УниБИТ за прилагане на Закона за развитието на академичния 
състав в Република България.

ІІІ 77
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НЯКОИ  ПРОБЛЕМИ 
НА  БЪЛГАРСКАТА  АРХИВНА  МЕТОДИКА  И  ПРАКТИКА

Петър Пейков

Създаването на Държавния архивен фонд през 1951 г. поставя началото на 
уникалния по своята функционалност отрасъл „архивно дело” и изграждането на 
архивите като държавна институция-хранител на историческата памет. Особеното е, че 
държавната политика в областта на архивното дело намери израз едва 73 години след 
Освобождението през 1878 г. Голямото закъснение обаче даде някои предимства на 
строителите на българското архивно дело, които имаха възможност да видят минусите 
в другите европейски държави и да избегнат допусканите от тях грешки. Така беше 
изградена модерна архивна мрежа, която е и първото важно условие за упражняването на 
професията „архивист”. Архивната мрежа, за която благородно ни завиждат колегите от 
много страни, успешно изпълнява вече 65 години основната си функция – осигуряване с 
документална информация управлението на държавата, защитата на правата и законните 
интереси на гражданите, развитието на науката и културата. Извършените промени през 
този период бяха сравнително малко и само спомогнаха за усъвършенстване на архивната 
мрежа. Към държавните архиви през 1999 г. беше включен Централният военен архив на 
Министерството на отбраната, а през 2007 г. архивните фондове на Министерството на 
външните работи и на Министерството на вътрешните работи, факт с който малко страни 
могат да се похвалят. Тези архиви престанаха да бъдат ведомствени архиви с постоянен 
състав от документи, като най-важният резултат от този акт беше либерализацията на 
достъпа до документалните им фондове. Естествено, документите от партийните архиви 
на Българската комунистическа партия за дейността й до 1989 г. също бяха приети на 
държавно съхранение. Като минус на извършените промени за 65-годишния период можем 
да определим снижаването на статута от „дирекции” в „отдели” на 27-те териториални 
държавни архива в страната през 2009 г. с измененията и допълненията на Закона за 
Националния архивен фонд (Обн. ДВ, бр. 57 от 13 юли 2007 г.)

Един от най-сериозните проблеми пред новия отрасъл е създаването на единна 
нормативно-методическа база в областта на архивното дело. Той е решен успешно за 
времето си, благодарение усилията на колегите архивисти и получената помощ от чужбина, 
главно от руската архивна школа. Заслужава да отбележим особено оригиналната идея 
десетките методически инструкции, указания, правила, методически писма и други да се 
обединят през 1982 г. в единен Методически кодекс, който намери успешно приложение 
в архивната практика. Кодексът беше оценен положително и от архивистите от чужбина, 
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а през 2013 г. претърпя второ допълнено и обновено издание в шест свитъка. Устната 
история на архивите свидетелства, че идеята за създаването на Методическия кодекс е на 
тогавашния началник Младен Костов, юрист по образование. По принцип въпросът за 
нормативно-методическото осигуряване на архивното дело винаги е бил на вниманието 
на българските архивисти. В настоящия материал се прави опит за разглеждане на 
някои проблеми на българското архивно дело в методически план и по-конкретно в 
предархивното поле.

На първо място, това са въпроси, свързани с номенклатурите на делата, които се 
ценят твърде високо в българската архивна практика, особено при решаването на задачите 
на експертизата на ценността на документите. Без преувеличение можем да направим 
извода, че номенклатурите на делата се утвърдиха като важен инструмент, в който е 
концентриран многогодишен практически опит и който като „методически мост” свързва 
трите специализирани звена за работа с документите – деловодство, учрежденски архив и 
държавен архив

Отчитайки особеното място на номенклатурите при решаването на въпросите на 
експертизата, не трябва да подценяваме другите важни задачи, които те изпълняват. Факт 
е, че първоначално номенклатурите на делата като методическо пособие са свързани с 
организацията на документите във фондообразувателите, тяхната класификация на ниво 
документален фонд и формирането на документите в дела, с търсенето и използването 
при справки и т.н. С течение на времето номенклатурите на делата постепенно заемат 
централно, водещо място в процеса на експертизата на ценността на документите. Чрез 
определяне на сроковете за съхранение на документите в номенклатурите на делата започва 
първият етап на експертизата на ценността им, който е определен като текуща, първична 
експертиза. Тези срокове обаче имат прогностичен характер и същинската, окончателната 
експертиза е едва на третия етап след като изтекат временните срокове за съхранение 
на документите и след като в повечето случаи е проведена междинна експертиза 
чрез съставяне на актовете за неценни документи с изтекли срокове на съхранение. 
Окончателната експертиза е моментът, когато от дистанцията на времето, на 20-годишния 
период, въз основа на система от критерии се определят действително ценните документи 
по смисъла на чл. 2 и чл. 3 от Закона за Националния архивен фонд. Прогностичен характер 
има и определянето на част от самите дела в номенклатурите, тъй като за някои от тях, по 
обективни причини, могат да не се създадат очакваните документи и те да не се формират. 
В същото време, през деловодната година могат да възникнат дела, които не са предвидени 
в номенклатурите. Това произтича от характера на самата номенклатура на делата, която 
е методическо пособие с изключителна практическа насоченост и конкретност, както и от 
усложняването на управлението на самите институции. Неслучайно е изискването, особено 
в чуждата практика, номенклатурите на делата да се актуализират в последното тримесечие 
на годината и да влиза в сила от 1 януари на следващата календарна година. Това 
изискване е твърде актуално за съвременния етап на структурни и функционални промени 
във фондообразувателите. Процесът се усложнява от процедурата на утвърждаване 
на номенклатурите. Именно утвърждаването е другият важен проблем, свързан с 
номенклатурите на делата. Проблем, който превръща актуализирането на номенклатурите 
в труден процес и който на практика вменява на председателя на Държавна агенция 
„Архиви” (ДАА), респективно на ръководителите на държавните архиви, отговорност 
по отношение на документите с временно справочно значение, които не са предмет на 
Националния архивен фонд (НАФ) и които никога няма да постъпят в държавните архиви. 
Нещо повече, чрез тази практика се утвърждават срокове, които са регламентирани с 
други закони и нормативни документи, най-вече Закона за счетоводството, Кодекса за 
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социално осигуряване и редица наредби. Утвърждават се срокове за видове документи, 
които се контролират и проверяват предимно от други институции. По-рационално би било 
номенклатурите на делата само да се съгласуват и то на определен срок, например на всеки 
5 години или след сериозни реорганизации и структурни промени във фондообразувателя. 
По принцип утвърждаването на номенклатурите може да остане задача на ръководителите 
на държавните и общински институции, които носят и отговорността за спазването на 
временните срокове и отговорността за опазването и съхраняването на документите до 
изтичането на тези срокове. Другата възможност e ДАА да утвърждава номенклатурите в 
частта им „предмет на НАФ”, т.е. за документите със срок П (постоянен) и тези със знак 
Експертна комисия  (ЕК). Несъмнено това може да стане с промяна в нормативната уредба, 
но и действащият Закон за НАФ дава основание в тази посока. В чл. 13, т. 3 на Закона 
недвусмислено е казано, че председателят на ДАА  определя критериите за експертиза на 
документите и определя документите за постоянно запазване, т.е. тези, които са ценни и 
подлежат на приемане в държавните архиви. Още повече, че той утвърждава предложените 
срокове за временно съхранение на документите в държавните и общински институции, 
а не ги определя. Неоправдано е в практиката на Експертно-проверочните комисии (ЕПК) 
в държавните архиви и на Централната експертно-проверочна комисия (ЦЕПК) в ДАА да 
се отделя излишно време и внимание именно на документите с временни срокове. Не е 
целесъобразно да се разискват въпроси от рода защо срокът е 3 години, а не 5 години, или 
обратното и т.н., при положение че тези документи няма да постъпят в държавните архиви 
и не са предмет на НАФ. Разбира се, че е необходим цялостен поглед върху документалния 
фонд, но не е необходимо да се отделя излишно време да се търси уеднаквяване или 
уточняване на временните срокове на съхранение на значителните по обем неценни 
документи или документи с дългосрочно справочно значение.

По отношение на временните срокове в номенклатурите на делата могат да се 
разискват и други проблеми, засягащи предмета на дейност на държавните архиви и 
спазването на Закона за НАФ. Става дума за прилагането на чл. 46, ал. 1 на Закона и то по 
отношение на няколко важни вида документи, като кореспонденцията, докладните записки 
и заповедите по дейността. Характерното за тях е, че имат твърде разнообразно съдържание 
и по вида на документите трудно се определя ценността им като исторически извор. По 
тази причина се поставя към временния срок и знак ЕК. Особеното е, че не се спазва 
посоченият в Закона 20-годишен. срок, а по традиция се поставят срокове 5 ЕК, 10 ЕК и 
т.н. И трите вида документи – кореспонденцията, заповедите по дейността и докладните 
записки имат отношение към основната дейност на държавните и общински институции. 
Действително в ал. 2 на чл. 46 на Закона за НАФ е допусната възможността за други 
срокове, но те трябва да са регламентирани в други закони. Такъв закон, който да определя 
други срокове, различни от 20-годишния срок специално за трите вида документи, поне 
до момента няма. Включването на част от тях в актовете за неценни документи с изтекли 
срокове за съхранение, само въз основа на номенклатурата на делата, може да доведе 
до проблеми, свързани със законността на унищожаването им. Действително в някои 
фондообразуватели тези документи се създават в значителни обеми и част от тях засягат 
текущи, обслужващи задачи, но унищожаването им в по-кратки срокове може да се реши с 
актуализация на Закона за НАФ.

Във връзка с документите с дългосрочно справочно значение на дневен ред излиза 
проблемът за документите по имотно и гражданско състояние, където изтичат сроковете 
от 100 г., 130 г. и други и някак си по принцип се приема, че държавните архиви трябва да 
прибират всички тези документи. Не се отчита фактът, че държавните архиви съхраняват 
ценни за историята документи. Решението на въпроса може да се потърси в създаването на 
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специализирани архиви, които да съхраняват документи с дългосрочно справочно значение 
и да извършват твърде специфичните справки по тази документация, например подобно 
на Осигурителния архив на Националния осигурителен институт или по примера на 
Нотариалните архиви в някои европейски страни.

Друг проблем на методиката и практиката в предархивното поле е свързана с 
взаимоотношението номенклатури на делата – списъци на документите. Надценяването на 
ролята на номенклатурите на делата в практиката е една от причините да не се разработват 
и прилагат или да се използват в рамките на изключенията два основни вида списъци 
– списъци на документите, подлежащи на приемане в държавните архиви и списъци на 
документите със сроковете за съхранение. Първият вид списъци въобще не присъства в 
Закона за НАФ и в Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, 
съхраняването, и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и 
общински институции (Обн. бр. 17 от 6 март 2009 г.). В Методическия кодекс на ДАА от 
2013 г., в Свитък 2, на с. 58 само е споменато, че Списъкът на документите, задължително 
подлежащи на постоянно запазване, е своебразен типов списък, в който са посочени най-
ценните за историята на институциите и за тяхната управленска дейност видове документи, 
които трябва да се запазят за предаване в съответните държавни архиви. На практика 
обаче такъв Типов списък няма, не се изготвят и други подобни видове списъци, най-вече 
индивидуални. Скромен опит в това отношение беше направен при разработването на 
Примерната номенклатура на делата на областната администрация през 2012 г., където 
като приложение бяха изведени основите видове документи, подлежащи на постоянно 
съхранение. Разработването и въвеждането на списъци на документите, задължително 
подлежащи на постоянно съхранение, на практика би гарантирало приемането в 
държавните архиви на минимума ценни документи във фондовете.

Целевото предназначение на списъците на документите със срокове за съхранение 
и взаимовръзката им с номенклатурите на делата е неправилно третирано в практиката, 
което също рефлектира и върху нормативно-методическата база в областта на архивното 
дело. В Закона за НАФ, чл. 43, ал. 1, е посочено, че Постоянно-действащите експертни 
комисии (ПДЕК) на държавните и общински институции изработват номенклатури на 
делата и списъци на видовете документи със срокове за тяхното съхранение. В чл. 36 т. 
1 на Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването, 
и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общински 
институции също е регламентирано, че текущата експертиза включва определянето на 
сроковете за съхранение на документите чрез изготвянето номенклатура на делата и списък 
на видовете документи, но чл. 10, т. 2 гласи че „ПДЕК съставя номенклатура на делата и/
или списък на видовете документи със срокове за тяхното съхранение”. В Методическия 
кодекс от 2013 г. обаче категорично е казано номенклатури или списъци.

На практика не се оценява възможността с помощта на списъците на документите 
със срокове за съхранение да се класифицират и систематизират значително количество 
документи, да се прецизират сроковете и се въведе така желаното единство в сроковете 
за съхранение. Доказано е, че списъците на документите със срокове за съхранение имат 
своето място и значение за разработването на качествени номенклатури на делата.

Наличието на трите вида пособия – номенклатура на делата, списъци на 
документите със срокове за тяхното съхранение и списъци на документите, задължително 
подлежащи на постоянно съхранение, е в пряка зависимост от основната задача на 
експертизата на ценността на документите, а именно – подбор на документите за постоянно 
съхранение и осигуряване на пълнота и висока информативност на архивния фонд. Това не 
означава подценяване на другите задачи на експертизата на ценността, тясно свързани със 
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сроковете за съхранение, а именно определяне на документите с дългосрочно справочно 
значение и унищожаване на неценните документи с изтекли срокове на съхранение.

В случая е необходимо да се отбележи още един проблем на българската практика 
– срещат се номенклатури на делата, които са прекалено подробни, разбити по видове 
документи и по съдържание много се доближават до списъците на документите със срокове 
за съхранение.

Притеснителна е и тенденцията на недооценяване важността на процеса по 
изготвянето на индивидуални номенклатури по места и на типови номенклатури по 
хоризонтала за еднотипни фондообразуватели със сходна документация за сметка на 
отраслови номенклатури по вертикала.

Днес, в условията на силно нарастващ обем на документооборота и силно 
редуциран състав на държавните архиви, може би е назрял моментът държавните архиви да 
съсредоточат вниманието си върху предмета на тяхната дейност – документите със срок П и 
тези със знак ЕК. В известна степен, на отделни процеси от документооборота държавните 
архиви успяха да ограничат вниманието и респективно отговорността си в това отношение. 
Макар и трудно, в Закона за НАФ и Наредбата от 2009 г. отпадна излишната отговорност, 
свързана с утвърждаването на актовете за унищожаване на неценните документи с изтекли 
срокове на съхранение. С изпращането на актовете за сведение в държавен архив е напълно 
достатъчно да се осъществи необходимият контрол върху документите-предмет на НАФ. 
По отношение процесите в деловодните служби вниманието беше съсредоточено главно 
върху процеса на опазването на документите. При междинната експертиза се въведоха 
описите на документите със срок П, а на ПДЕК беше вменено задължението ежегодно да 
проверява наличността и състоянието на документите с постоянен срок на съхранение 
и тези със знак ЕК в учрежденския архив, като резултатите се отразяват в протокол. 
Основният методически контрол и основната отговорност по отношение на предмета 
на дейност на държавните архиви се извършва и се поема чрез инвентарните описи. 
Неслучайно те се определят като най-важния отчетен и справочен документ. Инвентарните 
описи са документ, който утвърждават и трябва да утвърждават държавните архиви, защото 
те поемат отговорността за всеки лист, описан в тях и приет в архивохранилищата. Какъв 
е смисълът да утвърждават описа с неценните документи , които никога не са влизали и 
няма да влезнат в държавен архив, които след утвърждаването на описа се унищожават 
неизвестно къде и как, от които може да изтече макар и текуща, справочна, но служебна 
информация, за която архивите трябва да носят излишна отговорност. Не е известен случай 
в досегашната практика, представители на държавните архиви да присъстват на самия 
процес на физическото унищожаване на неценните документи, въпреки че са утвърдили 
съответните описи. Тази особеност държавните архиви да утвърждават дейности, свързани 
с неценните документи със справочно значение, да носят излишна отговорност за тях, 
постепенно може да бъде преодоляна и вниманието да остане главно върху документите с 
историческо значение. Експертизата е процес на определяне на ценността на документите 
въз основа на научнообосновани критерии с основна цел предаването им за постоянно 
запазване в държавен архив. Експертизата е най-отговорният процес, от който зависи 
пълнотата и високата информативност на архивните фондове и в резултат на който се 
определя съставът и съдържанието на НАФ.

Положителен е фактът, че в българската практика има забранен период за 
експертиза, но той се отнася за по-далечното минало до 1900 г. и до 1912 г. за териториите, 
освободени в резултат на Балканската война, и няма отношение към съвременната практика 
на предархивното поле. С оглед на събитията през последните 25 години е възможно да се 
обсъди и предложи един период, документите за който да се оценяват със завишена роля на 
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критерия „време на създаване на документа”, на критерия „значение на събитието отразено 
в документа” и др., с цел да се приемат по-наситени информационно архивни фондове, с 
по-голям обем от документи за периода 1989–2019 г. например. Тоест, специален период с 
особено внимателно отношение при експертизата на ценността на документите.

Като специфична и проблемна може да се определи практиката на работа на такива 
важни органи като Постоянно-действащите експертни комисии във фондообразувателите, 
които са първото звено на системата от експертни органи в областта на експертизата на 
ценността на документите. Създаването на ПДЕК е задължително в съответствие със 
Закона за НАФ и Наредбата за организирането, обработването, експертизата, съхраняването 
и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общински 
институции. Комисиите са помощен орган към ръководителя на администрацията. Съставът 
на ПДЕК се определя със специална заповед. За председател на Комисията се определя 
заместник-ръководителят, главният секретар или друго длъжностно лице с ръководни 
функции, отговарящо за работата с документите. В ПДЕК се включват ръководителите на 
структурни звена, деловодителят и завеждащият учрежденския архив или длъжностното 
лице, отговарящо за архива.

Всъщност, самият състав на ПДЕК предполага преди всичко експертна дейност, 
но на практика Комисията се явява предимно изпълнителен орган. Ако се вгледаме по-
внимателно в чл. 10 на Наредбата от 2009 г., ще видим, че тя има предимно изпълнителски 
задачи: изготвя вътрешни правила за дейността на учрежденския архив, които се съгласуват 
с ръководителя на съответния държавен архив и се утвърждават от ръководителя на 
съответната администрация; съставя номенклатура на делата или списък на видовете 
документи със срокове за съхранение и изготвя предложения за актуализирането им; 
организира внедряването на номенклатурата на делата; контролира предаването на 
документите в учрежденския архив; ежегодно проверява наличността и състоянието на 
документите с постоянен срок на запазване и тези със знак ЕК в учрежденския архив, 
условията на съхранение и опазване на документите; организира и участва в експертизата 
на ценността на документите; организира подготовката и предаването на ценните 
документи в съответния държавен архив; изготвя актове за унищожаване на документи 
с изтекъл срок на съхранение; привлича при необходимост консултанти от съответната 
област на знанието или от съответния държавен архив за определяне на ценността на някои 
видове документи.

В редица фондобразуватели ПДЕК не успяват пряко да изпълнят този сериозен 
комплекс от специфични трудоемки задачи, често извършвани в дискомфортни условия. И 
в крайна сметка работата обикновено остава за сведените до краен минимум по численост 
експерти от държавните архиви или се извършва по граждански договор от физически, 
юридически лица и др.

Всички тези въпроси могат да бъдат поставени  при следваща актуализация на 
нормативната и методическа база на архивното дело като отрасъл.
 
ІІІ 78
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 НАЦИОНАЛНА  ХУДОЖЕСТВЕНА  АКАДЕМИЯ  (1896-2016)
(НАЧАЛОТО) 

Ангелина Пенева

 Всяка история има своята предистория. В този смисъл е невъзможно да се отминат 
без бегъл преглед 18-те години, извървени от възкръсналата след петвековен мрак и робска 
участ българска държава до въпросната 1896-а, когато на 16 януари с.г. с Указ N  4 на 
Осмото народно събрание e утвърден Закон за Държавно рисувално училище. 

Разтърсена от  Априлското въстание, преживяла опиянението от Санстефанския 
мир и всенародната покруса след Берлинския конгрес, постигнала на 6 септември 
1885 г. въжделеното обединение на Княжеството с Източна Румелия – в рамките на 
две десетилетия след Освободителната война, страната ни успява да наложи своята 
идентичност пред Великите сили. Констатацията, че историческата съдба на всеки народ 
зависи от комплекс вътрешни и външни причини е безспорна истина, а в българския 
вариант е утежнена и от нерешения национален въпрос. Все пак, въпреки политическите 
трусове и социалните безредици, наред с липсата на управленски традиции, с явната 
неопитност и посредственост на някои от управляващите лица, в Българското княжество 
е изградена модерна за времето институционалност с административно устройство 
и съдопроизводство, с болници, полиция и добра финансова система, въведена е 
една обмислена образователна политика, в която по оригинален начин са съчетани 
възрожденските традиции с най-новото от европейския опит.

На фона на съотношението градско-селско население, където селяните са 80%, 
все повече се засилва тенденцията „отваряне към широкия свят”, мирогледът постепенно 
се трансформира и излита от  Балканските теснини. Нека споменем, че още през 1869 г. 
ученолюбиви и родолюбиви българи, сред които Марин Дринов, Васил Друмев, Васил 
Стоянов, Гаврил Кръстевич и др., основават в Браила Българско Книжовно дружество с цел 
разпространение на всеобщото просвещение и напредък между народа и образованието, 
и усъвършенстването на българския език, на българската история и на нашата 
словесност¹. Освен това, на 8 декември 1888 г. Народното събрание приема закон за Висше 
училище за чийто пръв ректор от януари 1889 г. е избран проф. Александър Теодоров-
Балан. Така че от самото начало в Княжество България е даден силен тласък не само на 
развитието на стопанския живот, но е помислено и за бъдещия културно-образователен  
възход на нацията. 

Възрожденското поколение талантливи дейци  вече има нужния роден простор за 
духовна изява. Същевременно напират нови млади сили, решени да пренесат на местна 
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почва видяно и научено из световните културни центрове. Години преди да се случи това, 
мнозина българи са получили солидно образование не само в лицеите на Цариград и 
Атина, но и в престижни европейски и руски университети. Музеите в Рим и Флоренция, 
в Мюнхен и Виена, в Петербург и Москва са отваряли врати пред не един и двама жадни 
за знания българи: Димитър Добрович, Станислав Доспевски, Христо Цокев, Николай 
Павлович... Самоковската зографска школа от 18 век, оставила безспорни ценностни 
творения, вече не задоволява вкуса на новото време и иконописците сами разбират, че 
изкуството им не отговаря на светските критерии и разбирания за живопис. 

Особено интересно е битието на Димитър Добрович (1816, Сливен – 1905, 
Сливен), който преди да поеме пътя на професионален художник учи заедно с Георги 
Сава Раковски в гръцкото училище Коручешме в Цариград. Дружбата им продължава и в 
гимназията в Атина, където Добрович е запленен от революционните идеи за освобождение 
на поробеното отечество. След като завършва Атинското художествено-техническо 
училище, Димитър Добрович (прочул се като Димитриос Добриадис) заминава за Рим, 
където се дипломира в Римската художествена академия. Любопитна подробност е, че като 
студент І курс взима участие в Похода на хилядата на Джузепе Гарибалди. В България се 
връща през 1893 г. 

Друг придобил особена популярност българин е Николай Павлович (1835, 
Свищов – 1894, София). В списвания в Цариград в. Съветник (1864 г.) той публикува 
съобщение до сънародниците си, че възнамерява да отвори училище по живопис в Трявна 
по подобие на съществуващите европейски академии за изящни изкуства. Училият в 
Мюнхен и Виена художник излага своя програма, в която присъстват задължителните 
учебни дисциплини: „теория на перспективата”; „анатомия”; „рисуване по антични 
образци и рисуване по натура”; „история на изкуството”. Името Николай Павлович вече 
е познато сред българската общност в Османската империя. Той е автор на литографиите 
за Метеорологическия и Космографическия атлас на д-р Петър Берон, публикувани 
през 1860 г. в Париж. Същата година Павлович заминава за Белград, където прави 
илюстрациите за изданието на Г. С. Раковски „Няколко речи за Асен І, великия цар 
български и сина му Асен ІІ“. От есента на 1860-1861 г. живее в Одеса, където издирва 
сведения за средновековни български облекла, нужни му за по-нататъшни композиции на 
историческа тема. Голямото признание Николай Павлович получава заради картината си 
„България, Тракия и Македония, разделени от Берлинския конгрес”. Алегоричната картина, 
тиражирана като литография в Свищов от Д. М. Дробняк, буквално залива Княжеството 
– дотолкова се превръща в емблематична за изстрадалия български народ. Не току така 
първите народни представители, избрани да сътворят конституция на новото княжество, 
сериозно са дискутирали въпроса дали не е по-добре да върнат подарената свобода и да се 
завърнат под турска власт, та да се възстанови разпокъсаното народно единство – оправдана 
реакция срещу пропадналите прелиминарни решения в Сан Стефано... И втората негова 
картина „Съединението на Северна и Южна България”, вече тиражирана в Държавната 
печатница в София непосредствено след Сръбско-българската война, в която художникът 
е доброволец, също се радва на всеобща почит. Нека припомним, че Николай Павлович е 
автор и на композицията „Паисий Хилендарски пише История славянобългарска”. Затова 
не е за учудване, че именно Николай Павлович е инициаторът за създаване на Държавно 
рисувално училище, проект, който се доразвива през следващите пет години с активното 
участие на Иван Мърквичка, Антон Митов, Константин Величков и Иван Шишманов.

Не бива да забравяме и становището на друг прославен доайен, родоначалник на 
светския реалистичен портрет – Станислав Доспевски (1823, Самоков – 1878, затвора в 
Цариград), който от Петербург пише до своя връстник и приятел – всепризнатия ерудит 



769

Найден Геров, че заедно с другите предмети, които се преподават на децата, задължително 
трябва да присъства и рисуването. Защото посягането към рисуване от най-ранна възраст 
развива детското въображение, приобщава го към красотите на заобикалящата го среда и 
природа. Син на Димитър Зограф, възпитан от най-ранна възраст в семейство на творци-
зографи, завършилият Императорската художествена академия в Петербург художник 
сътворява едни от най-прочувствените ликове на Богородица с Младенеца, на Йоан 
Кръстител, на Светите братя Кирил и Методий².

Някъде в началото на второто десетилетие от възкръсването на младата-стара 
българска държава започват да се проявяват отделни художници: през 1885 г. е първата 
самостоятелна изложба на Иван Димитров, през 1886 г. – на Иван Мърквичка, 1887 г. на 
Иван Ангелов, 1887 – 1889 г. е съвместната изложба на Антон Митов и Иван Мърквичка. 
От 1893-а започва да излиза и сп. Изкуство – орган на току що създаденото по инициатива 
на проф. Иван Шишманов и на Иван Мърквичка Дружество за поддържане на 
изкуството в България, където все по-често се появяват публикации за необходимостта 
от висше художествено училище. Обявената програмна цел на списанието, следвана 
през шестте години на неговото първоначално съществуване е: да запазва чистотата 
на художествения стил, който да съответства на стила на епохата, да възпитава 
художествен вкус у публиката.

В летописа на всяка страна присъстват личности, чиито имена завинаги ще 
останат в пантеона на културната им история и чиято памет поколения ще тачат заради 
заслуги към Отечеството. Столетия по-късно, имената на много от тях предизвикват 
трепет и респект заради стореното. Такъв човек за България е Константин Величков 
(1885, Пазарджик – 1907, Гренобъл). В юношеска възраст той се обучава във Френския 
султански лицей, участва в подготовката на Априлското въстание заедно с Тодор 
Каблешков, в кипежните за Княжеството години 1880-1881 е в Париж, където учи право. 
Разностранно надарен (от 1884 г. е действителен член на Българското книжовно дружество) 
и с подчертано художествени интереси, той се сприятелява с току що пристигналия 
по покана на правителството на Източна Румелия (1881 г.) млад художник Ян (Иван) 
Мърквичка. Взимайки при него уроци по рисуване, двамата оживено дискутират въпроса 
за откриване на висше рисувално училище евентуално в Пловдив... Заминал за Флоренция 
с желание за академична подготовка по живопис, след двегодишен престой К. Величков 
се завръща в родината, за да посвети професионалния си живот на политическата уредба 
на Княжеството. Като член на Народната партия активно участва в три последователни 
мандата на правителството на Константин Стоилов, заемайки поста Министър на 
народното просвещение (1894-1897) в ІІІ-я му кабинет.

Вече в качеството си на държавно отговорно лице, Константин Величков 
целенасочено подема въпроса за създаване на висше художествено училище и възлага на 
Дружеството за поддържане на изкуството в България да изложи в писмен вид каква ще 
е целта на бъдещото учебно заведение. Проекто-програмата е публикувана в бр. 1 на сп. 
Изкуство: 

[...] да приготовлява художници по пластичните изящни изкуства; учители и 
учителки по рисуване, чертане и краснопис в гимназиите, специалните и класни училища; 
рисувачи в разните клонове на художествената индустрия (иконопиство, резба, 
декоративно изкуство, керамика, златарство, тъкачество и др.).

Събрал около себе си едни от най-видните творци на науката и изобразителното 
изкуство в Княжеството - като проф. Иван Шишманов, Иван Мърквичка и Антон Митов, 
Константин Величков подготвя проектозакон и мотиви към него за откриване на Държавно 
рисувално училище.
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Блестящата реч на министър Константин Величков пред Осмото народно събрание в 
защита на предлагания закон, ще остане завинаги пример за визионерско законотворчество 
и стратегическо мислене, пример за държавническа позиция (готов е да си подаде 
оставката, ако законът не бъде приет от народните представители).

[... ] Ни един образован човек, поне който има право да носи това име, не може 
да не знае, че изкуството е изградило оная великолепна триумфална арка, през която 
минаха науката и свободата, и хвърлиха своите зари върху човечеството [...] Няма 
нужда от висши съображения да ни ръководят, за да съзнаем потребността на едно 
рисувално училище. Това училище е станало потребно още в деня, в който се е приела 
образователната система, която днес е в сила в България [...] А има ли човек, който 
да може да помисли даже, че би могло едно възпитание да бъде пълно, рационално, 
отговарящо на нуждите на един народ, в което рисуването не би фигурирало като 
първостепенен образователен предмет [... ] Никога няма да добием истински артисти 
само със стипендии в Европа, защото едно от условията, за да се развие изкуството, едно 
от условията на прогреса е съревнованието, и до дето това съревнование не се създаде в 
земята ни, няма да имаме изкуство, както няма да имаме и наука [...]

В първия випуск (1896-1902) са приети 48 кандидати, сред които бъдещите светила 
Андрей Николов, Цено Тодоров, Александър Божинов, Стефан Иванов... Създадените 
два отдела: а) за художници и учители по рисуване и б) за рисувачи по художествените 
индустрии напълно отговарят за тогавашните нужди. Т.нар. „Учителски съвет“ най-напред 
е от трима преподаватели: Иван Мърквичка (директор) – по живопис; Антон Митов – по 
история на изкуството и Борис Щатц – по моделиране. В следващите години съставът 
се разширява: Петко Клисуров – по живопис; Ярослав Вешин – също по живопис; Жеко 
Спиридонов и Методи Василев – по моделиране и скулптура; Стефан Димитров – по 
керамика. 

Първоначално Държавното рисувално училище е поместено в една ниска, 
напомняща османското минало сграда на ул. „Аксаков” N 22. За ателиета са наети и две 
частни сгради на ул. „Оборище” N 17 и на ул. „Сан Стефано” N 28. Междувременно се 
обявява конкурс за нова сграда на все повече получаващото признание Висше художествено 
училище. Руският архитект Александър Смирнов (най-близкият сътрудник на арх. 
Померанцев и пряк наблюдател по строителството на храм-паметника „Св. Александър 
Невски”) печели І-а награда. Теренът около строящия се храм представлява обширно 
поле от пустеещи земи – напълно подходящо място за издигане на една представителна, 
модерна обществена сграда, съобразена с национално-битовите и църковно-архитектурните 
традиции на страната. Строежът е завършен през 1907 г., но Константин Величков не вижда 
това. Разочарован от обществено-политическите неразбории с характерните за балканския 
манталитет изтребителни страсти и необуздан ламтеж към лично облагодетелстване, 
сам с разклатено здраве, Константин Величков напуска страната. На път за Гренобъл 
умира. Годината е 1907. (За жалост, част от тази великолепна сграда е унищожена 
от американските бомбардировки през 1944-а, но и в оцелелия си вид тя е едно от 
архитектурните бижута на столицата.)

През това време в страната все повече укрепва идеята за признание на 
държавния суверенитет от Великите сили. Предпоставки за това отдавна има, както 
поради икономическия подем, позволил на изостаналата балканска държава бързо да 
се приспособи към механизмите на пазарната икономика, така и поради все по-ярко 
открояващите се художествено-културни прояви в страната и в международен план. 
Демократическото правителство на Александър Малинов внимателно следи деня и начина 
за провъзгласяване на независимостта на Княжество България – акт, чрез който българският 
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народ ще бъде донякъде възмезден за страданията от териториалните ампутации и 
разпокъсаното народно единство от „Европейския концерт”. Така че след 22 септември 
1908 г. въодушевлението за просперитет на нацията, за раждане и реализиране на нови идеи 
се превръща във всеобщ стремеж.

Само 3 години след поставяне на основите на една солидна школа по изобразително 
изкуство у нас, на Световното изложение в Париж през 1900 г. Рисувалното училище 
е наградено със златен медал заради цялостната организация на учебния процес. 
Преподавателите, участващи със свои картини, също са отличени с награди, а директорът 
Иван Мърквичка получава покана да участва в подготовката и в журито на следващ 
световен конгрес. През 1904 г. в Сейнт Луис, САЩ, за втори път награждават Българското 
рисувално училище със златен медал. В 1906 г. преподавателите изработват и издават 
луксозен годишник, който се разпространява в чужбина с цел да запознае световната 
културна общественост с успехите на обучението в свободна България. Още на следващата 
година Училището е наградено със златен медал в Лондон. Преподавателите в Рисувалното 
училище отдавна разсъждават по въпроса как да се осъвремени обучението. В учебната 
програма се въвеждат нови дисциплини. „Стилознание” запознава студентите с орнамента 
и оттук с декоративните изкуства. Застъпено е изучаването на архитектурните стилове през 
епохите. Въведени са дисциплините „резба” и „везба”. Възникват реформаторски идеи, 
една от които Антон Митов  формулира най-точно:

[...] България, ако желае да напредва в индустриално отношение, необходимо 
е да има едно училище за приспособяване на изкуството към промишлеността. Нам е 
нужно училище, което дава художествено-индустриално образование и да подготвя хора, 
които да могат благотворно да влияят на зараждащата се млада промишленост на 
отечеството [...]

Така започва да си пробива път едно ново направление, което след години ще 
бъде назовано „дизайн”. Постепенно се топят границите между изящните и приложните 
изкуства. Преименуваното през 1921 г. Държавно рисувално училище в Художествена 
академия, авторитетно демонстрира пред напредналите европейски страни своята 
национално-творческа индивидуалност и ярки художествени позиции, в които присъства 
най-доброто от възрожденското минало. Увлечението по декоративното богатство и 
стилизация с прочутите плетеници и геометрични мотиви, заимствани от древните 
църковни книги, допринася за създаването на характерни творби с дълбок емоционално-
народностен заряд. В резултат през 1937 г. на Международното изложение за изкуство и 
индустрия в Париж постиженията на Художествената ни академия са отличени с бронзов 
медал...

През 30-40-те години на ХХ век изобразителното изкуство в България е в небивал 
разцвет. Всяко ново течение, шестващо из големите европейски салони и наложило 
се като художествен стил, своевременно получава резонанс у нас. В Академията са 
привлечени нови преподаватели, завършили образованието си в София и специализирали 
на Запад, като Никола Маринов (живопис и история на изкуството), Стоян Райнов и 
Атанас Дудулов (скулптура), Дечко Узунов (живопис) – всеки успял да изяви своята 
артистична индивидуалност и отличил се със завладяващ педагогически похват. В 
часовете на обаятелните професори Никола Маринов и Николай Райнов, чиито лекции са 
онагледени с „магическия фенер”, са се стичали любознателни студенти и от Софийския 
университет. Модният от края на 20-те години сецесион сполучливо е трансформиран 
у нас в национално-романтично направление. Завладяващият с голямата си ерудиция и 
високо художествено майсторство проф. Никола Кожухаров пръв запознава студентите 
със символизма. Следа в подготовката на бъдещи таланти остават не един и двама 
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преподаватели, сред които Илия Петров (живопис), Иван Пенков (декоративни изкуства), 
Кирил Цонев (технология на изящните и приложни изкуства)... И до днес се цитират 
думите на Цено Тодоров, изречени по време на работа със студенти: „[...] не можете да 
изградите една светла живопис, ако не сте окъпани от светлината на истината”. 

Избухването на Втората световна война и последвалата я разруха, унищожението на 
предишните нравствени ценности, налагането на несвойствена за българския свободолюбив 
дух „марксистко-ленинска“ идеология като единствено правилната  предизвиква 
капсулиране на всяка волна творческа изява. Мъчителният процес на приспособяване към 
новите художествено-идейни и обществено-политически влияния, изцяло заимствани от 
Съветския съюз, отнема повече от десетилетие, тъй като всеки несъгласен с новата линия е 
безжалостно мачкан. Активните пропагандатори (първоначално формирали Отечествено-
фронтовски комитет, а по-късно партийна група) на привнесения у нас „социалистически 
реализъм” – термин, сътворен от Максим Горки през 20-те години, оценяват критично 
всяка творба и с клеймото „чужд на духа на новото време” отрязват пътя за публична изява 
на успешни художници и преподаватели, осакатяват човешки съдби. Оклеветяването, 
„разобличаването на врага” дори сред студентите, в името на собственото оцеляване и 
кариера, задълго остава да трови академичната среда – това важно „идеологическо звено 
за комунистическото възпитание”. Безпардонно е наложена информационна изолация 
откъм съвременните западни течения в изкуството... Щастлива подробност е, че в идейно 
обърканите години в Художествената академия остават да работят доказано добри педагози 
– сред тях от най-известните в художествения елит на страната. 

Значително в по-късно време, изобразителното изкуство в България успява да се 
измъкне от стягащите го идеологически  рамки. Академичният учебен процес изстрада и 
тази своя, пълна с обрати и напрежение, съдба. Тоталитарните отклонения не попречиха 
Националната художествена академия да остане в центъра на културния живот и да се 
извиси до модерно учебно заведение. Близо двадесет са специалностите, разпределени 
в 2-та факултета – за изящни изкуства и за приложни изкуства. Добре обмисленият 
образователен процес вече 120 години успешно изпълнява своята мисия, дължаща се на 
особената връзка „преподавател – студент”. Връзка, която въздейства на младите като 
магия: учителят посвещава в тайнството на изучаваната материя своите ученици, за 
да поемат после те сами пътя към храма на голямото изкуство. Затова вглеждайки се в 
извървените години от НАЧАЛОТО, положено от онези безрезервно отдадени на културния 
прогрес на България мъже, без капка патос можем просто да сведем глави пред тяхното 
дело: digni memoria, Domine, sunt tui nati. 

Бележки

1. Този и приведените следващи цитати са с осъвременена ортография. Ортоепията е 
съхранена.

2. Иконите „Св. Св. Кирил и Методий” – 1860 г. и „Богородица с Младенеца (Елеуса)” – 1874 
г. се съхраняват в Нaц. ист. музей, а иконите „Богородица с Младенеца (Одигитрия)” – 1859 г. и „Св. 
Йоан Кръстител” – 1860 г. се съхраняват в Пловдивската Света Митрополия. 

ІІІ 79
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АЛЬБЕРТ  ШВЕЙЦЕР  НА  РУБЕЖЕ  СТОЛЕТИЙ

Вилли Петрицкий

На пороге двадцать первого века человечество столкнулось с глобального характера 
последствиями разобщения. Воинствующий ислам пытается навязать свою веру всему 
миру. Организация Объединённых Наций утрачивает безотлагательное влияние на 
разрешение возникающих кризисных ситуаций. Относительно благополучную до недавнего 
времени Европу заполонили беженцы из стран Ближнего Востока и Африки. Трещит по 
швам Европейское сообщество – такие страны, как Венгрия и Словакия, закрыли свои 
границы для нескончаемого потока эмигрантов.                             

В создавшихся условиях небесполезно вспомнить о деятельности в защиту мира 
Альберта Швейцера (1875-1965), человека разносторонних дарований – философа, теолога, 
музыканта, врача, общественного деятеля, лауреата Нобелевской премии мира 1952 
года. Причём в каждой из сфер творческой деятельности Швейцер достигал всеобщего 
признания. Его многотомный труд „Культура и этика” переведён на многие языки мира. 
„Мистика апостола Павла” цитируется богословами. Колоссальный музыковедческий 
труд „Иоганн Себастьян Бах” друг Швейцера Ромен Роллан оценивал как творческий 
подвиг. Как органист-виртуоз Альберт Швейцер, по свидетельству Стефана Цвейга, уносил 
слушателей в поднебесье и бережно возвращал на посветлевшую Землю. Африканские 
пациенты врача Альберта Швейцера справедливо именовали его Огангой – Волшебником: 
Швейцер исцелял их от проказы, производил сложные хирургические операции, принимал 
роды… О своей больнице в тропическом лесу, в местечке Ламбарене, Альберт Швейцер 
талантливо поведал в своей книге „Письма из Ламбарене” (1).           

*  *  *
В первом разделе статьи речь пойдёт о наиболее значимой для наших дней  сфере 

творческого наследия Альберта Швейцера – деятельности в защиту мира. Получая второе 
высшее, медицинское, образование Швейцер усердно изучал физику и химию. В 1923 г. он 
познакомился в Берлине с Альбертом Эйнштейном. Вскоре знакомство переросло в дружбу. 
Эйнштейн  уловил суть характера друга, подчёркивая, что Швейцер „…действовал, исходя 
из внутренней необходимости”. Дружба Швейцера и Эйнштейна сохранялась до кончины 
великого физика в 1955 г. Альберт Швейцер навещал друга в Принстоне (США), вёл с ним 
переписку, согласовывая с Эйнштейном усилия по выступлениям против угрозы атомной 
войны. Незадолго до кончины друга, 22 февраля 1955 г., Швейцер писал в Принстон из 
Ламбарене: „Что касается вопроса об испытании новых атомных бомб, я не могу поверить, 
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что ООН не может сделать этот вопрос предметом переговоров. Я получаю письма, в 
которых люди требуют, чтобы Вы и я, а также другие… потребовали от ООН действий” (2).

Когда, наконец, в 1963 г. был подписан договор о запрещении испытаний атомного 
оружия в трёх сферах, А. Швейцер обратился с идентичными письмами к президенту 
США Д. Кеннеди и Н. С. Хрущёву. Он писал: „Когда я получил известие о Московском 
Договоре, я подумал о моём друге Альберте Эйнштейне, совместно с которым я ступил на 
путь борьбы против атомного оружия. Он умер в безысходной безнадёжности в Принстоне, 
на чужбине. Однако на основе Ваших дальновидности и мужества, я позволю сделать 
вывод о том, что человечество сделало первый шаг на пути, который ведёт к миру” (3). 
Значительный вклад в подготовку Московского Договора сделал талантливый русский 
физик-атомщик, лауреат Нобелевской премии мира (1975) Андрей Дмитриевич Сахаров 
(1920-1990). Он убедил Н.С. Хрущёва в том, что Советский Союз не только не проиграет, 
но и выиграет в случае заключения Договора (4). Автору этих строк довелось встречаться 
с А.Д. Сахаровым на Международной научной конференции в Ленинграде, посвящённой 
столетию со дня рождения А. А. Фридмана и посетить его в Москве в квартире знаменитого 
дома на улице Чкалова. В нашей беседе А.Д. Сахаров отметил: „Швейцер в самых тяжёлых 
условиях всегда оставался человеком, который не сдавался обстоятельствам” (5). 

В своей миротворческой деятельности Альберт Швейцер нередко обращался 
за советом и поддержкой к именитым современникам. 2 апреля 1958 г. он писал Ф. 
Жолио-Кюри: „Европейские страны по предложению НАТО намереваются  без согласия 
парламентов принять на вооружение атомное оружие. Они хотят поставить народы перед 
уже свершившимся фактом. Это – опасность, против которой мы должны бороться, не 
теряя времени” (6).

Весьма весомым оказался миротворческий вклад А. Швейцера в мирное разрешение 
Карибского кризиса, чреватого третьей мировой войной. Ещё задолго до октября 1962 г. 
он обратился к президенту США Д. Кеннеди с посланием: „Многоуважаемый господин 
президент Кеннеди, будьте, пожалуйста, так любезны, простите мне, старому человеку, 
что я взял на себя смелость написать Вам об испытаниях атомного оружия, которые 
Соединённые Штаты и Англия хотят провести, если Россия не выполнит их требования. 
Я беру смелость написать Вам об этом, как человек, давно занимающийся вопросами 
атомного  оружия и проблемой мира. Я спешу заверить Вас, что в связи с последними 
научными изобретениями каждое испытание, проведённое Советским Союзом, будет 
записано новейшими инструментами, принадлежащими Вашей стране…

Как полностью нейтральная персона, позволю признаться, я не полностью 
уверен, что требование одного государства заставить другое государство терпеть 
на своей территории контроль интернациональной комиссии, является юридически 
обоснованным. Это право может появиться только после заключения между государствами 
Соглашения о разоружении. Тогда создастся новое положение, которое ставит точку в 
холодной войне и даёт каждому государству право узнать на основании международной 
инспекции, выполнили ли другие государства свои обязательства в области разоружения в 
соответствиями с Соглашением… (Когда сказано! – В. П.) Ныне в мире существует острая 
необходимость в том, чтобы ядерные державы как можно скорее подписали Соглашение 
о разоружении под международным контролем… Если это не будет достигнуто, мир 
окажется в опасной ситуации. Я прошу Вас подумать, хотели бы Вы взять на себя такую 
ответственность”… (7).

Джон Кеннеди ответил подробным письмом, своего рода „отчётом” о ходе 
переговоров, завершив своё послание такими словами: „Вы один из самых влиятельных 
в нравственном плане людей нашего столетия. Я очень надеюсь, что значительный вес 
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Вашего влияния Вы примените в пользу движения за общее и окончательное разоружение” 
(8). Но события не поддавались обоюдному контролю – США продолжали наращивать  
ядерное вооружение. Тогда, по инициативе Фиделя Кастро, советские корабли доставили 
на Кубу ракеты с ядерными боеголовками – мир, как и провидел Швейцер, оказался в 
почти катастрофической ситуации. Д. Кеннеди, очевидно, отказался от контактов и Альберт 
Швейцер обратился с открытым письмом к главе Пентагона Роберту Мак Намаре (9). 
Договорились о том, что советская сторона возвращает корабли обратно, а США снимают 
морскую блокаду Кубы и обязуются не нападать на неё: в воскресенье, 28 октября 1962 
года угроза ядерной войны миновала…

14 января 1965 года Альберту Швейцеру исполнилось девяносто лет. Но он не 
оставлял деятельности в защиту мира на планете Земля. Из США в начале сентября он 
получил письмо от старого друга Лайнуса Полинга, дважды лауреата Нобелевской премии. 
Полинг сообщал: „Направляю Вам текст обращения группы Нобелевских лауреатов к 
главам правительств, которые могли бы содействовать прекращению войны во Вьетнаме. 
Надеюсь, Вы присоедините к сему свою подпись” (10). Швейцер подписал обращение и, не 
взирая на недомогание, поспешил к отходящему вскоре пароходу – медлить было не в его 
характере. Через несколько дней он слёг и уже не поднимался. Альберт Швейцер скончался 
в ночь на 5 сентября 1965 года. 

*  *  *
Миротворческая деятельность Альберта Швейцера основывалась на его 

философско-этической доктрине о благоговении перед жизнью. В начале ХХ века, в период 
сотрудничества с группой пацифистов, возглавляемой Роменом Ролланом, Швейцер задался 
вопросом, почему в, казалось бы, благополучной Европе возникла братоубийственная 
война с применением танков, самолётов и ядовитых газов. Осенью 1915 г. в длительном 
плавании по тропической  реке Огове перед ним открылось поистине торжествующее 
буйство жизни. Доктора Швейцера озарило: жизнь – сложнейший непознанный ещё 
феномен, существующий на планете Земля, следует оберегать и сохранять.

В 1923 г. вышла в свет книга А. Швейцера „Культура и этика”. Во второй её части 
автор формулирует принципиально новое, расширенное до космических далей, назначение 
этики благоговения перед жизнью (11). Позже, в письме к автору этих строк, Швейцер 
подчёркивал: посредством этики благоговения перед жизнью „… мы достигаем духовной 
связи со Вселенной” (12). Этика благоговения перед жизнью должна заниматься не только 
взаимоотношениями между людьми, но иметь предметом наше отношение ко всему сущему. 
Под  всем сущим Швейцер понимал  природу в целом – растительность, сообщество живых 
организмов, мировой океан, земную твердь, атмосферу, Универсум.

Основной постулат этики благоговения перед жизнью сформулирован мыслителем 
предельно просто: „Я – жизнь, которая хочет жить; я – жизнь среди жизни, которая хочет 
жить” (13). Из этой лаконичной формулы  естественно вытекает основной нравственный 
постулат добра, логично соотнесённый с его противоположностью: „Добро – то, что 
служит сохранению и развитию жизни; зло есть то, что уничтожает жизнь, препятствует 
её развитию” (14). Кажущаяся простота основных постулатов этики благоговения перед 
жизнью вызывает непростые вопросы. Они обусловлены сложными, часто конфликтными, 
ситуациями, имеющими место в обыденной жизни – покушение преступника на вашу 
жизнь Нападение дикого зверя… Или, проще, – охота, необходимость покоса травы на корм 
домашних животных… Следует отдать должное Швейцеру – он не впадает в толстовское 
непротивление злу насилием, но диалектически приходит к приемлемому для разумного 
существа выводу: на агрессию или опасность должно отвечать соответственно реальным 
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обстоятельствам. „Стать нравственным означает стать истинно мыслящим” (15), ибо: „там, 
где я наношу вред какой-либо жизни, я должен ясно осознавать, насколько это необходимо” 
(16).  

Создатель этики благоговения перед жизнью – не оторванный от реальности 
мыслитель. Он постоянно пребывал в русле противоречий реальной действительности. 
Получив гонорар за присуждение Нобелевской премии мира, Швейцер целиком тратит 
его на строительство нового лепрозория в Ламбарене. Лично осуществлять добро для 
страждущих – лейтмотив его жизни и пример для человечества. Этика А. Швейцера – 
учение, имеющее общечеловеческое значение. Справедливо академик А. А. Гусейнов 
включил Альберта Швейцера в пантеон великих моралистов человечества, поставив 
его имя и учение в один ряд с именами и учениями Конфуция, Будды, Моисея, Иисуса, 
Мухаммеда, Сократа, Эпикура и Льва Толстого (17).

Важно подчеркнуть, именно внутренняя потребность поступать согласно принципу 
благоговения перед жизнью подвигла Швейцера на  протест и осуждение варварской 
бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 г. В этот день он в Ламбарене принимал 
исключительно тяжёлые роды у молодой негритянки. Врачи и родственники роженицы 
потеряли всякую надежду на благополучный исход. Но через полчаса после сообщения 
о трагедии Хиросимы доктор Швейцер бережно держал в руках новорожденного: „Если 
в одно мгновение убивают десятки тысяч беззащитных людей, мой долг доказать, сколь 
велика цена одной спасённой человеческой жизни” – эти слова Швейцера записала доктор 
Анна Вильдикан.

Как бы в наши дни Альберт Швейцер, будь он жив, воспринял современную 
действительность, когда боевики-исламисты сжигают живых людей, отрубают пленным 
головы, оценивая людей как вещи, годные или негодные для обмена и выкупа. Мыслитель-
гуманист надеялся: „Духовной помощью … является для нас уверенность в том, что ни 
один человек никогда  не должен быть  принесён в жертву как человек-вещь” (18). И чуть 
выше: „Выдвигая в качестве цели культуры подлинную человечность, которой каждый 
может  достигнуть, только ведя жизнь, достойную человека” (19). Напомню, оценивая 
противостояние сил середины прошлого века, философ приходил к выводу: „Только 
мышление, утверждающее этику благоговения перед жизнью способно привести к 
вечному миру” (20). Думается, и сегодня, в условиях жесточайшей конфронтации ведущих 
держав, мысль А. Швейцера конкретно продуктивна, если, конечно, рассматривать жизнь 
человека как высшую ценность. „Гуманитарное осмысление проблем, встающих перед 
человечеством на рубеже столетий требует поиска пути к его единству” (21).  

*  *  *
Альберт Швейцер всей своей деятельностью подавал пример: единства можно 

достичь лишь в том случае, когда с пониманием и уважением относишься к каждому 
человеку, к человеческой общности. Его больница в африканском местечке Ламбарене 
представляла собой своего рода прообраз долженствующего быть единства человечества. 
Врачи, медицинские сёстры – христиане, иудеи, мусульмане, буддисты, атеисты – 
приезжали из Англии, Венгрии, Германии, Голландии, Дании, Ирландии, Латвии, Литвы, 
Франции, Чехословакии, Швейцарии, Швеции, Японии и других стран и дружно работали с 
врачом-африканцем Биссаугави и медбратом Ойембо. Их пациентами были представители 
более десятка народностей и племён Габона, изъяснявшихся на местных языках и наречиях. 

Д. А. Ольдерогге, известный учёный-африканист, в одном из послесловий к 
„Письмам из Ламбарене” А. Швейцера писал: „В те годы, когда туда направился Швейцер, 
на сотни километров  вокруг не было ни школ, ни больниц, а о регулярной доставке 
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почты нечего было и думать… Избрав Габон, доктор Альберт Швейцер шёл добровольно 
на подвиг туда, где на каждом шагу ему угрожали опасности и возможность получить 
тяжёлое заболевание” (22). Если приезжающие в Ламбарене сотрудники получали отпуска 
и возвращались для отдыха на родину, Швейцер почти безотлучно исполнял обязанности 
лечащего врача и руководителя больницы.

По воспоминаниям его сотрудниц Тони ван Леер и Али Сильвер, с которыми автору 
этих строк  посчастливилось общаться и беседовать в Доме-музее Альберта Швейцера в 
Гюнсбахе (Франция), а также вести длительную переписку, основным фактором единства 
„Ламбаренской республики” был личный пример и авторитет её руководителя. Если надо 
было вырубить два десятка деревьев для возведения нового больничного строения и 
привлечённые к работе родственники пациентов неохотно приступали к делу, Швейцер 
сам брал топор – пример доктора подхватывался и работа спорилась. Вместе с тем 
руководитель больницы был строг и суров к тем, кто не соблюдал врачебные предписания, 
отлынивал от помощи землякам или мусорил на территории больницы. Главное, пожалуй, 
уважение доктора к многовековым обычаям, если они не противоречили этике благоговения 
перед жизнью. Швейцер любил беседовать со стариками, дивясь, сколь много общих черт в 
мышлении и отношении к миру у людей различных стран и континентов (23).

Ещё в конце 20-х годов прошлого века Альберт Швейцер выступил со статьёй, 
которая содержала основные пункты первых программ национально-освободительных  
партий африканского континента (24). Далеко не случайно, когда Габон стал 
самостоятельным, жители страны пожелали избрать первым президентом доктора Альберта 
Швейцера. На его похоронах (а Швейцер и его жена похоронены в Ламбарене) будущий 
президент Габона сказал: „Для нас, габонцев, эта мировая знаменитость, этот выдающийся 
философ и тонкий художник, этот лауреат Нобелевской премии мира, был также – и это 
главное – нашим другом и братом, посвятившим себя врачеванию наших язв, человеком, 
который принёс себя в дар той самой земле Габона, в которой он пустил корни и которую 
полюбил всеми фибрами своей глубокой самозабвенной души” (25).   
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ЭТИМОЛОГИЯ  БИБЛИИ
В  АСПЕКТЕ  АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ  ЛИНГВИСТИКИ

Владислав Писанов

Одной из признанных и результативных научных дисциплин называют в 
современном мире Библейскую археологию. Историки, исследователи, отталкиваясь от 
текстов Священного Писания, находят конкретные места археологических раскопок, 
составляют представление о быте и характере древних, о природных и исторических 
событиях, происходивших на Земле.

Однако этот памятник письменности и исторической памяти интересен также и с 
точки зрения „лингвистической археологии”, археолингвистики.

Безусловно, каждый народ имеет Библию на своём языке, в переводе. Однако 
это нормальная археологическая ситуация, когда древнейшие артефакты выявляются 
под массой позднейших культурных напластований. Не будем забывать, что и рукою 
переводчика руководил Божий промысел, трансформированный в желание переписчика 
наиболее полно и точно донести до людей Слово Божие.

И в этом смысле Писание является чёткой инструкцией человечеству.
Тысячелетия Священное Писание трактуют и так, и этак: от полного отрицания до 

слепого прямого принятия.
Что несут в себе знания о Сотворении мира? Как понять её содержание верно и как 

применить их в наш день? Для чего и для кого написана эта Книга?
Вопросы, вопросы, вопросы.
Но, давайте уйдём от прежних догм. Взглянем на этот Труд новыми глазами, через 

призму новых знаний. Например, ответим на самый простой вопрос, на тот, что мы задали 
последним: для кого написана Библия?

Чтобы ответить, сперва взглянем на само название: „Библия”.
Современные этимологи в различных источниках утверждают, что название это 

пошло от некоего финикийского города Библ, через который экспортировали пергамент. 
Греки стали называть пергамент „библос”, а тот, на котором писались тексты – библии. Вот, 
такое удивительное объяснение. Но, объясняет ли оно что-нибудь?

Так что же означает слово „Библия”? Какова его этимология?
Ясные ответы помогает найти новая этимологическая методика – археолингвистика.
Исходя из теории развития языка, древнейшая фонетика была глухой (тихой). 

Потому, чтобы добраться до „археологического” звучания слова, следует „оглушить” 
звонкие звуки. 
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Итак, если мы услышим исследуемое слово в транскрипции праязыка, то станет 
ясно, что перед нами – Пиплия. Пипл. Слышится что-то знакомое, не правда ли?

Кто-то, возможно, возразит, мол, намёк на английское слово people не корректен, 
тогда ведь и англичан-то не было. Справедливо. Но мы и не анализируем английский язык, 
мы говорим о праязыке, который лёг в основу всех последующих языков. Если делать 
отсылку к Библии, то в данном контексте можно говорить о довавилонском языке.

Вспомним, что Библия показывает: в древнейшие времена люди понимали друг 
друга, но,  возомнив себя равными Богу, решили построить Вавилонскую башню, чтобы 
добраться до небес. Господь наказал людей за гордыню, разрушив башню и перепутав 
языки. Место строительства этой башни археологам известно. 

Кстати, из древней истории до нас дошли имена многих ораторов, философов, 
писателей, имя которых – Публий. Их около двадцати человек! Что за популярное такое 
имя? Причём, имя это оказывается у людей именно публичных, известных. Справедливо 
предположить, что это и не имя вовсе, а простое указание на общественный характер 
деятельности этих людей. Публий Корнелий Тацит, Публий Овидий Назон и так далее.

Так и с Библией: звонкие „Б” переведи в глухой, тихий „П” и всё станет на свои 
места. Это довольно длинный, но семантически единый ряд фонетических преобразований: 
публий – пуплий – пиплий. Да, в английском данное слово сохранилось в древней форме 
и семантике, но, скорее всего, происхождением оно обязано той части тела на животе, 
которую русские называют „пуп”. Возможно, в каменные века, когда формировалась речь 
человеческая, пуп был ярким и наглядным признаком человеческого существа, у животных 
пупов как бы нет. Это звучало, наверное, как „пупо” или даже „пуполо”…. Слово с веками 
менялось, но его древнее значение сохранялось.

Таким образом, хотя есть указание на то, что первые рукописные тексты Библии 
были на древнееврейском и древнем арамейском, но археолингвистика доказывает, что 
основным носителем довавилонского языка всё-таки остались славяне. Именно они – 
носители Слова.

Самый популярный текст мира: „В начале было Слово (Евангелие от Иоанна /1:1/).
Сколько разных трактовок вынесла эта библейская фраза! И – не случайно. 

Исследователи всех веков чувствовали, что в ней – ключ. В ней зашифрован тот тайный 
код, который поможет понять всю историю человечества, зашифрованную в Библии.

И вновь нам на помощь приходит ясный инструмент – археолингвистика.
„Слово”. Среди славянских языков наиболее архаичен, в наибольшей степени 

сохраняет основу праязыка – русский язык своего полногласного периода бытования. 
Потому первоформа: СО-ЛО-ВО.

Теория археолингвистики бесспорно выяснила, что дифтонг „ло” с самого начала 
происхождения и становления речи означал человека, некую одушевлённость. Даже 
графически пещерные люди изображали людей с помощью „стоящих” друг на друге о л 
О Л. Голова-руки-туловище-ноги. Но это мы забегаем вперёд, в период возникновения 
письменности. А пока наш пещерный человек только-только начал познавать себя и 
окружающий мир, начал осмысливать эти знания и передавать их другим.

Нет ничего случайного в том, что названия частей тела человека (лоб, локоть, 
туловище и т.д.) содержат это глобальное звукосочетание: ЛО. Ло – это всё живое, 
осмысленное, очеловеченное. А древнейшее созвучие „со” несёт тот же смысл, что и 
сегодня – совместность, союзность…. С человеком…. И, наконец, ВО – воля, внутреннее 
желание. Получается, что СЛОВО – это то, что выражает человеческую волю, это 
инструмент волеизъявления человека. Вот, что было в начале.

Со словами нынче обращаются вольно. Смешно даже слушать, например, этакие 
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этимологические выкрутасы, будто русские глаза произошли от немецких стекляшек 
„гласс”. Это слишком примитивная этимология. Несомненно, зрительные органы человека 
получили своё название задолго до изобретения стекла. Археолингвистика утверждает, что 
„глаза” – это „ко-ло-со”.

Как видим, снова здесь присутствует древнейшее созвучие „со”, несущее ту же 
семантику, что и сегодня – со…. Со всем светом, с воздухом, с ветром, с чем-то…. То же 
можно сказать и о сохранившейся семантике „ко”. Это и сегодня - предлог приближения. 
Смысл всего высказывания „ко-ло-со”: к человеку со всего света. Проникновение в 
человека снаружи. В его око. То, что находится в поле зрения человека – это „око-ло”.

Интересно, что из того же этимологического ряда и голос (то же „ко-ло-со”). Это 
то, что человек слышал, что проникало в его ухо. А то, что падало ему на уко, то и было – 
наука.

Бесспорно, что всё видеть и всё слышать – это хорошо.
Да, так из одной „материнской платы” рождались разные слова. Человек чуть-

чуть видоизменял звуки, чтобы получить на существующей базе новое понятие. Потому, 
вначале было СЛОВО. Греческий Логос. Археолингвистика подсказывает: ЛО-КО-СО…. И 
этимологически всё становится понятно.

Кстати, так восхищающее иностранцев в русском языке и непонятое этимологами 
слово „чуть”. Это – суть. СУ-ТО, где „су” – проникновение вглубь, „то” – указательное 
местоимение.

Итак, мы получили простой вывод: русские говорят сегодня на том же языке, на 
котором говорили их архаичные предки, только праязык спрятан внутри их языка. Но ключ 
найден.

Занимателен такой момент. Упомянутый город Библ, оказывается, в иных 
источниках носил название Гебал (cегодня – Gebel). Находится он на берегу Средиземного 
моря. Логично предположить, что, убрав звонкие, получим древнейшее его имя – Кеполо. 
Понятие „ке” всегда в праязыке означает некую крепость. Ке-лепость (крепко слеплено). А 
„поло” – это море. Те, славянские поселения, что образовывались на каком-либо побережье, 
также носили определение „полис” (приморский). Позднее эти поселения получили 
развитие, стали городами и данный термин закрепился повсеместно, как указатель на 
городскую организацию быта данного населения.

Да, в этимологии СЛОВО мы упомянули смыслообразующий слог „во”. Это 
понятие воли, стремления, движения. ВО-ЛО – воля. Отсюда, из понятия движения, 
позднее появился и термин „волочь” (волото).

Забегая во времени далеко вперёд, изумимся той простоте решения исторических 
загадок, которые даёт археолингвистика. К примеру, до хрипоты спорили учёные прошлого 
о том, кто такие варяги. Не станем пересказывать неверные толкования, связанные с 
недостатками того исторического инструментария, которым владела наука прошлого, 
обратимся к этимологическому анализу методом археолингвистики.

Итак. Варяги – это не нация, не народность. Это – профессиональное сообщество. 
Первое профессиональное сообщество людей, оторвавшихся от обычных занятий 
(земледелие, скотоводство) и ремёсел. Варяги – это волоки. Иначе говоря – бурлаки.

Судоходство было главным видом транспорта для дальних сообщений. Корабли 
тогда таскали из реки в реку, из моря в море, и т.д. Ясно, что со временем данным делом 
стали профессионально заниматься команды крепких мужчин. Они знали все рифы и мели 
на своих участках, у них были наготове все снасти, они грамотно делали эту трудную 
и ответственную работу. Понятно и то, что иной раз не брезговали волоки и грабежом, 
потому и лютого зверя, ворующего ягнят, назвали волок, волк. Создавали они и охранные 
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дружины, и ходили в походы, как наёмники. Потому и закрепилось слово – враги, те же 
волоки, но в иной огласовке.

„Повесть временных лет”, можно сказать, современный письменный источник, во 
многих местах отождествляет варягов и русских, заявляется даже, что „тии суть людие 
Новгородьци от рода Варяжска преже бо беша Словени”. Получается, что новгородцы – это 
и есть варяги, называвшиеся славянами. Позднее некое профессиональное сообщество, 
получившее статус национальности называлось – казаки.

Но вернёмся к Повести, которая говорит: „бе путь из Варягъ въ Грекы, и изъ Грекъ 
по Днепру, и верхъ Днепра волокъ до Ловоти, и по Ловоти в нити в Илмерь озеро великое, 
из него же озера потечеть Волховъ и в течеть въ озеро великое Нево, и того озера внидет 
устье в море Варяское”. И по тому морю можно плыть до Рима, а от Рима можно приплыть 
по тому же морю к Царьграду, а от Царьграда можно приплыть в Понт море, в которое 
впадает Днепр река”. На этом пути волочь приходилось много: два больших перехода из 
водоёма в водоём, да ещё внутри водоёмов – до судоходных мест. За Ильмень-озером даже 
деревня есть – Волок. Трудная работа. Образно говоря, путь „из варяг в греки” – это путь 
„из волоков в калеки”. Надо думать, колело народу не мало.

А Царьград, как известно – Константинополь. Константинополис. Вот он – 
славянский полис, и здесь проявился. Это, кстати, крайняя точка. А начало было в городе 
Волин, в вотчине славян-венетов. В Старгарде (Старгороде) – столице славян-вагров. В 
Щецине славян-поморян.

Фонетико-семантический анализ даёт некоторое представление о том, как жили 
древние люди, какими предметами пользовались и т.д. К примеру, лингвистическая 
археология показала, что древнейшие предки славян, русских широко занимались 
кораблестроением, морским делом. Вернёмся к упомянутому слову „корабль”. Макс 
Фасмер в своём знаменитом этимологическом словаре утверждает, что оно „заимств. из 
греч.”, для Фасмера есть только одна закавыка: „необъяснимо образование на „бль””.

Однако нам сегодня ясно, что слово это – абсолютно русское, содержит указание 
на то, что данный предмет сделан человеком. Как мы уже отмечали, подавляющее 
большинство слов, обозначающих части тела человека (лоб, локоть, лопатка, рот (лот) и 
т.п.), либо предметы, сделанные человеком, несут в себе фонетическое сращение „ЛО”. Тут 
тебе и ложка, и кайло, и молоток, и весло. Всё одушевлённое в прарусском языке имеет ЛО.

Вот и наш корабль имел исходный вид – колополо. КО-ЛО – „колотое” человеком, 
короб. ПОЛО – это море. КОЛОПОЛО – это то, что изготовили путём выколотки для 
морских походов. Не станем приводить в рамках данной статьи перечень доказательств 
того, что море называлось полем (что сохранило и нынешнее образное мышление), но это 
факт бесспорный. Сейчас мы демонстрируем другое: этимология даёт массу информации, 
делая каждое слово, по сути, артефактом.

Думается, здесь нет необходимости пояснять причину „усечения” слов и появления 
новых фонем. Сегодня в интернетной переписке часто можно увидеть: „спсб”, „пжлст”. И 
все понимают, о чём речь. Законы языка работают сквозь время.

Более того, анализ древнего языка говорит, что славяне, это не нация, не народность, 
не племя. Это – носители Слова. Это те племена, нации и народности, которые понимали 
друг друга, имея один род. Но род не тот, что понимаем мы сегодня, а тот, что был в 
доисторические времена. В том племенном людском стаде вряд ли кто-то мог уследить: кто 
отец, чтобы как-то начать составлять родословную.

В каменном веке людей объединял РОТ. Не имея языкового барьера, эти сообщества 
людей плотнее сотрудничали, общались, объединялись, роднились, создавая Великий 
Славянский мир. А в начале было Слово, и слово это было к Богу, и слово это было Бог.
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Вечная Книга откровенно говорит с тем, кто хочет понять, надо только говорить с 
нею на одном языке…

Книга… Book – англ. Buch – нем. Есть и в русском языке аналогичное слово – 
буква. Та же аналогия и в болгарском, и в иных славянских языках. Но ведь буква – это 
не книга, а лишь наглядный образ звука, почти полиграфический термин! Именно из букв 
составляются книги! Что же тогда первичнее: буква или Book и Buch?

На многие размышления наводит пытливый ум Библейская археолингвистика.
Да, есть в этом некое Божественное волшебство. Некое удивительное 

взаимодействие Информации и Энергии. Господь подсказывает нам об этом свойстве 
Бытия, которое мы и сами можем наблюдать ежедневно. Оставь огрызок яблока и 
увидишь мушек-дрозофил, появившихся как бы ниоткуда. Оставь кусочек мяса и увидишь 
насекомых-опарышей. А мех „рождает” моль, а запруда – лягушек, рыб и… целый мир.

Те, кто называют себя “материалистами”, могут сколько угодно придумывать 
объяснения этим „чудесам”, но на самом деле они иллюстрируют Божественный процесс 
создания всего сущего: Информация + Энергия.

Причём, сторонники эволюционных теорий нисколько не противоречат 
Божественной аксиоме. Точно так же и сторонники сравнительного метода в этимологии 
не противоречат сторонникам археолингвистического метода. Просто, и эволюционалисты, 
и фасмеристы приняли инструмент за результат, за первопричину. Бог создал человека, 
дал ему язык, чтобы он… развивался, чтобы не только хлеб свой (Энергия), но и познания 
(Информация) добывал трудом.

По недомыслию или из злого умысла родился, например, глупейший 
этимологический постулат, объясняющий русское слово „ребёнок”. Во множестве 
источников можно почерпнуть, что слово это произошло от „рабёнок”, сын раба.

Не станем углубляться в исторические истины отсутствия рабовладения у славян, 
обопрёмся на археолингвистику, которая утверждает: в праязыке звонких согласных не 
существовало. И тогда станет ясно: перед нами – лепёнок. Этот лепёнок и до сей поры не 
может толком произнести “молодую” в русском языке букву „р”. Только усилия тренировок 
вносят её в современный язык.

И сказано в русскоязычной Библии: „Посему оставит человек отца своего и 
мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть” (Еф. 5:31). Эту фразу многие 
цитируют, как некую поэтическую метафору. Между тем, мы видим здесь прямой артефакт 
праславянского языка.

„Лепить” – это древнейший глагол „любить” в самом широком смысле. Он дал 
основу и русской интимной лексике. Ныне оскорбительное русское выражение „лепить 
твою мать!” позднее, при озвончении и усечении, преобразовалось, но смысл-то, семантика 
сохраняются сквозь века. Из языковой матрицы „лепить” возникло нежное „любить” и 
грубое, физиологическое „ебит”.

Корифей психоанализа Зигмунд Фрейд использовал древнее русское слово для 
создания термина страсти, термина влечения полов – „либидо”. Любить по-немецки – 
Lieben.

Отметим, что в публикации М. Фасмера есть соотнесение русского бранного 
слова с праиндоевропейским *iebh- , и даже проводится параллель с немецким eingehen, 
eindringen. Хотя это значение – „вступать, вторгаться”, очень приблизительно. Приводится 
и древненемецкое eibau и санскритское ybhati. Но весь вопрос в том: кто у кого учился? Кто 
у кого заимствовал язык?

На данном примере мы видим, что везде этот звук „б” указывает на вторичный, 
более поздний, по отношению к самому древнему русскому языку, характер. Немецкое 
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Liebe – тоже имеет „б”. И оно семантически сливается с русским „любить”. Вновь 
получается, что это слово более позднее по отношению к прарусскому, где в основе глухой 
П! Фонетический анализ даёт ясную этимологическую картину.

Итак, современное любить – это библейское лепить. Вот она – суть! И будет – 
лепёнок. Никакой не сын раба, а плод Любви.

Ни к чему придумывать мифическое татаро-монгольское влияние в возникновении 
русского мата, как это делают иные этимологи. Ясно и то, что интимная лексика в древние 
времена не носила вульгарного характера.

А сколько пересудов и толкований вызывало на протяжении веков библейское 
„ребро Адама”! Казалось бы: причём тут рёбра?!

Теперь ясно, что речь шла про мужское „лепло”, про то, чем лепят. Чем – любят! 
Это – корень рождения Женщины, человеков. 

Это скрытое значение и сегодня ощущается русскими поэтами, прорывается в 
популярных песнях: „Я его слепила из того, что было, а потом, что было – то и полюбила”; 
„Ты меня любишь, лепишь, творишь, малюешь…” и т.д.

А то, что сделано с любовью, то – лепо. Что без любви – нелепо.
Такая же нелепица как с ребёнком, происходит со словом „мама”. Конечно, трудно 

себе представить, что этого доброго, родного слова в праязыке не существовало. Но 
археолингвистика чётко доказывает: буква „м” – новая, молодая. Она пришла на помощь Н, 
а в данном случае – и Т.

Не случайна форма „мама” – мать. Но первично – натало. Это сохранилось 
в латинском обозначении процесса рождения младенцев, родов: натальные центры 
существуют повсеместно. Сохранилось и в русском имени – Наталья („роженица”).

Вы спросите: а „папа”? И почему отец ребёнка – вечный „тёзка” Папы Римского?
Здесь мы приходим к слову „Бог”.
„В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог”.
Очень трудное слово, короткое. Из трёх букв две – поздние. Праязык мог сотворить 

только ПОКО. Согласный П означал плотность (плотно сжатые губы). Гласный О – 
пространство, окружающий мир. К – присоединение, приближение. (Надо обратить 
внимание на то, что древние люди мыслили не конкретными понятиями, а ощущениями, 
интуицией. Это главный помощник в археолингвистических исследованиях). Всё это имело 
смысл „покрытия”.

Доказано, что праязык не создавал „коротких слов-понятий”, перволюди общались, 
агглютинативно соединяя дифтонгические сочетания со сложившимся смыслом. Это были 
слова-предложения. ПО-КО-ЛО-ВИ-ТЕ-ЛО. Как указывает археолингвистика, ЛО – это 
всегда указание на одушевлённость, на человека, на духовную сущность. Условно, эту 
лингвистическую структуру можно прочитать, как „защита к человеку, проникающая от 
того (иного) существа”. То есть, праязычным было слово – „покровитель”. А потом, когда 
оно вошло в ежедневный обиход, слово усеклось, осталось только ПОК.

Но мы знаем форму – „боженька”, „божок”. А Ж, как правило, заменяло П 
(аналогия: жар-пар; попа-жопа и т.п.). И вот тут появляется ПОП (попок), как называли 
священников на Руси, не имея в виду ничего оскорбительного, уничижительного.

Кстати, то же Ж в другой огласовке превратилось в С, а Б сохранился, получился 
руководитель иного толка – бос.

А, где поп, там и папа (Римский Папа – главный поп). Тем более что по аналогии с 
„матерь”, был образован и „патер”, а на русский звучный манер – „батя”.

В Священном Писании на многих папочек возлагается аж материнская детородная 
функция: „Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида от Руфи; Овид родил 
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Иессея…” (Мф 1:5). В конце концов, и Иосиф, не являясь биологическим отцом, родил 
Иисуса. И не только здесь можно увидеть, что слово „родил” далеко не всегда связывает 
родством отца и сына.

Что здесь не так? А дело в том, что родословные во времена Рождества Христова 
составлялись „по закону”, а не „по природе”. Это пришло из древних пещер. Задолго до 
возникновения семьи, а, тем более, частной собственности, люди составляли социальную 
общность по принципу рода. Если быть точным, как мы уже отмечали, – по принципу рта 
(языка) – лота. Понимаешь встречного – значит, он из твоего лота (рода). Родственные 
чувства появились позднее, как и глагол „рождать”. Но и он „соткан” совсем из иных 
смысловых морфем: ло-ждать. ЛО-ПО-ДАТО. „Человека подать”.

Опираясь на фонемную этимологию, можно заглядывать в древние века, в древние 
языки. Возьмём, к примеру, непонятное нам слово „хаста”. Переведём его в прарусскую 
фонетику – каста. КО-СТО. На раннем этапе развития языка образовалось звукосочетание 
СТ, означающее стык, сочленение, крепкое взаимодействие. Позднее оно стало означать 
вертикальное, „стоячее” положение: столб, стог. В этом же ряду и КОСТЬ. Кость – 
понятное русское слово, но мы к нему пришли из „хаста”, означавшее то же самое, но в 
древнем хеттском языке.

Нет проблем, чтобы провести такую же цепочку между семантическими 
близнецами – хеттским словом „дулуга” и русским „долго”; вадар и вода; а числительное 
„три” одинаково в обоих языках. 

В начале 1 тысячелетия до н.э. на территории нынешней Северной Италии жили 
этруски. Некоторые историки считают, что это – русские. Другие с ними не соглашаются. 
Но великое божество, выходящее из пещер, у древнего народа называлось Дита. И мы 
сегодня любим наше дитя, которое питает материнская титя. Бога смерти звали Хару, и до 
сей поры русские называют страшное лицо – харя! Мёртвые тела этрусков переносил в 
подземное царство бог Тухулка, на его голове вместо волос вились змеи. Если положить в 
тёплое место кусочек мяса, то мы всё это увидим сами – и пучок шевелящихся червей, и 
тухлятину.

Но это мы вспомнили уже развитую цивилизацию. А пока давайте вернёмся в тот 
период, когда, благодаря сходной физиологии и психологии, у различных, разнородных 
племён, разбросанных по всему Земному шару, начал складываться одинаковый языковой 
строй.

Эти племена, кочуя, встречали других. Те и другие, и стали делиться на – немцев 
(немых, не имеющих речи, не понимающих) и славян (тех, кто говорит сходно, кто 
понимает).

Этруски, латиняне, скифы, болгары, аланы и роксаланы, сарматы, анты, амазонки, 
вятичи и кривичи, хетты, поляне, и древляне, рось, поруссы, арии, малоросы и белорусы…. 
Каких только имён различных народностей не встретишь в исторических записях от 
Геродота до наших дней. И все вроде бы понимают, что это – славяне. Но, вроде бы как и не 
славяне.

Мы видим тысячи раскиданных по миру топонимов, имеющих славянские корни. 
Мы встречаем сотни фамилий людей, где так или иначе используется основа „рус”, 
„рос”…. Случайно ли это?

Всё дело в том, что историки рассматривают эволюционные процессы своих 
народов через одностороннюю призму. Германцы видят лишь прямое развитие германского 
племени от первобытных людей до Ангелы Меркель. Французы всё измеряют франками, 
выросшими  из каменного века до журнала Сharlie hebdo. И все остальные – точно так же: 
от первого национального племени до современного народа.
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А что же славяне?
А племени славян, получается, не было. Не было в том виде, в каком развивались 

иные народы.
И это – не поэтическая фраза, а вывод, сделанный с помощью новой научной 

методики археолингвистики.
Археологи находят стоянки древних людей, доказывая: люди здесь жили, люди 

здесь работали, охотились, питались. А на каком языке они говорили? Слово не выкопали. 
Но в том и суть Слова, что оно открыто, мы им пользуемся по сей день.

Да-да, мы говорим на языке пещерных людей. Конечно, язык этот со временем 
несколько видоизменился, обогатился, но в своей сути он тот же, опирается на те же звуки, 
на те же мыслеформы, возникающие при этих звуках. Есть гипотеза, что за миллионы 
лет языковой код уже вошёл в генный строй человека. И именно это помогает младенцу 
воспринимать речь, а в чём-то и… затрудняет понимание.

Итак, археологи доказывают, что на планете Земля, тут и там, расселились люди. Но 
сперва – не люди, а словно дикие звери. И, так случилось, что физиология людей многих 
диких племён позволяла произносить сходные звуки в сходных ситуациях. Ожёг палец – 
„О!”.

Скорее всего, первозвуков было, как на музыкальной палитре – семь. Но собственно 
речь, как осознанная передача осознанных звуков в определённой последовательности, 
начала формироваться тогда, когда этих звуков стало 12. Это была „великая дюжина”, 
великий дар речи.

Причём, первозвуки несли именно понятие. Они не обозначали, они несли чувство, 
ощущение. Желание человека наиболее полно представить свои ощущения породило 
функцию сложения звуков, так появились первослова.

Упомянутый звук О стал первым сигналом для других. Кричим: „Ау!”. Разве это 
не язык? Междометия могли стать условным сигналом, знаком. О – Открытие рта, У – 
сУжение губ. Даже эти слова несут в себе понятия О и У. Фонема П родилась от Плотно 
сжатых губ, создало понятие „плотность”. В – Вхождение зубов в губу. Л – Лизать, 
продвижение языка, скольжение. Т – Твёрдость, Тупик. К – Касание, приближение. 
Е – Есть, Еда, Ехать – движение…. То есть форму звука создаёт артикуляция в ротовой 
полости. Всё это было в начале человечества, есть и сейчас.

Вот эта Великая Дюжина, ставшая источником славянской речи: пять гласных и 
семь согласных. А, Е, И, О, У, В, К, Л, Н, П, С, Т. Компактный алфавит способствовал тому, 
чтобы язык легко усваивался и распространялся.

Каждый звук из двенадцати имел своё значение, которое было началом 
словообразовательного процесса, который длился, возможно, тысячелетиями, прежде 
чем дошёл до нас. Понятно, что малое количество звуков компенсировалось полисемией, 
многозначностью смыслов. Когда количество смыслов, скажем, звука П становилось 
больше, чем вариаций самого звука, он озвончался – Б (плот-брод). Когда и этого не стало 
хватать, на той же основе получилась Ж (пар – жар), но есть и вариация с Ф (фартук 
(спецодежда кузнеца) – жар-тук – пар-тук, где „тук” – туго). А, к примеру, Н не смог 
получить звонкости, но получил значение М (ната – мать, мама). Но мы отвлеклись.

Надо всё время иметь в виду, что, хотя СЛОВО – Божий дар, но не разом 
становилась речь. Проходили тысячелетия, прежде чем могло оформиться единственное 
значение для каждого звука. Кроме того, нельзя к древнейшему словообразованию 
предъявлять требования современной лексики.

Конкретизируем: язык – конструкция рта человека, который имел свойства создавать 
звуки, придавая им смысл в определённых ситуациях. Так звуки стали создавать первую 
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когнитивную структуру речи. Таким образом, убеждаемся, что отправным излучателем 
мысли стал внутренний мир человека, который начал исследовать сам себя. Этому должно 
было предшествовать развитие мышления ещё раньше, чем издаваемый им звук.

Естественно, упрощённая коммуникация создавала дополнительную комфортность 
для совместного проживания. Так, повторимся, тысячелетие за тысячелетием, 
сформировался Славянский мир.

Важно чётко уяснить, понять, что славянскую народность сформировал не „род”, 
а РОТ. Если наш пра-пра-пра-предок говорил другому о ком-то, то не произносил – „Он 
нашего рода”. Важнее было – „У него наш рот”. Точнее – лото. Где – ЛО – та самая 
одушевлённость, „человеческость”, а „ТО” –  неопределённая указательная частица, 
которую мы используем и сегодня в том же смысле и контексте. Как мы одобрительно 
говорим о ком-то: “наш человек”.

Это был такой лот-язык, несущий объединение многих племён, создающий единую 
народность. Великую народность Славян.

Они так и называли себя ЛО-ТЕ. Лоте… люди… Историки даже знают „переходное” 
упоминание – люти, лютичи…. Не ко всем древним соседям были добры эти люди, и до 
наших дней в русском языке дошло эмоционально окрашенное слово – „лютый”. Причём, 
в словосочетании „лютый зверь” звучит значение „злой”, но в сочетании „лютый мороз” – 
значение „сильный”, а „лютый враг” – бескомпромиссный, бесспорный. Иначе говоря, мы 
видим универсальное значение – „сверх”, наивысший.

Интересно, что лот-люди не только объединялись в рото-племенную целостность, 
но и вовлекали в неё другие племена, обучая их, принимая в свою семью, „ко рт” (болг. 
„хората”).

При формировании языка на широчайшей территории, привлекая иные 
фонетические традиции, поздние наслоения на общеславянском языке, конечно, говоры 
стали разниться. Но основа сохранялась.

В этой подвижной среде сохранялись и чистые носители этого пра-языка, 
сохранялись эталонные племена людей. Это были ЛО-СО, где „со” – со всеми, с языком…. 
Поздние преобразования фонетики дали понятие „рось”, „русь”. Эту же этимологическую 
нагрузку несёт и слово „раса”. Англоязычные народы так и называют русских – Russia 
(„раша”). Раса.

Причём, в этом нет ничего расистского, это просто – термин, выработанный 
Историей.

Такие жупелы истории, как современный расизм и нацизм дали современные 
деятели.

Одним из последних гонителей славянской теории развития человечества и роли 
русских в данном процессе, был пресловутый Иосиф Геббельс. Филолог по образованию, 
он, безусловно, знал или догадывался о том, что немцы – лишь ученики славян. А 
арийскую тогу хотелось поносить самому.

Когда ему на глаза попалась монография бывшего профессора Санкт-
Петербургского университета, а на тот момент – германского учёного Макса Фасмера о 
древних топонимах славян в Германии, Геббельс рассвирепел. От печей Бухенвальда и 
Освенцима учёного и его семью спасло лишь согласие написать Русский этимологический 
словарь. Словарь, в котором русские выглядели бы полными олухами, заимствовавшими 
весь свой язык у разных народов.

На вооружение была взята даже некая виртуальная, не существовавшая никогда 
нация – индоевропейцы. И, когда русским негде было заимствовать какое-то слово, оно 
приписывалось им, вымышленным индоевропейцам. А по сути – самим русским.
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К сожалению, с тех пор, с конца 50-х годов прошлого века, так называемый 
сравнительно-исторический метод в этимологии России (и СССР) стал единственным 
официально признанным. Не станем вдаваться в подробности, называть причины и искать 
виновных. Дело не в этом.

В принципе, наработки „сравнительных” этимологов небезынтересны, но смотреть 
на них надо с прямо противоположной стороны. Они показывают – как русские, славянские 
слова трансформировались во времени и пространстве, какой вид они приобрели в иных 
языках, каков был их ореол бытования. А уж кто у кого заимствовал – это вопрос не 
политики, а лингвистической археологии.

Потому изучение русскоязычной Библии также правомерно, как изучение её 
на любом ином языке. Священное Писание сохраняет тот тайный код речи, который 
приложим к данному языку. Яркий пример тому связан, к слову сказать, с Максимилианом 
Романовичем Фасмером, который сумел выучить эстонский, имея лишь Библию на этом 
языке и, сравнивая тексты с немецким и русским вариантами.

Лингвистическое проникновение в древний язык позволяет прийти к пониманию 
неких „тёмных мест” и в самой Библии. Таковым исследователи называют, к примеру, 
следующий эпизод: „Тогда Сепфора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына 
своего и, бросив к ногам его, сказала: ты жених крови у меня. И отошёл от него Господь. 
Тогда сказала она: жених крови – по обрезанию” (Исх 4:24-26).

Что за „жених крови”? Нет, с кровью понятно, когда ножом по живому режут – 
кровь. А что за жених? О чём речь?

Не надо быть большим специалистом в археолингвистике, чтобы понять или 
вспомнить, что Ж позднее пришло на смену П. Звук Х тождественен С. Так непонятный 
жених преобразился во вполне ясный – пенис.  Пенис, окровавленный обрезанием. Теперь 
спросим себя: слово „пенис” латинское или русское?

А жена – пена? Да. Не отсюда ли добиблейский миф об Афродите, рождённой из 
пены морской? И, кстати сказать, в ту пору сами греки со своим пантеоном богов были 
большими язычниками. А термин „язычник” также указывает на объединённость по языку 
в отсутствие веры в единого бога, „язык” – это не только орган речи, не только сама речь, 
но имеет и синоним „народ”. Здесь есть, над чем поразмышлять.

Поздний звук Ж, порой, тождественен звуку Г (хотя он тоже очень поздний). И 
в таком случае женщина – ГЕНО-СТЕ-НО – носительница ген. Да, именно женщины 
являются носителями генного кода человечества. Не это ли хочет донести до нас Библия-
Пиплия?

Иначе, зачем фиксировать письменно промысел Божий?! Не для того ли, чтобы мы 
его всё-таки поняли?

Так давайте же понимать… 

ІІІ 81



789

ЭВОЛЮЦИОННАЯ  ЛИНГВИСТИКА

Леонид Писанов

Протолингвистика – метод поиска лингвистических артефактов, используя 
слова доисторического происхождения. То, что роднит болгарский,  русский и другие 
славянские языки – это общий базовый слой лексики, такие слова, как ПЛОТ, МОСТ, 
СВЕТ, ОКО, УХО, НАУКА, ЗВУК, ГЛУХ,  БЕДРО, РЪКА, РЪКОВО, где ВО – входить. 
ГЪРЛО, ГЛАВА, КРЪВ, БРАДА, ТИЛ, КОЛЯНО, БЕДА, ПОБЕДА, БЕЗДНА, ДЪНО, 
ДОБРО, ДОБРОТА, ПЛЕН, ПЛЕМЕ… все эти лексемы из протославянского языка. Но 
они же и современные.  На этом построен протолингвистический метод исследования 
исторического развития славянских языков. Он помогает определить их глубинные 
процессы возникновения и дальнейшего преобразования. Таким образом, открываются 
перспективы открытия самых древних пластов лексики праславян. Изучение архаичной 
лингвистики впервые рекомендовано крупным русским языковедом В. Н. Топороым, он 
и назвал его протолингвистикой, но в помощь компаративистике, для которой большой 
пласт лексики остаётся необъяснимым. Однако по своим возможностям метод может стать 
самостоятельной отраслью языкознания. Он не подменяет истрико-сравнительный метод, 
но даёт другой инструментарий исследования лексического наследия славян.

Конечно, эта теория требует дальнейшего осмысления и углубления, но сегодня она 
представляет интерес как перспективное научное направление в развитии этимологических 
методов реставрации протоязыка.

ПРЕДТЕЧА  ЯЗЫКА
Животное заговорило и… на Земле появился  животное-человек. А кто скажет, 

как он заговорил? Среди разнообразия фауны обитал будущий человек, не отличимый от  
других по способности  решать свои  насущные проблемы выживания.

Нам не так интересно прошлое животного, но человеком оно стало, когда 
появилось общение через звуковой язык. Предварительные выкрики, жесты, мимика – это 
были всего лишь вспомогательные средства общения, идущие от инстинкта. А если они 
стали осмысленными, взаимопонятными, значит, это был уже некий вербальный язык. 
Значит, человек-животное стал осмысливать явления и  передавать знаки не хаотично, 
а, своего рода, системно. Это уже предтеча человека. Мы говорим „животное”, чтобы 
было яснее понять, что начавший говорить человек ещё не понимал окружающего мира 
и самого себя. Потому надо “влезть в шкуру” пещерного человека и  понять: как он мог 
соображать в период своего осмысления, когда не знал, как назвать то, что его окружает. 



790

Это надо понять нам, чтобы наши сегодняшние представления не мешали понимать те, 
первобытные. Протолингвистика дала возможность рассматривать нелёгкую и важнейшую 
проблему языковедения с других позиций, заглянув в святая святых древних создателей 
языка. „К сожалению, наука не располагает методом и методиками реконструкции языка 
первобытного общества, поэтому можно предположить лишь наиболее общие черты”. Это 
общепризнанная аксиома. Однако предтечей звукового языка, был всё-таки язык жестов. 
Окаменевших признаков этого субстарта пока не найдено, но вглядитесь в любого не очень 
флегматичного оратора: все свои  мысли он подтверждает жестами, каждый из которых – 
его убеждение, подтверждение, доказательство. Зачем  жесты, если есть речь? Конечно, 
от тех самых предков, что, возможно, тысячи лет объяснялись таким способом, чтобы 
доказать друг другу кто из них прав.

Но если уж цивилизация жестов сохранилась в человеческом общении, то в 
языковой звуковой субстанции, которая выражена более понятно, чем жест, должны дойти 
до нашего смысловыражения генетически, так как язык непрерывен не от греческих 
календ, а от первого осмысленного звука.

Протолингвистика даёт возможность выявить тот язык, который создан в 
доисторические времена. Для этого надо отделить базовый слой, что в науке называется 
„немотивированной” лексикой. Она отражает её большую часть в структуре славянских 
языков. В этой концепции отвергаются, так называемые, „заимствования”. Есть славянские 
сегодняшние языки. Как раз и привлекают внимание именно слова, не помнящие родства. 
Оказалось, что в непонятных по своему происхождению словах праславянского состава 
спрятаны самые первородные понятия, которые появились в славянском сообществе. 
Например, откуда взялось праславянское слово ЖЪТВА? Оно не отражает никаких 
признаков денотата (предмета, действия или явления, к которому относится). Значит, это 
слово не первичное, субстрат кроется за пологом времени.

СОВРЕМЕННЫЕ  „АРХАИЗМЫ”
Сравнительно-исторический метод, укоренившийся в языкознании, ведёт к 

синтетическому анализу лексем из территорий бытования слов. Но этот метод не даëт 
полного ответа на вопрос о происхождении речи. Он не обладает критерием истинности, 
надёжности, а завсит  от субъективной трактовки этимологизируемого слова. Языковеды 
могут найти в реконструированных словах тождественные, а порой абсолютные 
фонетические и семантические аналоги в других языках. В „Этимологическом словаре 
русского языка” М. Фасмера  русская, славянская лексика почти вся заимствована из других 
языков. Но это ещё не говорит о том, где родилось слово. Резонный вопрос: кто у кого 
заимствовал? А для этого нужны доказательства и факты. Голословные утверждения – не 
есть научное подтверждение. Но главный тезис взаимодействия языков тот, что глобальных 
взаимопроникновений не могло быть, так как доисторический славянский язык не мог 
заимствовать из других языков потому, что сам, как и другие языки, был ещё в стадии 
формирования, и никаких национальных принадлежностей ещё не было.

Протолингвистика предлагает новый, эвристический подход, выявляющий звучание 
слова в его первородном ореоле. Исследование древних звуков и созвучий ведётся на 
пути эволюционного развития языка, помогает найти лингвоартефакты, коды, генотипы 
доисторических времён. Всё это практически подтверждает теоретическое утверждение 
крупнейшего философа и языковеда В. Гумбольдта о том, что истинное определение языка 
может быть только генетическим.

В первородном языке должны были быть свои законы и правила, отличимые 
от нынешних. Потому изучать историю языка, не вникнув в его глубины – дело 
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бесперспективное. Как выявить этот первородный слой лексики? Коренной вопрос 
исследования языка. Если выделим из нынешнего состава однокоренные слова 
общеславянской лексики и статистически подсчитаем количество фонем в каждом 
слове, то найдём разницу: основная часть слов будет представлена всего двенадцатью 
фонемами. Например, КУПИТЬ рус. – ДА КУПЯ блг., КУПЕТЕ србхорв., KUPIT польск., 
KOUPIT чеш., ЛЕПИТЬ рус., – ЛЕПЯ блг., LEPITI словен., LEPITI чеш., КОСА рус., 
КОСА блг., KOSA в.-луж., н.-луж., НАВЕС рус., – НАВЕС блг. ... Те же корни и в других 
славянских языках. Можно ли их назвать архаизмами? Безусловно. Так как они пришли 
из доисторического языка. Вот по этой лексике и надо судить о его истории. Эти слова 
вековечные, они полномочные представители речи праславян. И если они и сегодня в 
активе словоупотребления,  значит мы имеем дело с языком далёких предков. Необходимо 
сразу оговориться: здесь мы исследуем, в основном, лексику русского языка, а каждый 
славянский язык имеет специфику своего развития. Яркий пример. В русском языке слова 
ОКО – глаз, ОРАТИ – пахать – безусловные  архаизмы. В болгарском – это действующие 
и поныне слова. Подобные расхождения имеются во всех нынешних славянских языках. 
Значит, речь идёт не о конкретике, а о принципах концепции, об общих парадигмах 
развития праславянского языка.

КТО КОНСТРУКТОР  ФОНЕМЫ?
Кто был первым конструктором первой азбуки? Крикнем через тысячелетия: 

„Автора!”. Через расстояние времён к нам донесётся эхо: „АУ-У-У!”. Впрочем, уйдём от 
беллетристики и отметим, что звук А был в первой азбуке, но не был в начале слов, до сих 
пор в славянских словарях на букву А самый короткий словник, и то больше состоит из 
заимствованных лексем. Значит, в восклицании „АУ! (возможно ОУ!)” звука А не было, а был 
лишь забор воздуха в лёгкие. Зато звук У звучал на весь лес. И это значило по-нынешнему: 
„Я здесь” или „Иди сюда!”. Означал сближение. Проследим специфику семантики звука У: 
всюду он означал „узость”, „сужение”, особенно с помощью слогов КУ и СУ.

Можно реально предположить, что понятие КУСАТЬ – КУ – САТЕ, где КУ – 
сближение, а САТЕ – „садить”. Но здесь КУ – уже сформированное понятие сближения. 
А в междометии „АУ!” звук У мог быть одним из первых смыслообразующих звуков. В 
некоторых славянских языках этот звук трансформировался. Звук О – также мог быть 
междометием, имеющим смысл объёмности, обширности, а также символом чего-то 
необычайного. „О!” и сегодня обладает свойством удивления, а также страха. Этот звук 
мог быть предупреждающим при приближении огня лесного пожара. Звук Т – твёрдое 
прикасание языка к зубам. Звук В – вхождение зубов в нижнюю губу. Плотно сжатые губы 
сконструировали звук П. Звук К образовал смысл „касания”, „приближения”... В этом 
источник непроизвольности, мотивированности языкового знака. Эта концепция ставит 
на заслуженный пьедестал смыслообразующюю фонему. Она отвергает утверждëнную 
в учебниках языкознания теорию, что фонема в слове ничего не значит, а её семантика 
проявляется лишь в сочетании с другими звуками. Приведëнные факты говорят о том, 
что человеческий язык не пришёл извне, а шаг за шагом формировался с помощью 
жестикуляции и артикуляции, осмысливая издаваемые им звуки с развивающейся 
одновременно аналитической способностью собственной речи и окружающих реалий. 
На это могли уйти тысячелетия. Когда понятия определились, свойства человеческого 
организма стали переноситься на окружающий мир. Таким образом, геометрия звуков, 
варьируясь и видоизменяясь, всё же сохранила свои первородные черты. Это точно 
соответствует теории фоносемантики, но без художественных ассоциаций, а в натуральном 
выражении звука и значения. Генетически звуковой и семантический состав передавался из 
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поколения в поколение по траектории времени. Не исключено, что на этом историческом 
пути появлялись свои гении и таланты, повлиявшие на развитие языка. Великое речевое 
наследство делало человека всё разумнее и разумнее, выделив его из всей природной 
среды. Протолингвистика фактически противоречит гипотезе философа Н. Хомского о 
врождённой идее. Человек – конструктор собственного языка и аналитик собственного 
мышления.

Если считать, что современный алфавит изначально состоял из нынешнего 
набора фонем, значит, считать, что сотни тысяч лет мы говорим по застывшему алфавиту, 
созданному неким сакраментальным гением. Где же его эволюция? Или он подобен 
найденному в раскопках каменному идолу! Нынешний азбуковник создаёт путаницу между 
древним языком и письменным, который формировался уже по готовой матрице и никак не 
отражает начальную стадию становления человеческой речи.

После того, как найден праславянский слой лексики, требуется статистика, 
математический подсчёт. В словах не должно быть ни звонких, ни шипящих, ни цокающих, 
ни М, ни Р... Количество фонем в словах этого пласта составит – 12. Однако, и этого 
количества достаточно, чтобы речь состоялась. То есть, двенадцать фонем уже могут стать 
средством коммуникации. Значит, остальные звуки-фонемы более позднего образования. 
Возьмём, например, слово МОСТ. Чем это звучание связано с предметом? Ничем не 
мотивировано. Заменим М звуком Н: НОСТ связано с понятием НОСИТЬ. Мост носит. 
Какой здесь звук старше? Конечно, Н. 

Определяем количество согласных и гласных в словнике без звонких, Ш, Щ, Ц, 
М, Р. Остаются согласные С, Т, Л, П, К, Н, В; гласные А, Е, И, О, У. Вот и всё! Но ведь это 
современные слова, без них не обойтись в славянской речи. Выходит то, что этот базовый 
слой лексем, пройдя по траектории времени, остался в нынешнем словоупотреблении и 
продолжает свою творческую жизнь в повседневном общении. Именно он и должен стать 
объектом изучения протоязыка, конечно, не оставляя без внимания и те слова, что вышли 
из словоупотребления и потому названы архаизмами.

СЛОГОВАЯ  СИСТЕМА
Один из признаков дальнейшего эволюционного развития языка – переход 

на слоговую систему. Согласные и гласные, соединяясь, составили новую систему 
начального словообразования. Согласные К, С, гласные А, И в неё не вошли, так как были 
вспомогательными. Остальные составили такую таблицу:  ВО-ВЕ-ВУ; КО-КЕ-КУ; ЛО-ЛЕ-
ЛУ; НО-НЕ-НУ; ПО-ПЕ-ПУ; СО-СЕ- СУ; ТО-ТЕ-ТУ. Эти слоги и стали унифицированной 
словообразовательной системой, каждый из которых обладал собственной семантикой. 
Так слог ВО имел смысл вхождения, восхождения, ПЕ – препятствие, знак, СУ – сужение, 
схождение, ТУ – туго, связка... Изучение состава древнего языка выявило немало 
сюрпризов. Самое таинственное явление – это замена звуков. Как и когда она могла 
произойти?! Ведь изменения должны были коснуться каждого, кто владел языком. Кто мог 
заменить, например, Н на М. Будто великий гений прошёлся по всей азбуке карандашом... 
Но ведь язык-то был устный! Одна из тайн, которая  ждёт полного раскрытия. Все 
расшифрованные с помощью протолингвистики слова – ещё только начало дописьменного 
языка, его предтеча. Нет оснований использовать  нынешние термины и грамматические 
постулаты в протоязыке, так как они свойственны уже сформировавшемуся 
языку и отражают его особенности. Современная грамматика развивалась уже в 
“укомплектованной” азбуке, где заняли своё место и глухие, и звонкие, и шипящие, и все 
остальные. Беда многих толкователей родословной языка в том, что древние лексемы они 
пытаются объяснить современными понятиями, забывая, что эти понятия тоже откуда-то 
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взялись, и были ли они старше объясняемого. Есть такое, одно из нелепых толкований: 
ГЛАЗ – от гладкого  камня. Выходит, название камня было придумано раньше глаза?! То же 
самое и с заимствованными словами: если слово БЕРЁЗА от лат. БЕРЗ – белый, блестящий, 
тогда откуда БЕРЗ? Или как? Свалил на латинский… и с плеч долой?

СВОЙСТВО – ОСНОВА ПОНЯТИЯ
Словесный язык – конструкция речевого аппарата. Праязык – есть сочетание звуков, 

создающих ОБРАЗ предмета или явления, исходя из его функциональной особенности, 
его отношения к другим предметами, их значимости сугубо прагматичного свойства. 
Причëм, эти звукосочетания были весьма устойчивы в формировании разных понятий, 
и путëм присоединения к ним других фонем, создавали новое понятие, но с глубинной 
первоначальной его основой. Так образовалась доисторическая система понятий. ПЛОТ 
– средство переправы. Сопоставим его со словом БРОД – место переправы. Цель этих 
понятий одна: оказаться на другом берегу. Случайно ли одинаковое число знаков и 
соответствие глухих более звучным П – Б, Л – Р, Д –Т? Но брод тем и отличен от других 
мест реки, что там ПЛОТНОЕ дно! А что такое ПЛОТ-НОСТЬ? Это ПЛОТ-НОСИТЬ – 
носящий плотность, а, значит, понятие ПЛОТ было свойством, а не предметом. Предмет 
„плот” вторичен по отношению к свойству „плот”. Тогда слово „брод” – третье поколение 
понятия „плотность”. Гласный О остался прежним. По свойству были созданы понятия 
ЗАПЛОТ – СО-ПЛОТ – с плотностью, ПЛОТИНА – ПЛОТЕ-НО(СО) – „плотность 
носит”, ОПЛОТ, где К утрачено – КО-ПЛОТ – к плотности. СПЛОЧЕНИЕ – это уже 
действие, создание плотности, создание свойства. БРОД – предмет, а „плотность” в 
нём только подразумевается. Далее семантика двинулась не в сторону плотности, а 
создала другие понятия: бродить, брожение. Здесь и связь с жидкостью. Так появились 
новые слова через озвончение согласных. Или слово БЕНТ. Звонкую согласную Б 
заменяем глухой П. Получается ПЕНТ, где слог ПЕ означает преграду, препятствие, 
пелену... НТ – типичное сжатие, где гласная утрачена, ставим более вероятную гласную 
О – НОТ, Т и С взаимнозаменяемы – НОС. Полное реставрированное слово ПЕ-НОСО 
– препятствие носит. Появилась мотивация. НОСО, НЕСО – древнейшие генотипы, 
ставшие смыслообразующими для многих понятий и слов. Слово ЖЪТВА. Как ни странно, 
но на основе типизации фонема Ж заменяла П и К. Замена на П не даёт логического 
факта. Заменим Ж на К и получим КАТВА, но звука А не была в активе первослов, тогда 
заменим обе фонемы А на О. Получится КОТВО и вставим О между Т и В. Здесь тоже 
чередование Т и С. В результате получим праславянское КОСОВО. Это слово сохранилось 
в сербском топониме. Не просто, но логично и конструктивно. У слова ЖАТВА появилась 
мотивация. Ещё одно преврашение: слово КОЩА. Типичные словосочетания СТО – к 
стоянию, стойбище, столб, СТЕ – стелется, степь, стена. Слог КО играл роль приближения. 
Звук Щ заменил СТЕ, что означало постоянно-длительное, ср. СТЕПЬ – СТЕ-ПЕ, где 
СТЕ – неизменная протяжённость, а ПЕ – пелена. Тогда должно быть КО-СТЕ. Согласно 
методике на конце должно быть ЛО – сделано человеком: весло, прясло, ветрило... 
Реставрированное слово должно звучать так: КО-СТЕ-ЛО. Совпадение со словом КОСТЁЛ, 
которое встречается ещё в летописи 1438 г. (Фасмер). Возникает ещё одно слово того же 
происхождения Gastel лат. – ГАСТЕЛ – КО-СТЕ-ЛО – замок, крепость. ХОТЕЛ (ХОСТЕЛ) 
блг. – гостиница, отель. По семантике и первородной фонетике все слова – одного 
корня славянского происхождения. Слово КОЩА – КО-СТЕ-ЛО – к стоянке постоянно-
длительного свойства, изделие человека. Подобные примеры из славянских языков 
достоверно подтверждают путь к доисторическому слову. Эта метаморфоза дала повод 
для эксперимента, сделать наоборот: звонкие согласные в русском слове ГУБЫ (УСТА) 
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заменили глухими согласными. Получилось КУПЫ, но так как О и Ы часто чередовались 
(ров – рыть, вой – выть и т.п.), то получим КУПО. Значит, первое предназначение губ 
было “заКУПОривать” рот, закрывать. СОВОКУПНОСТЬ – сведение в нечто близкое. 
Вагонное КУПЕ тоже закупорено, КУПИТЬ – отделить товар от прежнего владельца 
(Фасмер: заимствовано из готского). КУПЕЦ, СКУПОЙ – фоносемантическая близость. 
В России в прошлые века были административные округа, которые назвались ГУБЫ, 
ограничивающие территории, отсюда ГУБЕРНИИ. Обская ГУБА – залив, где “купируется” 
река ОБЬ. В дельте реки ЛЕНЫ есть залив КУБА тоже от КУПО, но заменён лишь звук П 
на Б. В болгарском КУП – груда, скопление чего-либо, в словенском и венгерском КУПО – 
длиннополое пальто, в которое можно „купироваться”, укутываться. В деревнях и сегодня 
маслобойку называют ГУБА, в которой происходит разделение молочных субстанций – 
масло купируется. Армейская ГУБА – тоже оттуда (а немецкая гауптвахта – заимств.). Но 
совершенно другого значения слово ГУБИТЬ, хотя того же звучания. Здесь первородное 
понятие тоже от глухой форманты КУПЕТЕ, то есть „закупорить”, когда человек перестаёт 
дышать. Затем звук К был утрачен, П заменён звонким Б, и появилось слово ГУБИТЬ, затем 
– УБИТЬ. ГУЖ – КУПО – стягивающий ремень в упряжке. СКУПЩИНА срб. – собрание, 
парламент, ЖУПАН слвен. – тоже парламент, здесь КУПО-НО (СО) – смена К на Ж.  
Происходило озвончение, можно сказать, механически, произвольно. Как видим, и КУПО 
– свойство. Часть понятий КУПО озвончилась, другая часть осталась от первосоздания. 
Интересное слово ПОБЕДА. Корень БЕДА – ПЕТО, где ПЕ – препятствие, преграда, ТО 
– пришло откуда-то, издалека, со стороны. (Очевидно, отражало нашествие, набеги). Слог 
ПО означал такие понятия, как „полное”, „покрытие”, повсюду... Исследователь древних 
рукописей В. Топоров выразил недоумение: в этих текстах слово ПОБЕДА означает разные 
понятия: большая беда и полная победа. То есть, противоположные значения слова. Нашим 
методом такая семантика объясняется тем, что в одних ареалах бытования языка слог ПО 
стал означать „покрытие беды” – ПОБЕДА, в других – ПОЛНАЯ БЕДА, тоже ПОБЕДА. В 
результате победило всё же нынешнее значение ПОБЕДА.

Откуда омонимы БРАК – вступление в супружество и БРАК – дефект? Переведём 
в „глухой” вариант: ПО-ЛОКО и ПОЛО-КО. Совпадение перешло в обоих вариантах. 
Однако источники семантической особенности – разные. Первое означало ПО-ЛАТО – лад, 
значит, “поладили”. В др.рус. укр., блр., сербохорв. ЛАДА – супруга, супруг. В болгарском 
– припев: „ой! ладо, ладо” (Фасмер). Но слово БРАТ тоже ПО-ЛАТО – полный лад. Слово, 
возможно, пыталось избежать омонима, изменило Т на К. Но оказалось однозвучным с 
другим словом БРАК – ПОЛО-КО – плохо, дефект. Такая  версия, наверное, имеет право 
быть. 

Первый алфавит, как видим, состоял из 12 звуков-фонем. Затем какая-то часть 
первородных фонем оставалась неизменной, а какая-то часть заменялась другими, 
приобретая новую семантику. Так обогащался язык. Это подтверждает и объясняет 
тенденцию восходящей звучности, замеченную учёными-фонологами, это объясняет и 
причины палатализации согласных. Наиболее частые замены при реставрации: согласные Г 
на К, М на Н, П, К, В, Р на Л, Б на П и К, Д на Т, Т и Ш на С, Щ на СТЕ, Ш на СТО, Ф на В, 
Х, Ч, Ц на К, З на С, Ж на П, С, К, гласные А, Ы, Ё на О, И на Е, Ю на У.

РОЖДЕНИЕ СЛОВА
Известны два слога КО – приближение к кому-либо, к чему-либо и ТО отдаление, 

КО + ТО образовали КОТО – приближение и отдаление, при озвончении ХОДО, 
затем ХОДЪ, затем ХОД. Таков эволюционный путь этого ходового слова. Славянские 
языки прекрасно отвечают на большинство вопросов исторической лексикологии. 
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Протолингвистический метод даёт не только неожиданные, но и ошеломляющие  
открытия, которые  расшатывают коренные представления о происхождении языка. 
Великое достижение – человеческое СЛОВО.  Однако произошла  его некая  фетишизация. 
СЛОВО – это последний завершающий этап глобального развития языка. Протославянская 
лексикология зиждется на понятиях,  и этот язык – ещё без слов, возможно, существовал 
тысячелетия. А слово – это вершина его созидания. 

ІІІ 82
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ОТ  БОНОТ  КЪМ  ИСР*
(Ранните години на стопанската рационализация в България)

Николай Поппетров

„България като модерна държава
не би могла да се справи успешно
със своите нови задачи, ако си служи
със средствата на миналото...”

                       арх. Т. К. Трендафилов**

Проблемът, който ще бъде представен тук, е част от голямата тема за иновации и 
модернизация, за усвояване на чужд опит и приложението му в местни условия, едни от 
основните акценти в българското стопанско развитие след Първата световна война. 

Това е историята на движението за научна организация на труда в България, 
започнало като лична и частна инициатива и прераснало от обществено движение в 
регламентирани законодателно дейности със съответните институции.

***
Разглежданият феномен е неотделима част от поредица от паралелно проявяващи 

се през втората половина на 20-те години тенденции. Поражда се в ситуация на стопанско 
оживление, настъпило след преодоляване на кризисните процеси в обществено-
политическия и стопанския живот от първата половина на 20-те години. 

Три основни фактора обуславят пораждането на българско движение за въвеждане 
на научна организация на труда. Първият е реалната необходимост да се въведе ред в 
управлението на администрацията и в производството, като тези две сфери се адаптират 
към модерните и утвърдени в развитите европейски държави методи на организация и 
управление. Вторият е активната роля на инженерно-техническата колегия, обединена в 
по-голямата си част в Българското инженерно-архитектно дружество (БИАД). Третият 
е личностният – инициативността, постоянните усилия и целенасочената пропаганда, 
извършвана от първите инициатори на движението за научна организация на труда. 

Движението за научна организация на труда, за рационализация на производството 
и администрацията и за въвеждане на системи от норми за различните стопански дейности 
започва като частна инициатива на лица пряко свързани с организация на производството, 
които се проявяват като просветени професионалисти. То е пример за обществена 
инициатива, която отговаря на моментните задачи както на инженерно-техническата 
колегия в страната, така и на производството и администрацията. В него са привлечени 
както лица на държавна служба, така и такива, заети в частната сфера. 
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Това са основно инженери, представители на първото и второто поколение 
национална инженерно-техническа интелигенция; те са получили професионална 
квалификация в чужбина и са в течение на различни инициативи и тенденции при 
организиране на стопанството и администрацията в държави като Италия, Франция, 
Германия, Белгия. 

Инициативите, които разглеждам са много тясно обвързани с дейността на 
Българското инженерно-архитектно дружество, организация, която развива активна 
обществена дейност; издава свое списание, в което се дискутират не само тясно технически 
въпроси, но и проблеми от широко обществено значение; организира научни конгреси; 
подготвя законопроекти.1

Движението за научна организация на труда и неговите производни се осъществява 
във време, когато сред инженерно-техническата интелигенция на дневен ред се поставят 
такива въпроси като:

електрификацията на БДЖ; развитие на енергетиката и водното дело (отводняване 
на блата, напояване, водоснабдяване, електродобив); въвеждане в употреба на нови видове 
пътни настилки; комасация на селското стопанство; въвеждане на правила и критерии в 
конкурсното дело и при търговете; създаване на модерно законодателство в областта на 
строителството, енергетиката, благоустройството и на унифицирана национална техническа 
терминология; формиране на съответните органи и институции (технико-стопански съвети, 
национални научни институти, на висше техническо образование).2

Инициативата за научна организация на труда и създаването на първата организация 
в тази област е пряко свързана с дейността на архитект Трендафил К. Трендафилов (6 
август 1876 Пловдив, 22 януари 1959 г. София).3 Трендафилов завършва архитектура 
в Торино през 1900 г., владее основните западни езици и се изявява като пионер 
пропагандатор на модерната архитектура; пропагандира италиански, френски, британски, 
швейцарски и др. опит в областта на технологиите, строителството, архитектурата, 
организацията на труда и др. По сведения на Младен Цонев публикува в периода 1901-
1948 в изданията на Дружеството 272 текста от най-различни жанрове. След запознаване с 
материали на международното движение за научно организиране на  труда (НОТ) започва 
интензивно да пропагандира идеите за НОТ, необходимостта от научна организация в 
администрацията, строителството и производството, и, преди всичко, италианския опит в 
тази насока.4

Пропагандираните от страна на Трендафилов идеи намират отзвук в средите 
на БИАД. Разбирания за необходимостта от научна организацията на работата изказва 
например и строителният инженер Апостол Гъдев, активен общественик, секретар на 
БИАД през 1922-1927 г.5 През 1927 г. БИАД подготвя и своя първи научен конгрес.6

В резултат на енергичните организаторски усилия на няколко ентусиасти и 
подкрепата на ръководството на БИАД 1928 г.  се превръща в годината на Научното 
организиране на труда в България. Издигнатият от Трендафилов призив “организирайте се 
научно”7 намира свои съмишленици, между които инженери със силно изразени публични 
прояви като: 

Петко Tеодоров (1869-1938) минен инженер, тясно свързан с развитието на 
минното дело в страната; банков деец, кмет на София в 1914-1915; подпредседател на 
първия автономен административен съвет в Перник, 1925; популяризатор на принципите на 
професионалната етика сред техническите среди;8

Георги Коняров (1882-1967), минен инженер, главен директор на автономното 
.предприятие мини Перник (1925-1932);9 

Велизар В. Пеев (1891-1949), машинен инженер, индустриалец, съсобственик на 
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основния производител на шоколадови и захарни изделия в страната;10

Асен Константинов (1874-1943) военен инженер, известно време през 20-те и 
30-те години Главен директор на Трудовата повинност11. В условията на консолидиране 
на българското общество и известно стопанско оживление сред инженерно-техническите 
среди на дневен ред се поставят проблемите за организиране на производството, за 
повишаване на неговата рентабилност, за промяна в организацията на конкурсното дело 
и при провеждане на търговете, за постигане на икономии. Заговаря се,  с други думи, 
за рационализация на производството, за научна организация на труда. Силно впечатлен 
от наблюдения върху чужди практики по въвеждането на научната организация на 
труда Трендафилов започва интензивна организаторска дейност. Тя съвпада по време с 
инициативата за създаване на български Технически институт „Цар Борис III”, организация, 
подобна на дружеството „Кайзер Вилхелм” в Германия). Отзвукът от последната 
инициатива в инженерните среди е силен и допринася за по-доброто възприемане на  
предложенията на Трендафилов.12

В обстановка на силен интерес към темата за научната организация и на труда и 
рационализацията и на основа на първите успешни опити да се прилагат принципите на 
научната организация на труда в производството и управлението се стига до решение на 
Настоятелството на БИАД да се образува комитет за научна организация на труда, който 
има за цел „да формира и у нас една организация, която да се занимава с проучване на 
нашите технически условия на труда и да пропагандира въвеждането научните методи на 
работа във всички форми на човешката дейност”.13

Комитетът има подготвителна цел. Той изработва проектоустав за Дружество 
за научно организиране на труда, на което поставя организационни, изследователски и 
комуникационни задачи: да извършва проучвания, да пропагандира знания, да подпомага 
държавата, окръжните, общинските и частните предприятия при научната организация – 
на труда, и да осъществява връзка с чужбина; да организира курсове, реферати, конкурси 
и др; да издава и насърчава публикации; да основава специализирани комитети за научна 
организация на труда (НОТ) при държавни и обществени предприятия, в стопанската 
сфера и при отделни учреждения. Организацията се ръководи в делови порядък – от 
Управителен съвет с тригодишен мандат, който се излъчва от конгрес, и който се състои от 
председател, двама подпредседатели, двама съветници, секретар, касиер и библиотекар.14 Тя 
се учредява официално на 29 март 1929 г. под названието Българска общонародна научна 
организация на труда (БОНОТ). За първи председател е избран инж. Петко Теодоров. 
В ръководството влизат още арх. Тр. К. Трендафилов, инженерите В. Пеев, Г.Коняров и 
Димитър Благоев, директорът на Държавната печатница Александър Македонски и др.15

Първите действия на БОНОТ са свързани с утвърждаването на неговата кауза. 
За целта е изработен законопроект за „Институт за българската общонародна научна 
организация на труда „Цар Борис III” (20 април 1929). В мотивите към законопректа се 
посочва, че „целият културен свят днес е устремил погледите си към всеобщото движение 
за научно организиране на труда, което цели премахването на икономическите кризи, 
настъпили след войните”.16

Цел на предлаганата нова организационна форма е „да се даде възможност да 
се проучат и прилагат на практика методите за научното организиране на труда във 
всички области на човешката дейност…и се рационализира земеделието, индустрията, 
търговията, администрацията и домакинството, с оглед да се увеличат благата на страната и 
благополучието на народа”.17

Към пролетта на 1929 г. вече съществуват успешно функциониращи поделения 
на БОНОТ –  комитети за научна организация на труда при Мини Перник (НОТ-МИН), 
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Държавната печатница, в индустрията за шоколадова и захарни изделия („В. Пеев АД”, 
София).18

Основна движеща личност на движението за научна организация на труда и след 
създаването на БОНОТ е арх. Трендафилов. Той осъществява значителна организационна, 
пропагандна и разяснителна дейност.19 Неговите възгледи отразяват битуващите в 
обществото нагласи за необходимостта от преодоляване на кризата, в която се намира 
обществото и стопанството „без едно коренно реорганизиране на нейната уредба (на 
държавата – Бел. Н. П.) по принципите на научното организиране на труда, изобщо и на 
рационaлизацията в частност, не може да се спре нашето, духовно, политическо и социално 
безпътие и не може да се постави държавата в реда на действително модерните такива”.20 

Идеята за научна организация на труда отразява тенденцията към промяна, 
което се усеща като тенденция сред активните обществени среди на страната, тяхното 
желание за организираност, смисленост, ред, своеобразно фетишизиране на икономиите и 
нормирането.

Тези нагласи отразяват навлизането на обществото в период на интензивно 
оглеждане около себе си и на поставяне на въпроси за това къде са другите и къде ние; 
време, когато става ясно, че в значителната си част големите проблеми няма да се рещат с 
помощ отвън и не са вън, а са вътре в страната, и че възможностите за една модернизация, 
трябва да се търсят във вътрешен план. В обстановка на несигурност българските 
инженерни и стопански среди виждат в НОТ една възможна опора, изходна точка за 
преодоляване на кризисните процеси, своеобразно оздравяване. Трендафилов ясно извежда 
значението на НОТ в условията на безпорядък и криза: „когато няма заблаговременно 
начертани програми и замислени и установени цели за преследване, когато растлението 
прониква дълбоко в техническия и строителен организъм на страната, налага се да се 
вземат бързи мерки, мерки системни за научното организиране на труда и работата, като се 
отстранят първопричините, устрои кадърът и съобразно условията на живота, се посочат 
новите планове и пътища, по които трябва да се устрои  и води техническата война, за да 
може да се  извоюва икономическата победа, защото лесно е да се разбере, че без подобна 
подготовка, както изгубихме бойните войни, ще изгубим и икономическите войни и ще 
опропастим страната…”21

Значението на организацията на труда и връзката между нейното въвеждане и 
кризата посочват и представители на други технически среди: „Дисциплината в едно 
частно индустриално предприятие е елемент на рационално използван труд…”, „Липсата 
на тази компетентна индустриална контрола, обяснява безпътицата, в която се движат 
държавните и частни стопанства изобщо…”22

Трябва да се отбележи една специфика на българското движение за научна 
организация на труда:  моментното влияние, което италианският фашизъм, неговата 
стопанска и организационна практика имат, както върху Трендафилов, така и върху Пеев. 
Трендафилов не само е повлиян от конкретните италиански практики, но и пропагандира 
фашистките стопански реформи, корпорациите, хартата на труда и пр.23 В политическо 
отношение в самото начало на 30-те години той се обвърза с Националната задруга за 
политическо възраждане/Национална задруга фашисти и дори е излъчен за неин  кандидат 
за съветник в столичната община на общинските избори през 1932 г. От своя страна Пеев 
субсидира Задругата, а по-късно от края на 1933 – Народното социално движение на Ал. 
Цанков.

През 1937 г. условията в страната позволяват да се пристъпи към следващата 
организационна стъпка – да се въведе система от единно нормиране. Сред инженерно-
техническата интелигенция, някои индустриалци и сред администрацията е назряла 
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идеята да се използва примерът на държави като Германия, Чехословакия, САЩ, СССР 
и се създаде национална система от норми/стандарти за дейностите от различни области 
– като жилищно строителство, деловодство и администрация – като следваща стъпка 
в посока на рационализиране на производството и труда. Необходимостта от норми, 
респективно от институция, която да се занимава с това обосновава В. Пеев: „В новия 
темп на технико-стопанския развой на напредналите и стопански дисциплинирани страни, 
или пък стремящи се към това – са легнали като основа следните елементи: спестяване 
на материали, време, работа и средства – рационализация на стопанството. Един технико-
стопански напредък без тези фактори среща препятствия в своя развой”.24  Именно за 
да се постигне успех в стопанската сфера е необходимо създаването на един нормен 
институт със своите браншови поделения който да извършва проучване, обсъждане, 
определяне и въвеждане на съответните норми, като едновременно с това,  да преосмисли 
съществуващите вече норми и да ги съгласува по между им. Въвеждането на норми ще е 
еднакво полезно за производителя, търговеца и потребителя. Нормите намаляват разходите 
по проучване, за материали, спестяват време, позволяват лесно обслужване на клиента, 
гарантират стабилност на цените, и позволяват изграждане на доверие у клиентите. „Един 
такъв институт за норми и изпитания – акцентира Пеев – ще спести стотици милиони лева 
народни средства – чрез спестяване на материали, време и работа, т.е. рационализация в 
стопанската политика, това значи едно технико-стопанско заздравяване  желано от целия 
български народ”.25

Така на 1 април 1938 г. при Софийската търговско-индустриална камара се 
създава Българския институт за норми (БИН) с председател инж. Велизар Пеев.26 
Подобно и на БОНОТ той се явява обществена инициатива и има частен характер. 
Институтът установява връзки със сродни институти като Международната организация по 
стандартизация, Белгийската асоциация по стандартизация, Германски институт за норми 
и с др.организации от Швейцария, Холандия, Франция, Италия, Чехословакия, Румъния, 
Югославия, САЩ, СССР. Учредени са 18 браншови комитета, изготвени са редица норми 
(към втората половина на 1941 г. общо 51 броя) за суровини и материали (например за 
прежди, смазочни масла, метали, хартия), както и норми за индустриални производства 
и по отношение на работата в областта на земеделието.27 В представата на В. Пеев БИН 
е средство за постигане на стопанско „благоденствие”, материално благосъстояние”, 
решаващи фактори за което са  въвеждане на организация в стопанския живот и 
строителството, на рационализация – т.е. „пестене на време, средства, труд и материали” и 
на стандартизация.28

С навлизането във военните години идеите за рационализиране на труда, за 
въвеждане на строги икономии, за пестене на време, суровини, материали, готова 
продукция се превръщат във важен елемент на обществения дневен ред.29 На 12 май 1940 
г. пред конгреса на Съюза БИА  строителният инженер Петър Абаджиев (1876-1957) чете 
реферат, в който предлага създаването на Национален технико-стопански съвет, който 
да съчетава организационна, координационна и контролна функции за рационалното 
използване на природните богатства, за рационализиране на индустриалното и селското 
производства и за съгласуване на дейностите им към вътрешните и външните пазари, както 
и за развитието на инфраструктурата на транспорта. Неговият проект отразява една силно 
изразена тенденция, която обвързва идеите за рационализация със социални постановки и 
с концепции, които отреждат средищно място и водеща роля на държавата в икономиката 
и социалния живот. В реферата на Абаджиев това се представя с формулировки за 
уреждане на производството и обмяната „с оглед на обществения интерес и социалната 
справедливост”, както и с констатацията за необходимост от общодържавна програма 
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за планово изграждане на икономиката. В духа на тези разбирания на стопанския съвет 
се вменява да изработва общи програми и директиви, да дава становища по всички 
законопроекти, които се отнасят до икономика, финанси и специално – до техническата 
сфера.30 Приведеният пример свидетелства за характера на процесите, които протичат сред 
обществените среди, имащи пряко отношение към разглежданата тук проблематика.

В такава благоприятна обстановка на 21 май 1941 г. БИН и БОНОТ се обединяват в 
Институт за стопанска рационализация (ИСР).31 

Със създаването на новия институт държавата поема инициативата в областта на 
стопанската рационализация и на масовото въвеждане принципите на научна организация 
на труда. Основната задача на ИСР е да осъществи рационализиране на държавни 
и обществени институции и на частни предприятия, като създава клонови комитети 
в различните направления на производство и администрация, изработва и въвежда 
технически норми за тяхната работа, действа чрез органи като Съвет за национална 
икономия, Фондация ИСТОР и др. Основната дейност на ИСР е ориентирана към  
икономиката и администрацията, но във военните години едно от основните й направления 
се оказва реорганизиране работата на държавните учреждения (организиране на 
деловодство, опростяване на счетоводството, намаляване на бюрокрацията, структуриране 
на работното време и др.). 

Върховен орган на Института е общото събрание, а текущо ръководно тяло – 
Висшия съвет, с председател и 6 члена. Председател остава Велизар Пеев. Структурата се 
свежда до шест отдела, в които  се осъществяват следните дейности: научно организиране 
на изработката; създаване на норми, стандартизация поемни условия; професионално 
напътване и подбор; рационализация на частната и обществена администрация; пропаганда 
(сказки, изложения, кино, издателска дейност); подготвяне на специалисти в сферата на 
дейността на Института (школа).32

Непосредствените задачи, с които ИСР се заема са борба против „губене на време, 
разпиляването, разхищаването” и подобряване на условията на труд и бит в селото. 
Втората проблематика включва изготвяне на производствени и други норми за селския 
труд и бит (за каруците, приготвянето на хляба, за банята, сушилнята, селското облекло). 
Друга неотложна задача за момента е рационализиране на телефонните и телеграфните 
съобщения, въвеждане на икономични печки за отопление и за готвене и др. 33

Водеща идея в дейността на ИСР е промяна в организацията и протичането 
на процесите в сферата на икономиката: „Трябва да мобилизираме стопанските сили 
за провеждане на планомерност, дисциплина и ред и в развоя на отделните стопански 
дейности, защото без тези елементи е трудно изграждането и подобрението на 
стопанството.”34 Впрочем, рационалното организиране на стопанството се разглежда и като 
средство против инфлацията.35 

Със създаването на ИСР България преминава към нов етап в организацията на труда 
и на развитие на икономиката.

***
Движението за научна организация на труда и за рационализация по същество 

е израз на модернизационните процеси в българското общество. То същевременно е и 
инструмент за осъществяване на модернизация. Пионерите на научната организация на 
труда възлагат на БОНОТ, БИН и ИСР по същество важни модернизационни функции. 
Те придават на тези организационни форми и на движението като цяло и една друга, 
ориентирана към социални задачи и политически цели мисия. В научната организация на 
труда и в рационализирането те виждат средство за постигане на социална справедливост, 
за укрепване на обществото и за гарантиране на стабилността на обществения ред. 
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„България като модерна държава не би могла да се справи успешно със своите нови 
задaчи, ако си служи  със средствата на миналото. Чрез рационализация може лесно да се 
пpемахне безработицата, културно да се издигне и благоустрои нашето село, да се подобpят 
до максимум условията на труда в полето, във фабриките и работилниците, с оглед не само 
да се увеличи производството, но и да се нaпpавят работниците отлични специалисти, 
образовани, полезни и доволни граждани.”36

Тези думи отразяват патоса на епохата, в който си дават среща социалният утопизъм, 
разбирането, че без организация, иновации, и прилагане на постиженията на науката 
съвременното общество с многостранните му прояви не може да се развива успешно, както 
и стремежът към промяна, към постигане на едно по-успешно бъдеще. 
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ФРЕНСКАТА  ХУДОЖЕСТВЕНА  ЛИТЕРАТУРА  
И  БИБЛИОТЕКА  „МОЗАЙКА”

(1909-1948)

Маргарет Поппетрова

Една от тенденциите при българското книгоиздаване след Първата световна 
война се характеризира с все по-успешното развитие на издателските поредици, т. 
нар. „библиотеки”. Тяхното разпространение се налага още в първите години на века с 
дейността на книгоиздатели като Александър Паскалев, Георги Бакалов и др. (например 
сериите „Универсална библиотека”, „Всемирна библиотека”),1 В навечерието на войните, 
в 1909 г. в Пловдив е създадена и най-дълго просъществувалата и най-успешната поредица 
в историята на българското книгоиздаване до 1948 г. – „Мозайка от знаменити съвременни 
романи”.

„Мозайка” е основната поредица, която допринася за силното популяризиране на 
френската литература сред българската публика.

Инициативата за създаване на поредицата е на София Д. Юрукова (1881-1918), 
интелектуалка която e френска възпитаничка.2 Тя подбира и превежда книгите в първите 
годишнини на поредицата (от тях 11 от френски автори). В работата си тя е подпомагана от 
двамата си братя Васил (1883-1957) и Георги (1880-1960), които след нейната смърт през 
1918 г. продължават делото й.3 Под ръководството на Георги и при активното участие на 
Васил, на другата сестра Мара (Мара Юрукова-Дамова) и на снахата Маpa (Мара/Мария 
Сеизова-Юрукова) „Мозайка” се превръща в едно популярно и печелещо предприятие.

Братята Юрукови се проявяват като добри организатори на книгоиздателската 
дейност. Те внимателно следят развитието на световната литература, като показват 
предпочитание към френски, скандинавски и руски автори. Поддържат добър екип от 
преводачи, сред които се срещат имената на Елисавета Консулова-Вазова, Рачо Стоянов, 
Димитър Подвързачов, Николай Райнов, Гео Милев, Боян Дановски, Анастасия Зографова 
и др. Преводите от френски език, обаче, са основно от членовете на семейството – София, 
Васил, Георги, Мара и Мария.4 В първите години на поредицата от френски превежда и 
Каля Берберова. С отделни преводи участват Николай Райнов, Константин Константинов, 
Николай Дончев, Стоян Загорчинов, Никола Филипов и др.

Поредицата „Мозайка” формира своето съдържание под силното влияние на София 
Юрукова и на франкофонските настроения, които изразяват не само нейните братя, но и 
значителна част от интелигенцията в началото на ХХ в. Книговедката Красимира Даскалова 
поставя София Юрукова в категорията на онези жени, които са „образовани, автономни и 
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професионално успешни”.5 Личната ориентация на създателите на „Мозайка” трябва да 
се разглежда като част от силния интерес към френската художествена литература, факт, 
който се потвърждава от различни източници. Такива например са годишните отчети за 
ползваните книги на Пловдивската народна библиотека, публикувани в нейните годишници 
през периода до началото на Втората световна война. За голямото място на френската 
литература в българския културен живот свидетелства и дейността на литературния 
критик и преводач Димитър Б. Митов и редактирания от него литературен седмичник – 
„Литературен глас” (1927-1944).

 Дългогодишното съществуване на „Мозайка” (почти четиридесет години от 
1909 до 1948)  показва, че има определен интерес към литературата, представяна от нея. 
Понеже френската литература заема много съществено, основно място в нея, може да се 
предположи, че този интерес се отнася и към френската художествена литература. 

Според книговеда Жак Ескенази основната част от публикуваните в поредицата 
произведения могат да бъдат характеризирани като „значителни творби”, освен разбира  
се, обичайните „слаби преводи и неудачни заглавия”.6 Без съмнение, поредицата има 
както своята популярност, така и своето място сред различните други издателски проекти, 
предназначени специално за преводна литератра. За читателите на публикуваните в 
„Мозайка” автори не съществуват някакви сведения или изследвания. Според Ж. Ескенази: 
„Макар че читателската аудитори на „Мозайка” може трудно да се очертае, все так това 
са не само скучаещи млади дами от хайлайфа, но и хора с необезпечени професии – 
включително прогимназиални учители”.7

Издателите на „Мозайка” представят своя продукт в един анонс за абонамент така: 
„най-именитите съвременни романисти” и „най-именитите им произведения”, както и „най-
добре преведените”. „В „Мозайка”, продължава анонсът, „ще намерите най-хубавото, най-
здравото и най-полезното четиво и неусетно ще си образувате домашна библиотека”… „ще 
бъдете сигурни, че в семейството ви ще влязат само морални и полезни четива”.8

ххх
В издателския проект „Мозайка”9 френската литература заема основно място. 

През първата и втората годишнини са публикувани само френски заглавия, като след това 
френската литература рязко преобладава. С времето се увеличава мястото и на другите 
литератури – руска, немскоезична, скандинавски литератури, а от втората половина на 
30-те години – и англоезични автори. Силен спад при количеството френски заглавия се 
забелязва в годините на Втората световна война, но през последните две годишнини на 
поредицата френската литература е отново основната.10

Общо за цялото си съществуване поредицата представя 165 книги от френски 
автори. При общо 334 публикувани заглавия това прави реално точно половината от 
издадените книги, другата половина се разделя между руска класическа, руска емигрантска 
и съветска литература, британска и литература от САЩ, немскоезична (Германия, Австрия, 
Швейцария), италианска, скандинавска и други. Това превръща „Мозайка” в един от 
основните канали за рапространение на френска художествена литература на български 
език.11

От по-старите френски писатели в поредицата са представени Шатобриан, Стендал 
(с две произведения), Балзак (с четири произведения), Проспер Мериме, Бенжамен 
Констан, Гюстав Флобер, Ги дьо Мопасан, Жорж Санд. Всичко останало са съвременни 
френски автори. Най-добре са застъпени модерните за момента, активни френски 
романисти  като Анри Бордо – с 13 заглавия, Пол Бурже – с 12 , Ромен Ролан – с 8 (основно 
сагата „Жан Кристоф”), Едуард Род – със 7, Жорж Дюамел – с 5 (сагата за Салавен), Едуар 
Естоние – също с 5. Добре представени  са и такива автори като Анатол Франс, Марсел 
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Прево, Алфонс Доде, Пиер Лоти, Франсоа Мориак, Андре Мороа, Колет Ивер, Ирен 
Немировска. В поредицата влизат още книги на Анри дьо Рение, Морис Барес, Андре Жид, 
Жюл Ромен, Едмон Жалу, Пол Жералди, Франсис Карко, Пол Моран, Ален Фурние, Роже 
Версел, Роже Мартен дьо Гар, Морис Бедел, Андре Кортис, Жан Марте, Гюстав Жефроа и 
др. „Мозайка” е поредицата, която въвежда българския читател в творчеството на Марсел 
Пруст с „Към Свана” и „Една любов на Свана” (год ХХII и ХХIII 1930/1931 и 1931/1932). 
На нея принадлежат и единствените до 1944 г. български преводи на произведения от 
Стендал – „Червено и черно” (1931) и „Пармският манастир” (подготвено в 1943 г., но 
излязло от печат с година 1945, поради  прекратяването на издателската дейност по време 
на бомбардировките на съюзниците над страната). През 1938 г. е издаден и единственият 
превод на книга от Жорж Сименон в качеството му на автор на психологически романи.

Няма да е преувеличено, ако се твърди, че „Мозайка” предлага една панорама на 
френската литература през периода от началото на 20 век до началото на 40-те години. 
Юрукови следят новостите във френския литературен живот и реагират в някои случаи 
много бързо. Това позволява актуални във Франция автори да бъдат представяни след 
сравнително много кратък интервал и на българската публика.

Приносът на поредицата може да се представи и чрез дела, който издадените от нея 
книги от отделен автор заемат в цялостното му представяне на български език. Например 
при Едуар Естоние и четирите му книги, публикувани на български са дело на „Мозайка”, 
при Колет Ивер от пет преведени книги – четири са от „Мозайка”. За Андре Жид това 
съотношение е четири от общо шест, при Жорж Дюамел пет от общо осем, при Пол Бурже 
– тринадесет от 23 преведени книги. В други случаи на поредицата се падат половината 
от преведените книги от съответния френски автор – четири от Пиер Лоти, три от 
Франсоа Мориак, дванадесет от Анри Бордо (един от най-популярните френски писатели, 
представен на български с 24 преведени книги!).

Още с първата книга от поредицата започва да се отбелязва на корицата и на 
титулния лист дали произведението е от автор, член на Френската академия (по-късно и на 
Академия „Гонкур”), или дали то е удостоено с някаква литературна награда – Нобелова 
премия, на Академия „Гонкур”, на Френската академия и др. От преведените френски 
автори петима са носители на Нобеловата награда: Анатол Франс, Ромен Ролан, Роже 
Мартен дьо Гар, Андре Жид и Франсоа Мориак (последният получава наградата след като 
поредицата вече е закрита). 

Според профила си „Мозайка” представя преди всичко романи. Сред тях са и двата 
прочути колективни романа на екипа Пол Бурже, Жерар д’Увил, Анри Дюверноа, Пиер 
Беноа „Романът на четиримата” (г. ХVI, 1924/1925) и „Мишелена и любовта” (г. ХVIII, 
1926/1927). Като изключение са публикувани и новели, есета, драматични произведения. 

Издателите на поредицата притежават (и разпространяват чрез подбора на 
книги) един сравнително консервативен вкус. Той е изграден върху религиозната 
символика, християнските добродетели, силната привързаност към темата за семейството, 
отношенията между мъжа и жената, добродетели като дълг, отговорност, саможертва. 
Разбиранията на екипа на „Мозайка” са отразени в някои анонси и предговори. Ще цитирам 
откъси от два анонса.

„Изкушението става в пладнето на човешкия живот. Това изкушение е отбелязано 
и в Библията, дето е наречено пладнешки бяс, пладнешки дявол. С това име е озаглавен и 
романът…” (анонс за „Пладнешкия дявол” от Пол Бурже).12 

От „Мозайка” обясняват защо публикуват пиесите „Крадецът” от Анри Бернщайн 
и „Глинен дом” от Емил Фабр от репертоара на „Комеди Франсез” така: „Поради 
животрептящите въпроси, които повдигат и разрешават – моралът във взаимоотношенията 
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на съпрузите и грижите за възпитанието и бъдещето на децата – както и поради 
майсторството на техните знаменити автори..” (анонс за годишна премия).13 

Издателската година на „Мозайка” (както и на ред други поредици) започва, 
с изключение на първата, в началото на есента и завършва в началото на лятото на 
следващата година. Обикновено годишно се публикуват десет  номера (книги) и една 
премия, т.е. единадесет книги годишно. Използва се  обаче и прегрупиране, при което 
няколко номера да са заети от едно произведение с голям обем или под един номер (като 
едно книжно тяло) да излязат две заглавия. Често втората практика включва механично 
разностилни произведения. Като пример  за издаване на едно прозведение под два номера 
може да се посочи практиката още от първата година на поредицата, 1909. Тогава под  N 
7/8  е публикувана книгата на  Алфонс Доде „Младия Фромон и стария Рислер”. Другата 
практика – малки по-размер текстове от различни автори да се обединяват в едно книжно 
тяло може да се илюстрира с произведенията „Домашен мир” от Оноре дьо Балзак и 
„Отмъщение на живота” от Пол Бурже, издадени под N 5 от год. ХХII, 1930/1931. 

Книгите от поредицата се отпечатват в тиражи между 3 000 и 5 000 екземпляра. В 
ранните години предпочитаните тиражи са 2000/ 3000 броя за заглавие. В някои случаи се 
прибягва и до по-големи обеми: например през 1928 г. „Голгота на изневярата” от Анри 
Бордо е отпечатана в 5000 броя.14 

Оформлението на поредицата е стандартно – жълти корици с емблемата „четящо 
момиче” на библиотеката. Форматът се увеличава в края на 20-те тодини. Оформлението 
на първата корица се изчиства, премахва се декоративният сецесионов орнамент. Кориците 
са меки, първоначално издържани в сивкаво, мътно жълто (към охра), отпечатни на много 
тънък картон. С промяната на формата се преминава към отпечатване обикновено на по-
светложълт плътен картон. По-късно се въвеждат (за една част от тиража) и твърди корици 
в тъмносин, тъмнозелен, черен и тъмновинен (много рядко) цвят; емблемата е прегирана на 
корицата.

Рекламната практика на „Мозайка” включва: съобщения (анонси) за следващите 
книги, кратко библиографско описание и анотация на съдържанието на гърба на задната 
корица. Нередовно се публикуват откъси от рецензии в специално приложение след текста 
на книгата или на вътрешната страна на кориците. Пак като специално приложение или на 
някои от кориците се публикуват и библиографски списъци на излезлите книги. Редакцията 
публикува реклами (анонси и библиографски списъци) в някои вестници. Редовно това 
става например в „Литературен глас”. 

Книгите на „Мозайка” са много добре приети от критиката, отразявани са в 
различни общоинформационни и специализирани периодични издания (например в. 
„Слово”, в. „Литературен глас”, сп. „Просвета” и др.). Прави впечатление, че повечето 
отзиви са за книги, превеждани от френски.15

За характера на оценките свидетелства един текст на литературния критик и 
историк Георги Константинов от сп. „Просвета” (г. III, 1937/1938, N 1), написан по повод 
28-та годишнина на поредицата: „Уредниците на „Мозайка”, издавайки този роман, явно 
са искали да дадат на своите многобройни абонати не само увлекателно и мъдро четиво, 
пълно с чудесни описания и живи диалози, но косвено да дадат и представа за състоянието 
на съвременния френски психологичен роман. Те са се спрели на Едмонд Жалу, който във 
френската академия зае мястото на Пол Бурже – един голям покойник, популяризиран в 
България главно чрез „Мозайка”.16 

Представените от „Мозайка” френски писатели са едни от най-популярните в 
своята страна. При техния подбор за превод на български, разбира се, значение имат 
и разбиранията на издателите, както и тяхното франкофонство. Френската литература, 
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обаче, се ползва с голямо внимание както сред издатели, така и сред читатели. За първото 
свидетелства например ориентираната към най-съвременни автори поредица „Златни 
зърна” (започва да излиза в 1936 г.). Тя включва такива автори, които се срещат и в 
„Мозайка” като Андре Жид, Пиер Беноа, Клод Фарер, Андре Мороа, Жорж Дюамел, 
Франсоа Мориак, Роже Мартен дьо Гар, Пол Бурже, Ромен Ролан. Във втората половина 
на 30-те години, обаче, ориентацията вече значително се е променила. „Златни зърна” дава 
в първата си годишнина (1936/1937) четири френски книги от общо издадени девет, а във 
втората (1937/1938) – седем от дванадесет публикувани, след което броят на издаваните в 
нея френски книги рязко намалява. Така например в година VI, 1941/1942 е публикувана 
само една френска книга от общо издадени 16!17 Още по-слабо е застъпването на френската 
литература в поредицата „Световни автори. Знаменити съвременни романи”, издавана 
от Мирчо Г. Смрикаров. В поредицата „Цветове” на същия издател, обаче, френската 
литература е по-добре представена.

ххх
Значението на библиотека „Мозайка” за запознаването на българския читател с 

чуждите литератури (и на първо място с френската) е много добре отразено в цитирания 
вече текст на Георги Константинов: „искаме да посочим тъкмо чисто културните заслуги 
на „Мозайка” – нейното двадесет и осем годищно постоянстване в едно усилие, което 
не зная дали се оценява у нас с достатъчната сериозност: то е усилието за приобщаване 
на нашата интелигенция към изисканите, нежни и облагородени вкусове на културния 
европеец, за възприемане изкуството на първи, универсално ценни податели. Всичко туй 
„Мозайка” е провеждала с вкус и компетентност. Затуй българският читател й се доверява 
ето вече давдесет и осем години – доверие, непроявено към никое друго частно книжовно 
предприятие”.18 

Със своя обем, подбор на актуални за времето чужди заглавия, добра рекламна 
политика „Мозайка” е авторитетен издателски проект, който притежава свое определено 
място в българското книгоиздаване. Значението му за популяризиране на френската 
литература е безспорно. Трябва, обаче, да се отбележи, че консервативният вкус на 
издателите ограничава до минимум присъствието на френския литеартурен авангард. Така 
поредицата поддържа определени читателски възприятия, които са встрани от модернизма 
в литературата.
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ПРОФЕСОР  ТОДОР  БОРОВ – 
ЕДИН  ОТ  ПЪРВОСТРОИТЕЛИТЕ 

НА  ДЪРЖАВНИЯ  БИБЛИОТЕКАРСКИ  ИНСТИТУТ

Донка Правдомирова

Настоящият сборник се посвещава на юбилея на един от съвременните ревностни 
библиографи у нас – проф. д.п.н. Александра Куманова, но аз бих искала да изтъкна, че този 
празник  се отбелязва в „обкръжението” на още няколко годишнини, пряко свързани с нашата 
библиографска професия. На 12 септ. 2015 г. се навършиха 65 години от учредяването на Държавния 
библиотекарски институт (ДБИ), чиито възпитаници са юбилярката и пишещата тези редове, 
а днес проф. Ал. Куманова е и преподавател в този институт, прераснал в Университет по 
библиотекознание и информационни технологии(УниБИТ); на 30 ян. т.г. се навършиха 115 г. от 
рождението на „най-младия в елмазеното тризвездие на българската библиография – [Александър] 
Теодоров-Балан, [Никола] Михов, [Тодор] Боров”, по забележителното определение на видния 
руски библиограф П. Н. Берков, а според заключението на проф. Ал. Куманова, с което всеки 
библиограф безусловно би се съгласил,  Т. Боров е един и от световните „библиографи-архитекти на 
универсалната международна библиография от втора степен” (1). Проф. Боров е и един от първите 
преподаватели в ДБИ. А на 16 март 1941 г. – преди 75 години – с Указ N 26 на Министерския съвет е 
утвърден Законът за Българския библиографски институт (ББИ) – акт, чрез който отечествената 
библиография тръгва по пътя на своята институционализация и професионализация. Това голямо 
постижение се дължи на заявената за пръв път идея от акад Н. Михов още през 1910 г. на 
Международния конгрес по библиография в Брюксел и преди всичко на неимоверните усилия на неговия 
ученик, следовник и близък приятел – Т. Боров, който не само учредява, но и ръководи Института до 
закриването му в края на 1963 г.

Като библиограф и дългогодишен преподавател в УниБИТ (над четвърт век) и колега 
на проф. Ал. Куманова, посвещавам следващия кратък обзор на някои архивни документи по 
зададената тема, не само на нейния юбилей, а и на тези особено важни годишнини за  историята на 
отечествената библиография.

В нашето професионално съобщество е известно, че проф. Боров е сред първите 
радетели и инициатори за създаването на специализирано училище за библиотекари 
и библиографи, но прегледът на изследванията за него показват, че тази страна от 
неговата огромна и многостранна библиотечна и библиографска дейност остава в сянка. 
Сега обаче, когато  личният му  архив е вече обработен и предоставен за ползване в 
Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” (НБКМ), аз ще погледна към тази 
тема през призмата на запазените лично от него  документи. Фондът, заведен под N 849, е 
изключително богат, съдържа над 40 000 архивни единици, включващи личния му архив 
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и архива на ББИ. Ще призная, че с известна изненада открих и предостатъчно документи, 
всички машинописни, пряко свързани с участието му в първите стъпки на ДБИ. Моята цел 
е само да ги визирам, а бъдещите историци на УниБИТ ще ги анализират и осмислят.

ДБИ е открит официално на 1 ноем. 1950 г. в големия салон на БАН. Директорът 
на ББИ е поканен  да поднесе поздравление (2), и той се отзовава. Съобразно онова 
време, словото на проф. Боров е твърде идеологизирано, но сред възхвалата на новия 
социалистически строй той обективно акцентира на научната истина, че „съзнателният 
исторически живот на библиотекарската професия започва от момента, когато се признае 
нейната самостоятелност, когато държавата вземе в свои ръце грижата за подготовката на 
бъдещите библиотекари…” (3). Подчертава, че още през 1943 г. е излязъл в „Държавен 
вестник” един правилник за подготовката на библиотекари в народните библиотеки, но 
поради незаинтересоваността на буржоазната държава той остава „мъртва буква”. Обаче 
„новият правилник  от 1947 г., курсовете за библиотекари-висшисти и библиотекари-
среднисти за масовите библиотеки 1948/1949 и 1949/1950 г. са първите стъпки по пътя за 
извоюване на самостоятелна библиотекарска професия” (4).

Новоучреденият институт веднага кани проф. Боров за хоноруван преподавател по 
специалните дисциплини и  с молба сам да ги предложи. В писмо до директора му от 28 
ноем. 1950 г. (5) се съдържа проекто-план за двегодишно обучение. Писмото е подписано от 
д-р Хр. Тренков, който от 1948 г. е сътрудник в ББИ, но лично аз не се съмнявам, че планът 
е изработен от двамата. Д-р Тренков вече е показал високата си библиографска опитност – 
теоретична и практическа (6). 

Прелиствайки архива, намирам и няколко документа, които свидетелстват, че 
още при учредяването на ДБИ проф. Боров ратува за функционирането му като висше 
училище. Той отлично познава световната практика, а и тази на бившия Съветски съюз, 
която е трябвало да се ползва и прилага в най-висока степен. Целта му е била още първият 
випуск да завърши като висш курс. Не се съмнявам, че под неговото авторитетно давление 
тогавашният Комитет за наука, изкуство и култура (КНИК) назначава комисия, която 
да представи „Предложение за прерастване на Държавния библиотекарски институт 
от полувисше в редовно висше училище” (7). Комисията е в състав: проф. Т. Боров – 
председател, членове: Емил Георгиев, д-р Хр. Тренков, Дора Ганчева и Петър Димитров. 
Предложението е изготвено, но под него стоят подписите само на Боров, Тренков и Ганчева 
(8). Мотивите на тримата видни библиографи за прерастването на ДБИ във висше училище 
са няколко. Първо, решението за подготовката на бъдещите библиотекари и библиографи 
е „половинчато” и не отговаря на нуждите на големите библиотека (националната, 
университетските, библиотеката на БАН), където са необходими специалисти с висше 
образование. Второ, „Щатните таблици за държавните служители от 1947 г. познават само 
библиотекари-висшисти и библиотекари-среднисти. Завършилите двугодишен курс не биха 
могли да се присъединят към никоя категория и по същество подготовката им не отговаря” 
на изискванията на комисията. Третият аргумент на авторите е, че в Съветския съюз 
библиотечните институти са организирани като „редовни учебни заведения с 4-годишен 
курс”.  Освен това, при съгласуване на учебния план със съветския „е невъзможно 
дисциплините да се вместят в двегодишно обучение”. И най-после, поставянето на 
Института като полувисш го злепоставя и при намиране на преподаватели. Голяма част от 
преподавателите „са университетски професори и други специалисти, но все хонорувани 
външни лица, никой не може да бъде привлечен като щатен преподавател”.  Цитирах по-
подробно мотивите на назначената от КНИК комисия, защото те остават без последствие, 
но  десетилетия наред  нашата гилдия се вълнува от този въпрос, но доколкото ми е 
известно, без конкретни действие. Едва след 1989 г. отново се поставя сериозно  на дневен 
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ред и бе решен поетапно до прерастването на ДБИ в УниБИТ.
В архива на проф. Боров се съдържат и документи, които  разкриват работата 

по подготовката, обсъждането и приемането на първите учебни планове и програми на 
ДБИ, а същевременно и осветляват някои от заседанията на преподавателския състав. На 
първо място това е „План за заседанията на катедрата по библиография при Държавния 
библиотекарски институт през зимния семестър на 1951/52 учебна година” (9). Носи 
подпис: „Ръководител: /п/ Т. Боров”. Видно е, че след като е предложил кои специални 
дисциплини трябва да се изучават, проф. Боров възприема университетската структура 
„катедра”. (Дългогодишната директорка на ДБИ Т. Топалова е заявявала пред мен, че 
катедрената структура на Института се формира в началото на 60-те години на века, но това 
е въпрос, който предстои  историците да уточняват.) Паралелно с плановете и програмите, 
на две от заседанията се предвижда обсъждане на лекции на проф. Боров и на д-р Тренков. 
Впечатляващо, най-вече за по-младите колеги, че е запланувано и разглеждането на 
проблема за „комунистическото възпитание на студентите”.

Ценни сведения за старта на ДБИ се съдържат в запазените  протоколи на няколко 
от заседанията на катедра „Библиография”, ако използваме терминологията на проф. Боров, 
и  на целия преподавателски състав. От протокол N 7, от 28 дек. 1950 г. (10) се вижда, че 
директор на Института в онзи момент е Емил Стефанов и е взето решение да се състави 
комисия, която да изработи „учебен план за двегодишния курс въз основа на съветската 
практика”. Задачата се възлага на проф. Боров, но става ясно, че в края на първия семестър, 
т.е. в края на 1950 г., въпросът за статута на ДБИ като висше училище е още на дневен 
ред, като се предвижда и двегодишен курс. На  заседание от  4 ян. 1951 г. (11) вече се 
обсъжда самият учебен план по специалните дисциплини, съставен от проф. Боров, и се 
приема без забележки, както и планът по общообразователните дисциплини, подготвен от 
Костадинка Калайджиева. Поставя се и въпросът за създаване на учебна библиотека при 
Института. Докладвала е гл. ас. Дора Кършовска, която предлага и няколко възможности 
по уреждането й. От този факт става ясно, че когато проф. Боров е още действен фактор 
в начеващият се учебен процес, той използва и научните звания за университетските 
преподаватели.  По-късно, след като ДБИ започва да функционира като полувисш институт, 
те се титулуват „преподавател” и „старши преподавател”.

Важен  за настоящия обзор е протокол N 9 от 25 ян.1951 г. (12), тъй като 
отразява заседание на целия преподавателски състав и по правило изброява имената на 
присъстващите. За да отдадем почит към първите наши предшественици, ще си позволя 
да изброя имената на  присъствалите, за отсъстващи не се споменава, както и да дам 
някои допълнителни сведения, макар и да са  известни  за нас от по-старите поколения 
преподаватели. Директор на Института е Е. Стефанов, а останалите преподаватели са: 
проф. Емил Георгиев – световноизвестният езиковед славист, проф. Т. Боров, Туше 
Влахов – специалист по нова и най-нова обща  история, К. Калайджиева – библиотековед, 
дългогодишен директор на НБКМ, д-р Хр. Тренков, вече познат, Божана Божинова-
[Троянова] – виден библиотековед, Елена Савова, по-късно професор и дългогодишен 
директор на библиотеката при БАН, Марко Марчевски, известният писател, Александър 
Пешев – професор по западноевропейска литература в Софийския университет (СУ), 
ас. Мирослав Янакиев – по-късно  професор по стилистика в СУ, Гавраил Хрусанов, 
също от СУ и в следващите десетилетия един от  водещите професори по педагогика, 
Неделчо Драганов, А. Доева – преподавател по немски език, Н. Колев – преподавател 
по френски език, К. Сабатаев, Дора Ганчева – известен каталогизатор,  К. Миронска, 
Т. Попилиев – един от първите директори на ДБИ, библиотековед, и Марин Василев – 
дългогодишен преподавател по книгознание. На заседанието се разглеждат конкретните 
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учебни дисциплини. Проф. Боров, както винаги активен, изтъква като основен недостатък 
„историко-филологическия уклон на общите дисциплини”. Според него „трябва да се 
застъпят повече специалните литератури (техническа, селско-стопанска, здравно-просветна 
и т.н.) с оглед на работата в масовите библиотеки. В СССР тенденцията е да се застъпят 
именно този вид литератури”. Той повдига и въпроса „за уреждането положението на 
Института…, че е крайно време да бъде назначен постоянен директор…”. В тази връзка е 
взето решение преподавателският състав да отправи писмо към КНИК с молба  проблемът  
да бъде решен по-скоро. 

Изцяло за ДБИ са документите, съдържащи се в а.е. 2802. С особена значимост за 
нашата тема е „Заповед № 4909, от 20 ноем. 1950 г.” (13). Това е заповедта за назначаването 
на „професора при ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ [при СУ] ТОДОР 
ТОДОРОВ БОРОВ   за временен хоноруван преподавател по БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ 
И БИБЛИОГРАФИЯ при Държавния библиотекарски институт..” (14). Подписана е от 
тогавашния председател на КНИК – Жак Натан.

Особено важна като исторически извор е подвързана  папка, съдържаща девет 
програми по специалните дисциплини за учебната 1951/1952 година, т.е. за втората учебна 
година, от която започват да се изучават (15). Бъдещите изследователи тепърва ще ги 
анализират и сравняват, а съобразно моята задача тук, само ще ги изброя и ще посоча 
съответните преподаватели: „Общо библиотекознание” – проф. Т. Боров, „Библиотечни 
фондове – Т. Попилиев, „Описване на книги и азбучен каталог” – Д. Ганчева, „Реални 
каталози – систематичен и предметен” – Е. Кирова, „Работа с читателите” – Б. Десев, 
„Обща библиография” – проф. Т. Боров, „Библиография на марксизма-ленинизма” – Е. 
Савова, „Съветска библиография” – проф. Т. Боров, „Методика на библиографската работа” 
– д-р Хр. Тренков, „Справочно дело” – д-р Хр. Тренков. Това са всъщност специалистите, 
поставили основите на обучението по специалните дисциплини, формиращи нашата 
професия. 

Педантичността на проф. Т. Боров като библиограф, като специалист от най-висш 
ранг в сферата на документалните комуникации е всеизвестна, но личният му архив, 
както и архивът на ББИ, съхраняван няколко десетилетия, до смъртта му (1993 г.), в 
собственото му жилище, са още едно доказателство за неговата всеотдайност към нашата 
професия. А защо архивът на ББИ се превръща в част от личния му архив ? Ще припомня, 
че ББИ е закрит внезапно в края на 1963 г. и проф. Боров научава този факт едва ли не от 
новинарските емисии. За ББИ просто не се предвижда финансиране за 1964 г. Обиден и 
огорчен до болка, той прибира цялата документация и благодарение на него след повече 
от половин век най-после можем да се ползваме от тези ценни автентични документи. 
Казвам „огорчен”, но ми се струва, че е нужна по-силна дума, затова ще  цитирам 
личното признание на „одухотворителя”  и организатора на отечествената библиография 
десетилетия наред, повече от половин век!  На преклонна възраст, около 90-годишен вече, 
той споделя пред дългогодишната си секретарка Оля Николчева: „Вие знаете добре какъв 
екип бях създал в Библиографския институт! На какво високо ниво бяха моите сътрудници! 
И това се зловидя. Закриха ни и отвориха още една рана у мен, която не може да зарасне…” 
(16), тя е толкова дълбока, че не зараства до смъртта му. 

Оказа се, че и а.е. 2803 от фонда съдържа богат изворов материал за утвърждаването 
на ДБИ и приноса на проф. Боров в този процес. Не бих могла да не спомена, запазената 
„Програма за 4-годишен курс на Държавния библиотекарски институт” (17), която е 
поредното доказателство за вложените усилия  ДБИ да бъде висш курс. Това всъщност 
е учебен план с дата 11 май 1951 г., носещ подписа на д-р Хр. Тренков и придружен със 
забележка, че е работен с Д. Ганчева. Не допускам обаче, че е съставен без намесата 
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на проф. Боров, като се има предвид, изложената по-горе мотивация за прерастване на 
ДБИ във висше училище. Този документ е показателен за визията и на проф. Боров, 
и на д-р Тренков (той става професор през 1952 г.) и на  Д. Ганчева за бъдещия висш 
ДБИ – изключително мащабна, с шест профила – от издател до библиограф и архивист. 
Ето какви специалности, наричани в програмата „профили”, е трябвало да се обособят: 
„Библиотекари”, „Библиографи”, „Детски библиотекари”, „Архивисти”, „Архивисти-
турколози”, „Издатели и книжари”. На първо място са изброени общите за всички профили 
дисциплини, а специалните дисциплини се посочват съответно след всеки профил.

Колко сериозно и усърдно са действали, най-вече проф. Боров и д-р Хр. Тренков, 
за висш ДБИ доказва и запазеният  проект за „Правилник за Държавния библиотекарски 
институт” (18), в който е отделен параграф за „курсисти-висшисти”. Документът не 
е датиран, не е подписан, но ръкописните бележки са с почерка на проф. Боров. За 
съжаление, положените усилия остават безрезултатни. Междувременно ДБИ започва да 
функционира като полувисш институт за подготовка на библиотекари за т. нар. масови 
библиотеки, преди всичко читалищни градски и читалищни селски библиотеки. 

След като се убеждава, че ДБИ ще функционира като полувисш институт, проф. 
Боров започва да разработва друга идея – създаването на специалност „Библиотекознание 
и библиография” в Софийския университет. И успява. Тя е открита от началото на учебна 
1954/1955 г. Всъщност тази своя  идея проф. Боров  я  огласява през март 1949 г. Това се 
доказва с негово писмо до Декана на Философско-историческия факултет при СУ (19). 
В онзи момент, според него, все още не е било възможно учредяването на самостоятелно 
висше училище за библиотекари и библиографи, но  въпреки това  той е действал 
паралелно и за двете каузи, но това е друга тема.   

Заключението на моя кратък обзор ще бъде съвсем логично и закономерно, ще  
завърши с молбите на проф. Боров за освобождаването му като преподавател в ДБИ.  
Първата е от 30 дек. 1951 г. (20), края на първия семестър на втората учебна година, 
след като са изучени специалните дисциплини. Мотивите му са напълно основателни. 
Той е прекомерно натоварен: директор е на ББИ, чете лекции в СУ, има и обществени 
задължения. Втората молба е от 8 март 1952 г. (21). Този път е ултимативен и заявява: „… 
поради влошаване на здравословното ми състояние няма да ми е възможно да продължа 
занапред лекциите си…С настоящето си Ви уведомявам и Ви моля да имате предвид, че 
от вторник, 11 т. м., прекратявам лекциите си както в двегодишния курс, така и в курса за 
висшисти, и се смятам свободен от всякакви задължения по отношение на ДБИ”. Явно 
обаче не е освободен  и пише трета молба (22). Тя е от 5 юли 1952 г., когато учебната 
година вече е приключила. След като повторя мотивите от втората молба, проф. Боров 
завършва с думите: „Подавам оставката си за трети път, сега я забавих, за да завърша 
работата си за текущата учебна година и да Ви дам възможност през ваканцията да 
попълните своевременно овакантеното място”. Така приключва участието на проф. Т. Боров 
в утвърждаването на ДБИ – първото у нас специализирано  училище за библиотекари и 
библиографи. Приносът му е предостатъчно голям, не само да добавим още един щрих 
към неговата многостранна и неуморна дейност в полето на книжовната ни култура, но 
и да отдадем признанието си към него като към един от първостроителите на Държавния 
библиотекарски институт, днес Университет по библиотекознание и информационни 
технологии – сбъднатото професионално желание на проф. Т. Боров.
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ЧТЕНИЕ  В  МЕНЯЮЩЕМСЯ  МИРЕ

Дмитрий Равинский

Так получилось, что на рубеже двадцатого и двадцать первого столетий вопрос о 
будущем книги и чтения стал широко обсуждаться не только в научной литературе, но и  
на страницах изданий, обращенных к массовому интеллигентному читателю. В настоящей 
статье я попытаюсь обозначить некоторые из проблемных точек, вокруг которых ведутся 
споры на Западе.

Казалось бы, беспокоиться не о чем. Один из видных специалистов в области 
информации, Томас Петерс  написал: „Никогда ранее в истории человечества не было 
столь много материала для чтения столь легко и столь быстро доступно для столь многих 
людей”. Правда, он тут же добавляет: „Если чтение теряет свои позиции, то уж точно не 
от того, что нечего почитать” (1) И действительно, о том, что чтение „теряет позиции” 
сегодня на Западе говорят много и охотно. Сформировался и новый понятийный аппарат. 
В английском языке традиционно противопоставляются  понятия literacy (грамотность) и 
illiteracy (неграмотность), но в последние десятилетия все чаще говорят о третьем понятии 
– aliteracy (можно перевести как „нет-грамотность”. Речь идет о сознательном отказе 
использовать навыки грамотности. Согласно одному определению (нет – грамотность – 
это умение читать при отсутствии желания это делать. А Майкл Горман, один из лидеров 
библиотечного сообщества США, так описал подобных людей: „они читают только то, что 
должны читать, но не больше, и если что-нибудь и пишут, то, самое большее, эсэмэски”. (2)

Другое часто обсуждаемое понятие – нам всем известное – „функциональная 
грамотность”. Это „умение читать и писать на уровне, который позволяет жить нормальной 
внешней жизнью, однако внутренняя жизнь обеднена”. Иными словами, человек может 
написать резюме для поиска работы, может разобраться в расписании автобусов, но книгу 
читать не будет. Таких – много, среди выпускников американских средних школ немало 
таких, кто, закончив школу, перестал читать.

На этом фоне регулярно появляются алармистские работы, говорящие о 
„национальной катастрофе”, „снижении интеллекта нации”, „оглуплении молодежи” и 
т.д. В книге „Самое тупое поколение”, например, говорится об опросе 2004 года, когда 
опрашивали респондентов в возрасте от 15 до 26 лет – только 15 процентов знали, кто такой 
Владимир Путин, а на вопрос „Где  живет папа?” завоевал популярность ответ „Париж, 
Англия”. (3) Соответствующий материал предоставляют и доклады, подготавливаемые 
официальными институтами.  Как заметил один журналист „в течение четверти столетия 
обзоры читательских навыков американцев, подготавливаемые Национальным фондом 
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поддержки искусств, были любимым материалом всякого, кто считал, что Америка 
тупеет” . Известный специалист в области изучения чтения Н. Каплан сформулировала 
основной вывод доклада 2007 года „Читать или не читать: Вопрос национальной важности” 
следующим образом: „Три важных тенденции обосновывают тревожный прогноз по поводу 
будущего чтения и, в сущности, будущего гражданской жизни в нашей стране:

1)  Историческое снижение показателей чтения не по программе среди детей и 
подростков.

2)  Постепенное ухудшение навыков чтения среди старших школьников.
3)  Снижение навыков чтения среди взрослых читателей.
Эти три тенденции определяют итоговое положение доклада: Чтение книг в 

свободное время, для удовольствия, жестко коррелируется с качеством чтения, так что 
когда снижаются показатели чтения для удовольствия, мы наблюдаем и  снижение качества 
чтения”. (4,  р. 194)

Впрочем, многие специалисты (в том  числе и сама Н. Каплан) считают подобные 
пессимистические представления о „нечитающем поколении” неоправданными, 
полагая, что игнорируется широкое распространение чтения в Интернете и на новых, 
нетрадиционных носителях. 

Повод для размышлений дают и результаты социологических опросов. (5) В 1937 
году 29 процентов взрослых американцев сообщили интервьюерам недавно возникшей 
социологической службы под руководством Джорджа Гэллапа, что они читают книги. 
В 1955 году об этом сказали только 17 процентов опрошенных. Социологи несколько 
изменили вопрос – в 1978 году 55 процентов респондентов ответили, что читали какую-
либо книгу за  последние шесть месяцев. 

Вопрос снова переформулировали в 2002 г., когда опрос показал, что примерно 70 
процентов американцев читали роман, рассказ, стихотворение или пьесу  за последние 
12 месяцев. Наконец, в ходе опроса, проведенного в августе 2007 года, 73 процента  
респондентов сказали, что читали какую-либо книгу – включая чтение для работы или для 
школы – в течение прошлого года.

Собственно, результаты достаточно оптимистические, однако следует помнить, 
что при опросах часто выдается желаемое  за действительное. А вот как результаты 
опросов дополняются данными, полученными другими методами. Согласно подсчетам 
Министерства труда США американские семьи в 1995 г. потратили на приобретение 
печатных материалов в среднем 163 доллара, а в 2005 – 128 долларов, при том что цены 
на печатную продукцию выросли. Но дело не только в этом. Есть индикаторы того, что 
американцы не только теряют охоту к чтению, но снижаются и читательские навыки. 
Согласно данным Министерства образования США  доля тех, кто способен решить такую, 
например, задачу, как „сравнить точки зрения в двух редакционных статьях” снижается. 
Еще один важный показатель: в 1992 году 54 процента опрощенных школьников 
двенадцатого, выпускного, класса сказали, что они обсуждают с друзьями прочитанное по 
крайней мере раз в неделю. В 2005 г. об этом сказали только 37 процентов опрошенных.

Такая тенденция характерна не только для Соединенных Штатов. Один из  лучших 
массивов данных по досуговому поведению накоплен в Нидерландах, где еще в 1955 г. 
социологи начали просить людей вести специальные дневники, в которых отмечать, как они 
проводят каждые 15 минут своего свободного времени. Подобный метод считается более 
надежным, чем традиционный опрос, поскольку предполагается, что люди менее склонны 
приукрашивать свое поведению, если делают это 4 раза в час. Полученные результаты 
весьма показательны. В период между 1955 и 1975 гг. – время, когда в Нидерландах широко 
распространилось телевидение – время, уделяемое чтению по вечерам и в выходные 
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дни, сократилось с 5 часов в неделю до 3,6. В то же время телесмотрение выросло с 10 
минут в неделю до более 10 часов. В течение следующих двух десятилетий время на 
чтение продолжало сокращаться, а время на просмотр телепередач-расти, хотя и не столь 
радикально как прежде. Как итог можно привести следующие данные: в 1955 г. на чтение 
отводился 21 процент свободного времени, а в 1995 – всего 9 процентов. 

Тревожащие данные приходят и из Великобритании. Согласно Национальному 
фонду исследований в сфере образования, в 1997 году 23 процента опрошенных 
школьников заявили, что они  не любят читать. В надежде исправить положение   
правительство в том же году взяло на вооружение общенациональную программу 
грамотности. В частности был предписан ежедневный урок чтения и грамотности в 
начальной школе. Результаты не замедлили сказаться: в 2003 году уже 35 процентов 
опрошенных школьников заявили, что не любят читать. (6, p. 86).

В чем же причина? Разумеется, огромную роль сыграло появление и повсеместное 
распространение новых информационных технологий. Наверное, стоит признать, что 
определенное снижение традиционного чтения печатных материалов – закономерно и 
неизбежно.

В центре внимания должен стоять вопрос о том, что означает для судеб книги 
и чтения та технологическая революция, связанная с победным шествием новых 
информационных технологий, которую мы сегодня переживаем. А это действительно 
революция. По словам одного из авторов, „это один из редких моментов в истории 
человечества, когда изобретены новые способы представления знания” (7). 

Согласно подсчетам того  же исследователя, информация, зафиксированная на 
бумаге, составляла меньше одного процента всего объема новой информации, созданной 
в 1999 году, учитывая, что новая информация – это и телефонные разговоры, и послания 
по электронной почте, и радио и телевидение и, разумеется, Интернет. (8) Сведения  
более позднего времени мне не известны, но очевидно, что доля печатной информации в 
последние годы только снижалась. К этому следует добавить, что в классические  времена 
информация была в основном печатной и предназначалась в основном для общественного, 
а не персонального использования: почта возникла для распространения газет, а не писем, 
поскольку писем было не так много, а междугородние телефонные разговоры долгое время 
использовались  почти исключительно учреждениями и корпорациями. Сегодня же львиная 
доля создаваемой информации носит персональный характер: бесчисленные „селфи” и 
фото любимой собачки – едва ли не главный массив создаваемого в Интернете контента.

Означают ли приведенные сведения, что печатными изданиями можно 
пренебречь? Нет, не означают. Печатная информация обладает уникальными свойствами, 
придающими ей высокую эффективность. Редактор „Лайбрэри Джорнэл” вспоминал, как 
в молодости он с друзьями распространял листовки против войны во Вьетнаме. Почему 
же  не использовали агитацию по телефону, с ее замечательными  интерактивными 
возможностями? Почему не устную агитацию? Ответ запомнился: потому, что только 
печатная информация позволяет донести послание без искажений и манипулирования. 
И еще одно – печатная информация дает возможность читателю спокойно и в уединении 
осмыслить прочитанное. Другие каналы распространения информации такой возможности 
не дают. (9)

Современные технологии принципиально изменили понимание грамотности, 
которую можно понимать в широком смысле – как умение пользоваться информацией. 
Финские исследователи отмечают: „Объем информации, требующийся сегодня для 
функционирования в обществе, резко вырос. Больше того, сам характер информации 
изменился, по крайней мере, к ней следует подходить с большей осторожностью, чем 
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прежде. Все труднее становится различить реальное и нереальное, информацию и 
дезинформацию. Конечно же, следует признать, что достоверность многих текстов, 
напечатанных в свое время на бумаге,  также вызывает сомнения. Разница, однако, в том, 
что в Интернете распространять информацию, которая неправдива, одностороння или 
намеренно искажена, удивительно легко, особенно когда, как в большинстве случаев, 
между автором и опубликованным текстом нет традиционных «привратников», т.е. 
редакторов, отвечающих за публикуемые материалы”. (10, р. 386) Следствием такого 
положения стали изменившиеся требования к грамотности. „В сегодняшнем мире главные 
умения, необходимые для выживания – это умения оценить найденную информацию и 
отличить релевантную от нерелевантной. <…> Сегодняшние требования к грамотности 
не ограничены базовой механической способностью читать, для функционирования в 
обществе требуется понимание пространных и разнообразных текстов и документов” (10, 
р. 386). И далее авторы пишут: „В наши дни ключевое требование к грамотности – умение 
бегло просматривать (skim) огромные объемы информации, полученной в результате 
поиска” (10, р. 387). Стоит отметить, что глагол skim  можно перевести и как „скользить” 
и как „снимать пенки”. Смысл в данном случае понятен: нужно уметь просматривать 
большие объемы текстов быстро, но выявляя важное и достоверное.

Часто говорят о том, что новые информационные технологии уничтожат печатные 
издания. Библиотечная статистика иногда используется для подтверждения этого тезиса. 
Так, в университетской библиотеке Осло подавляющее большинство (примерно 70 
процентов) выдаваемых материалов – не традиционные печатные издания, а распечатки 
материалов из Интернета, из полнотекстовых баз данных и т.п. Означает ли это закат 
Эпохи Гутенберга? На мой взгляд – никоим образом.  Это те же печатные издания, только 
на другом носителе. Важно другое – означают ли новые информационные технологии 
принципиальные изменения в поведении людей, пользующихся информацией? Приведу 
пример, о котором написал редактор американского журнала „Форчун” – пример показался 
ему знаменательным, и мне тоже. (11)

Двенадцатилетняя дочь редактора выписала себе журнал „Вог” („Мода”). Выписала 
сама, по Интернету, только попросила у матери ее кредитную карту. Отец, воспитанный на 
книжной культуре, порадовался, что новое поколение тянется к традиционным печатным 
изданиям. Получив новый номер журнала, девочка исчезала на некоторое время, а потом 
приносила подробные аннотации к каждой статье, перечисляя все аксессуары, фасоны, 
манекенщиц и т.д. Удивленный отец спросил у жены, что это их дочь делает? Ответ: „А ты 
еще не понял? Она пытается превратить журнал в компьютер”. Действительно, речь идет 
о разных моделях информационного поведения. Ведь электронный текст – это вовсе не 
печатный текст в электронной форме. Это совсем другое. Два свойства: интерактивность 
и возможность поиска внутри текста создают особую природу электронного текста, и 
нельзя сделать электронный текст печатным, не понеся серьезные потери. Таким образом, в 
принципе речь должна идти не о простой замене носителя, а о „революции в поведении”.

Однако следует помнить, что это отнюдь не первая информационная революция в 
истории человечества. Не говоря уж о появлении письменности, означавшей кардинальный 
поворот в развитии цивилизации, изобретение печатного станка  привело к переменам, 
как минимум, сопоставимым с последствиями распространения Интернета. При этом 
важно подчеркнуть, что изменения в технологии вели и к изменениям, как мы сейчас бы 
сказали, в информационном поведении людей.  В подтверждение исследователи приводят 
несколько примеров. (12) В 1502 году Альд Мануций издал сочинение Овидия и впервые 
ввел нумерацию страниц и указания страниц в оглавлении – раньше страницы нумеровали 
читатели. Подобное нововведение изменило отношения между текстом и читателем – текст 
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приобрел аутентичность и целостность, тем более, что Альд Мануций  вынес ссылки и 
примечания в конец текста: в рукописных изданиях основной текст окружался со всех 
сторон рукописными примечаниями читателей. Рене Декарт издал свое „Рассуждение о 
методе” – и впервые разделил текст на параграфы, в других своих книгах он этого не делал. 
Новация объяснялась тем, что Декарт хотел, чтобы „Рассуждение” прочитали люди за 
пределами академического сообщества. 

Менялась форма подачи информации – менялись отношения между читателями 
и текстом. Сегодня новые технологии ставят под вопрос традиционные представления 
о чтении. Эксперты говорят о расширении понятия чтения, чтение сегодня все чаще 
воспринимается как „зонтичный”, общий термин, охватывающий широкое разнообразие 
человеческого поведения. Традиционно чтением считалось внимательное, сосредоточенное 
чтение. Но сегодня и в профессиональной среде все большее место занимает другое 
чтение – быстрое просматривание рефератов, ссылок, цитат – и, если заинтересует, 
полного текста работы. А некоторые исследователи считают, что способ, которым геймеры 
взаимодействуют со сложными компьютерными играми, – это новая форма чтения и 
игроки скорее изучают такие игры, чем просто играют в них (13).  Заодно отметим, 
насколько расширились в последние десятилетия наши представления о грамотности: 
специалисты говорят не только о компьютерной или информационной грамотности, 
но еще и о гражданской грамотности, об экологической, здравоохранительной и т.д. 
грамотности. Пожалуй, мы живем в более сложное время, чем предшествующие поколения, 
и  сложившийся набор понятий мы вынуждены пересматривать.

Итак, означает ли распространение новых технологий кардинальные  перемены в 
информационном поведении людей? В статье под знаменательным заглавием „Не делает 
ли Гугл нас глупее?” (14). Автор пишет о феномене, общем для многих его знакомых: 
чем больше они пользуются Интернетом, тем труднее им сосредоточиться для чтения 
объемных текстов. Один из блогеров признался, что совсем перестал читать книги, 
„а между тем я специализировался на литературе в колледже и всегда был жадным до 
чтения”. Что же произошло? Ответ наводит на размышления: „теперь я читаю только в 
Интернете, не столько потому, что изменился мой способ чтения, то есть я просто ищу 
удобства, сколько потому, что изменилось мое мышление”. Другой знакомый автора 
признался, что „почти  полностью утратил способность читать длинные статьи – ни в 
Интернете ни в печатном виде”. И это не просто опыт отдельных людей. Исследование, 
проведенное специалистами университетского колледжа в Лондоне, изучило поведение 
посетителей двух исследовательских сайтов – один организован Британской Библиотекой, 
другой – образовательным консорциумом – которые предоставляют доступ к журнальным 
статьям, электронным книгам и другим информационным ресурсам. Обнаружилось, что 
пользователи сайтов перескакивали от одного источника к другому и редко возвращались 
к любому источнику, который они уже раз посетили. Они как правило читали не больше 
одной или двух страниц статьи или книги, после чего обращались к другому источнику. 
Иногда они сохраняли длинную статью, но нет данных, что они когда-либо к этой статье 
возвращались. И вот вывод авторов доклада: „Очевидно, что пользователи не читали 
он-лайн в традиционном смысле; есть признаки того, что утверждаются новые формы 
„чтения”, когда „читатели” „пролетают” через заголовки, оглавления и рефераты, стремясь 
к быстрым достижениям. Почти кажется, что „читатели” работают онлайн как раз для 
того, чтобы избежать чтения в традиционном понимании”. (p. 61) А ведь „чтение в 
традиционном понимании” обладает уникальными достоинствами: „Серьезное, глубокое 
чтение последовательного текста оказывается ценным не только благодаря знанию, которое 
мы получаем из слов автора, и благодаря интеллектуальным вибрациям, которые эти слова 



821

вызывают в наших умах. В тихом месте, открытом для сосредоточенного, неотвлекаемого 
чтения, мы проводим собственные сопоставления, вынашиваем собственные идеи” (р. 63).

Наверное, здесь и стоит подвести итог. Панические заявления о гибели книги 
в наступившую эпоху не стоит воспринимать слишком уж серьезно. Но обязанностью 
интеллигентного сообщества в наше время должна стать защита книги и чтения. Защита в 
широком понимании – в том числе пропаганда и продвижение.
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ЗА  ОСОБЕНОСТИТЕ  ПРИ  РЕЦЕНЗИРАНЕТО  НА КНИГАТА
(Опит за обобщение)

Диана Ралева

Особеностите при рецензиране на книгата в съвременното духовно пространство 
са обусловени предимно от личността на автора. От ценностите, които изповядва той, от 
неговити професионални, морални и човешки качества. Поради това името на автора е 
един определящ ориентир при избор на обекта на рецензиране. Ако авторовото присъствие 
ни задоволява и познаваме и други негови произведения, избора става значително по-лек. 
Дори информация за неговото творчество или други обществени изяви, които разкриват 
различни страни от личността му биха улеснили много работата ни по рецензиране на 
избраната книга. А връзката между автора от една страна и научното или художественото 
съдържание на текста от друга, е очевидна. Смисълът на вложените идеи и модерното им 
звучене е да бъдат те адекватно възприемани от четящия ги субект.

За предварителната нагласа към определена книга от голямо значение е и 
разглежданата тематика да импонира на нашите интереси, да предизвиква любопитството 
ни, да ни интригува и да носи нова и полезна информация.

Независимо кой е определящият фактор за избор, когато се спираме на подходящата 
книга, все пак трябва да се вземе под внимание и общественият отзвук, който се очаква тя 
да предизвика в публичното пространство. Част от този резонанс вероятно ще бъде и наша 
заслуга, ако успеем правилно да насочим вниманието на читателя към качествени текстове 
и значими актуални теми.

Целта на рецензирането е да се представи една книга не само като библиографски 
факт, но и като полезно и навременно издание за конкретна читателска група. В такъв 
случай рецензентът се явява като посредник, необходим медиатор, между автора и неговите 
читатели. И от правилно му представяне зависи дали книгата ще попадне в благодатната 
почва на приложение по общественото си предназначение, или ще потъне в неизвестност.

Като сме взели всичко това пред вид, можем да пристъпим към непосредственото 
запознаване с обекта на нашата рецензия. Основен източник на информация за нас ще 
бъде самата книга, отделни нейни части, от които можем да почерпим предварителни 
сведения, както за автора, така и за други лица, взели участие в нейното оформление и 
издаване (съставители, редактори, преводачи, илюстратори и др.). Така можем да съставим 
правилния библиографски запис, който е един своеобразен паспорт на всеки писмен 
документ, придружаващ го навсякъде по-късно при вторичния документален поток. 
Задължителни елементи на този запис, освен автор и заглавие, са също местоиздаването, 
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издателството или печатницата и годината на издаване. Необходими са и данни за 
количествената му характеристика, наличие на илюстративен материал (снимки, портрети, 
схеми, таблици, факсимиле на текстове, ноти, карти и др. п.), които обогатяват, поясняват и 
разкриват представения текст от друг зрителен ъгъл.

Следващ етап от изучаване на обекта на рецензията е проучването на рекламни 
текстове (обикновено на гърба на корицата, на обложката на изданието, или на специално 
отпечатана листовка към него), източник на сведения за автора и други, излезли от същия 
автор книги, или от серията издания по определена тематика.

За същностната информация обаче е нужно да се обърнем към съдържанието на 
книгата, за да се ориентираме какви части съдържа тя (увод, отделни глави, произведения, 
наличие на библиография, приложения, списъци на илюстрации, показалци и др. п.). 
Разбира се, към увода и бележките на съставителя трябва да се насочим най-напред, 
тъй като те дават обширна информация за подготовката на текста, за тематичните и 
хронологични граници, както и към някои ограничения, за които автора уведомява 
предварително своите читатели. Там може да се прочете и за повода, по който излиза 
изданието, ако има юбилеен характер или е посветено на важно събитие, за авторския 
колектив, взел участие в създаването му или за характера на колективното събитие, 
форум или честване, където са прочетени представените материали, както и за всеки един 
от авторите, ако са изявени личности или чуждестранни представители. Мотивите за 
написване са от съществено значение, така ние се запознаваме с някои морални качества от 
личността на автора. Ако в процеса на четене на основния текст рецензента се затруднява 
във възприемането, препоръчително е да потърси допълнителна информация сред достъпни 
писмени и електронни източници, с цел да си изясни проблематиката или отделни факти 
и термини от разглеждания текст. Процесът на възприемане и вярно отразяване на 
информацията е от първостепенно значение за качеството на рецензията, а и без личното 
участие на рецензента тази рецензия ще звучи неубедително.

Не на последно място трябва да се обърне внимание при редактиране на текста и 
на добрия научен стил, езиковите форми, за да въздейства той върху читателя и да задържа 
неговото внимание като се акцентира върху полезността на изданието.

Ако има възможност да се препоръчат и други подобни издания, в качеството им на 
допълнителна и помощна литература по темата, или критически текстове и литературни 
разработки (особено в помощ на обучението), рецензията ще има още по-добър ефект. 
Съществен, но не задължителен момент са критичните бележки, ако са наложителни за 
подобряване качеството на изданието при евентуалното му преиздаване. Те допринасят и за 
творческото мислене на рецензента и са знак за лично отношение към проблематиката или 
израз на гражданско отношение по повдигнати проблеми. Но те трябва да бъдат поднесени 
с необходимото разбиране и уважение към труда на автора и да звучат по-скоро като 
препоръки за усъвършенстване на книгата.

За да бъде пълна представата за качеството на рецензията, е нужно да се знае, че 
книгата като продукт на човешката дейност представлява същевременно и стока за пазара 
и в това си качество рецензирането й цели да подобри нейната продажба, затова трябва да 
се обърне внимание и на нейния външен вид, качеството на полиграфията, илюстрациите, 
на самата хартия (особено при ценните и библиофилски издания). Това привлича и задържа 
вниманието на читателя и най-често е първия мотив да вземем една книга в ръце, за да 
станем нейни читатели и почитатели. Ако сме успели да го направим, значи рецензията ни 
е спечелила още един читател.

ІІІ 87
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ОПИТЪТ  НА  ЕСТОНИЯ  ПРИ  ПРЕОДОЛЯВАНЕ
НА  ПРОБЛЕМА  С  ДИГИТАЛНОТО  НЕРАВЕНСТВО

Катя Рашева-Йорданова

Въведение
Естония е една от най-малките държави членки на ЕС, която според данни на 

Естонската национална статистическа агенция се състои от едва 1 311 800 [7] жители. 
Днес страната се възприема за лидер по отношение на електронното правителство, 
предизвиквайки вълна от интерес към своите потенциал и развитие в областта на ИКТ. 
„E-stonia”, както е нарицателно наричана от някои автори [5], е многократно цитирана 
във водещи международни медии като образцов случай на общество, основано на знание. 
Независимо от икономическите сътресения, които претърпява при преминаването от 
централно планирана в свободна пазарна икономика, Естония се характеризира със 
забележителен успех в сравнение с други страни, намиращи се в преход. За по-малко 
от 15 години страната преодолява бариерите, формиращи дигитално неравенство сред 
населението, налагайки промени в образователната структура, политиката, в държавната 
администрация, в комуникацията между държавни институции и частния сектор. 

Настоящата статия представя основните фактори, благоприятстващи 
преодоляването на дигиталното неравенство в Естония и описва основните мерки, 
предприети от естонското правителство в тази насока. Статията е организирана в три 
секции както следва: Първа секция представя състоянието на дигиталното неравенство в 
Естония в периода, когато този проблем е наличен сред естонското общество, представяйки 
наличните бариери пред дигитално равество. Втора секция представя основните фактори, 
които влияят положително върху преодоляването на проблема на национално равнище. 
Трета секция представя мерките, предприети от естонското Правителство, които се счита 
че изиграват основна роля за неутрализирането на проблема. В заключение са направени 
обобщения по повод възможностите за прилагане на опита на Естония у нас.

Естония и дигиталното неравенство
През 2002 г. (година, в която дигиталното неравенство в Естония все още е налице), 

фондациите „Look@World Foundation”, „Open Estonia Foundation” и „State Chancellery to 
carry out a study” правят обширно проучване за определяне на състоянието на дигиталното 
неравенство сред населението на Естония. Изследването се фокусира главно върху 
естеството на различни дигитални бариери, които съществуват в Естония, разглеждайки 
конкретното поведение на „потребителите” („users”) и „не потребителите” („non-users”) на 
обществената мрежа, техните нагласи, предразсъдъци и очаквания по отношение на новите 
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ИКТ и услуги. Разглеждат се факторите, които пречат за включването на потребителите 
към информационното общество и се коментират възможните посоки за преодоляването на 
неравенството.

В резултат от изследването са идентифицирани три основни дигитални бариери 
– мотивационни, липса на дигитална грамотност и компетентност и липса на 
технологична инфраструктура [5].

Според данните, предложени в резултат от изследването, липсата на мотивация 
сред естонското население се дължи на няколко основни причини [5]:

1. Липса на потребност от ИКТ – възможностите, предлагани от обществената 
мрежа не се свързват с лични нужди. Относително ниския жизнен стандарт на населението 
в периода на изследването е фактор голяма част от домакинствата да не разполагат с 
компютри. 

2. Липса на информираност за ползите от интернет – оказва се, че предлаганите в 
интернет услуги не са достатъчно атрактивни или липсва информация как потребителите 
да се възползват от тях. 

3. Езикова бариера – съществува прекалено малък брой преведени на руски език 
уеб сайтове и интернет услуги, свързани с естонското общество, което е бариера за руското 
население в Естония, наброяващо почти 25% от общото население в изследвания период.

4. Липса на дигитални умения и дигитална грамотност – общо 26% от всички не 
използващи интернет лица в Естония, не притежават умения за боравене с технологията. 
За преодоляване на дигиталното неравенство и действащите бариери са предложени мерки, 
част от които са изброени в следващите редове [5]:

- Да се подчертаят възможностите и преките ползи от употребата на интернет 
от целевата група;

- Да се елиминира „езиковата бариера” чрез превод на информацията в публичния 
сектор на руски език;

- Да се повиши дигиталната грамотност на населението;
- Преодоляване бариерата на ниво „достъп” чрез изграждане на мрежа от 

„Публични точки за достъп до интернет” (PIAP).
Повишаване употребата на интернет чрез организиране на кампания за 

повишаване броя на домашните компютри и за насърчаване употребата на ИКТ.
Всяка от предложените мерки кореспондира успешно с наличните фактори в 

Естония, които повишават възможностите за успешен завършек на водената политика по 
преодоляването на дигиталното неравенство в страната. По-важните от тези фактори ще 
бъдат засегнати в следващата секция на настоящата статия.

Фактори за успешно преодоляване на дигиталното неравенство
Основните фактори, повлияли успешно в прилагането на мерки за преодоляване на 

действащите дигитални бариери в Естония могат да бъдат сведени до 5 основни:
- Икономическа стабилност;
- Влияние на скандинавските страни;
- Добро състояние на телекомуникационния пазар и интернет;
- Засилени процеси на приватизация и либерализация на пазарите;
- Добро състояние на ИКТ сектор.
Икономически и културни предпоставки – Икономическата политика на Естония 

се характеризира със силна ориентация към пазарните механизми, бърза и екстензивна 
приватизация, свободна търговия и либерален инвестиционен климат. Стабилната 
финансова политика и принципа на балансиран държавен бюджет са основните приоритети 
на Естония.
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Влияние на скандинавските страни – Успехът на Естония и бързото й развитие 
могат да се обяснят с модела за наваксване [2]. Според тази концепция, технологично 
относително по-слабо развитите страни се развиват по-бързо от развитите страни, 
тъй като трансфера на технологични знания им позволява да прилагат технологичната 
компетентност на развитите страни по-лесно, като по този начин поддържат относително 
по-бърз растеж в качеството си на живот. В този смисъл „догонването” в сектора на ИКТ е 
подпомогнато от икономическото и културно влияние на скандинавските страни, които са 
отлично адаптирани към ИКТ [1].

Състояние на телекомуникационният пазар и интернет – Причината за бързото 
развитие на телекомуникационния пазар е факта, че Естония е една от първите страни от 
Централна и Източна Европа, която либерализира телекомуникационния пазар и постига 
забележително ниво на чуждестранни инвестиции чрез възлагане на специални права 
по концесия. Налице са допълнителни фактори, които влияят на нивото на използване 
на интернет в Естония, най-важният, от които безспорно е ниската цена на предлаганата 
услуга. В допълнение, естонското правителство гласува закон, определящ достъпа до 
интернет на територията на цяла Естония за основно човешко право.

Засилени процеси на приватизация и либерализация – Правителството на 
Естония създава механизъм за ускорена приватизация. Избегнато е прилагането на защитни 
мерки по отношение на външната търговия и ограничаване движението на международния 
капитал. Естонската телефонна компания „Telecom” е приватизирана, което значително 
ускорява чуждестранните инвестиции в естонската ИКТ инфраструктура. Партньорство с 
шведски и финландски телекомуникационни оператори модернизира естонската телефонна 
мрежа, в замяна, на което тези компании получават дял от реализираните печалби. В 
същото време процесът на либерализация в телекомуникационния пазар приключва, т.е. 
пазарите на местно и национално равнище са напълно либерализирани.

Добро състояние на ИКТ – сектор – От бившия Съветски съюз, Естония получава 
фундаментални за по-нататъшното си развитие в областта на технологиите и мобилните 
решения градивни елементи. В рамките на съветския блок, на Естония е била възложена 
задачата да осъществява различни софтуерни изследвания. Именно там се основава 
Института по кибернетика, заедно с един от най-важните центрове за изследвания в 
областта на изкуствения интелект [3]. В началото на 90-те години на миналия век, в 
Естония се създават компании, работещи в областта на ИКТ със средства от интелектуалния 
капитал на научните изследвания и развитието на сектора на информационните технологии. 
В този период се създават някои устойчиви предприятия, сред които и „Microlink”, която 
днес е най-голямата компания в балтийските държави [4]. След присъединяването си към 
Европейския съюз, Естония продължава да показва стабилни резултати в сектора на ИКТ 
[6], чието състояние и днес е в съответствие с най-добрите европейски и международни 
практики.

Предприети мерки за преодоляване на дигиталното неравенство в Естония
Водената политика от страна на естонското правителство оказва сериозно влияние 

върху прилагането на мерки за преодоляване на дигиталното неравенство. В тази връзка се 
прилагат следните нормативни промени:

- Закон за електронния подпис и електронния документ;
- Закон за свобода на информацията, според който институциите от публичната 

администрация, трябва да предоставят информация на гражданите по електронен път;
- Достъп до обществената мрежа като основно човешко право.
С подкрепата на Правителството и частния сектор са осъществени няколко проекта, 

повлияли върху развитието на дигитална компетентност у естонското население:
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- Проект за електронна самоличност (издаване на лични карти, важащи и като 
цифрови сертификати);

- Програма „E-гражданин”, имаща за цел да засили онлайн взаимодействията между 
естонските граждани и публичния сектор;

- „Естонска образователна и научна комуникационна мрежа” и програмата „Tiger 
Leap” с помощта, на които се модернизира сектора на образованието;

- Програмата „Селски път”, развиваща технологична инфраструктура в малките 
населени места;

- Програма „X-Road”, която изгражда електронна система, свързваща всички 
правителствени бази данни.

Програма „Виж света”, изграждаща мотивация за работа с ИКТ у „не 
потребителите” на обществената мрежа.

Предприети са редица мерки, действащи в услуга на обществото и поощряващи 
достъпа до ИКТ от населението на Естония, сред които:

- Изграждане на Е-правителство – през 1998 г. се създава интернет портал, който 
съдържа връзки към уебсайтове на основните държавни институции и осигуряващ достъп 
до почти всички официални документи;

- Предоставяне на Е-услуги за гражданите – Използвайки естонски документ за 
самоличност, който важи и за цифров сертификат, гражданите на Естония получават достъп 
до всички публични е-услуги през специален правителствен портал (http://www.eesti.ee), 
наречен „Estonian State Wen Center”;

- Създаване на цифрови документи за самоличност – разработва се нова форма 
лична карта, която да изпълнява три основни функции: да бъде документ за самоличност, 
ключ към базите данни и електронен подпис. Цената на естонската лична карта е 25 
евро, а валидността й е 5 години (За сравнение с услугата в България: цената на комплект 
удостоверение, смарт карта и четец за нея варира между 60 лв. и 70 лв, като валидността на 
подписа е само година след което услугата трябва да се подновява.);

- Изграждане на мрежа от обществени точки за интернет достъп. Точките 
за обществен достъп до интернет (Public Internet Access Point) са стаи, оборудвани с 
компютри, свързани към интернет, за ползването, на които по правило, не се заплаща такса 
(най-малко за използване на интернет услуги). Според визията на инициаторите, които 
стоят зад създаването на обществени точки за интернет, те трябва да гарантират на всеки 
безплатен достъп до компютър, интернет, дигитални ресурси и допълнително обучение, 
когато е необходимо. Днес националната мрежа от публични точки за достъп до интернет 
надхвърлят 700 и функционират в рамките на цялата страна.

Заключение 
Естония е страна, притежаваща ценен опит по отношение неутрализирането на 

дигиталното неравенство, чрез предприемането на адекватни мерки за преодоляване на 
действащите дигитални бариери. Прилагането на опита на Естония, обаче не може да 
гарантира успеваемост в страна като България, дори и при прилагане на същите мерки. 
Въпреки това практиката на Естония може да се разглежда като подходяща за приложение в 
България при наличие на следните условия:

- Действащите бариери в България са аналогични на действащите в Естония през 
2002 г.;

- Не се наблюдават фактори (напр. икономически или образователни), които биха 
нарушили възможността да бъдат приложени в България, предприетите от Естония мерки 
за преодоляване на дигиталните бариери;

- Съществуват аналогични структури и организации, в които опитът може да бъде 
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приложен.
За да бъде успешно пренасянето на естонския опит у нас, обаче е необходимо да 

бъдат дефинирани:
- Действащите дигитални бариери в България;
- Оценка приложимостта на естонските мерки за преодоляване на всяка от 

бариерите, извършена на база сравнение между Естония и България по показатели, 
влияещи върху дигиталното неравенство и дигиталните бариери.

По отношение на първата задача вече са извършени проучвания и анализи, които 
дават възможност да бъдат определени действащите в България дигитални бариери. 
Извеждането на оценка приложими ли са мерките, предприети от Естония у нас е задача, 
която предстои да бъде осъществена в следващи изследвания. 
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ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ  НА  ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО  ИЗКУСТВО 
НА  СТРАНИЦИТЕ  НА  „ДАМСКИТЕ”  СПИСАНИЯ

(1918-1944)

Евгения Русинова

Периодът, последвал Първата световна война, е времето когато в българската 
периодика се обособява сегмент, известен под названието „дамски”, „женски”, 
„домакински” издания.1 Те могат да бъдат представени най-кратко като вестници и 
списания, предназначени за една специфична аудитория – дамската, и по-конкретно – 
за нейната по-издигнатата в образователно и интелектуално отношение част. Техният 
тематичен профил включва преобладаващо мода (облекло), домакинство (подредба на дома 
и готварство), здравни съвети и хигиена, козметика, отглеждане на детето. Съществува 
ниша, която те запълват: по отношение на въпроси на домакинството и модата, културата 
на поведение. Същевременно, в някои от тях намира място „художествено четиво” (разкази, 
есета, лирика), което е давано и като самостоятелни приложения – книги. Много по-рядко в 
тях се оформя специална „литературна” страница, с културна хроника, театрален преглед и, 
още по-рядко – с отзиви за изложби.

Разглежданите издания имат различен профил. Разгледани в цялост те са предимно 
елитарни, предназначени за специфична аудитория със сравнително високи материални и 
интелектуални дадености. Предназначени са, макар някои с абонати и в малки селища и 
дори села, преимуществено за градската жена.

Някои от тези издания са създадени целенасочено за образоване, за повишаване 
общата култура на жената, респективно чрез нея – на семейството.

Профилът на изданията е в пряка зависимост или се влияе от поредица фактори 
като: хоризонта на обществото, моментната мода, степента на образованост, социална 
ориентация и интелектуална позиция на издателите, респективно редакторите.

Дамските списания се списват от работни редколегии, сред които има лица, 
специализирали се по готварство, изработване на облекло, на ръкоделие, както и  
журналисти, някои общественици, но също така и някои изтъкнати интелектуалци – 
университетски преподаватели, писатели, художници и архитекти. Обичайно обаче, всички 
в една или друга степен са еднолично дело на своите издатели.

Дамските списания са предпочитана форма в сравнения с вестника. В много 
отношения издаването на вестник за дома и семейството е  рисковано начинание. То е 
съпътствано с трудности от организационен характер, необходимост от поддържане на 
множество рубрики, ограниченост на аудиторията, изисквания за оперативност и пр. 
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Списанието е предпочитана форма за представяне на модни тенденции, практически 
съвети, готварски рецепти, литературни произведения. В периода след първата световна 
война се основават поредица от списания, които изиграват значителна роля в процеса 
на модернизация по отношение на българската жена. Основните от тях са следните: 
„Икономия и домакинство” (от 1921) на Теодора и Стефан Пейкови, наложило образец  
по отношение на съдържанието и на приложенията – вестник, книги, кройки, модели (от 
1921); „Модерна домакиня” (1924-1942) на Анастасия Митева; „Домакинство и мода” 
(1928-1932) на Нела Танева-Сливополска; „Домакиня и майка” (1933-1940) на Лили 
Масопуст-Янакиева с приложение  в. „Беседа”; мимолетното „Дом и семейство” на Боян 
Георгиев (1934-1935); „Беседа” (от 1934), по-късно преименувано на „Дом и свят”, на 
Елисавета Консулова-Вазова; от 1937 г. „Жена и дом” на Анастасия Шишкова; „Българка” 
на Александра Русева (1939); „Мода и култура” на Кирил Каранов (1941 - 1942), като 
последните три явно конкурират по вид и насоченост изданието на Вазова. 2

Друга форма на дамска периодика, която трябва да се посочи, защото е важна по 
отношение на темата са „женските” вестници. Те излизат или самостоятелно „Вестник на 
жената” на Христо Чолчев (1921-1944) или като приложения на списания, като „Женски 
свят” (с промяна на заглавието на „Нов женски свят” и „Литературен свят” – 1928-1938), 
който е приложение на „Икономия и домакинство”.

Една съществена част от разглежданите издания пледират за издигане на 
естетическата култура на жената, а от там на дома и семейството. В такъв контекст 
трябва да се оценяват и някои специфични тенденции – да се дават отзиви за изложби, 
да се представя творчеството на художници, да се публикуват на репродукции. Макар 
и неравномерно и във времето, и като място на своите страници, тази периодика има 
определено  значение за запознаване на дамската (а чрез нея – и семейната) аудитория 
с изобразителното изкуство. Тя спомага да се разширяват познанията, от там и общата 
култура; спомага за приобщаване към изобразителните изкуства, които, по свидетелства 
на съвременници, твърде бавно навлизат в културния кръгозор на българина, и особено на 
българката.

Разглежданата тема – за отношението на „дамската” периодика към изобразителното 
изкуство – е подценявана от изследователите. Тя е свързана с процесите на разширяване 
културния хоризонт на българското общество. 

След Първата световна война се създават условия за засилен интерес към 
културния живот в страната и чужбина. Почти няма периодично издание с претенции за 
широк информационен профил, което по един или друг повод да не отделя внимание на 
различни събития и прояви от културния живот в това число и на събития, свързани с 
изобразителното изкуство. Този интерес отразява проявите на засилена и разнообразна 
културна дейност в страната. С основание можем да говорим и за интензивен художествен 
живот, осъществяван в страната в следвоенните години. 3 Тази тенденция се изразява 
в рязко увеличаване броя на индивидуалните и колективни художествени изложби (от 
1927 г. и ежегодни Общи художествени изложби), обособяване на изложбени помещения, 
засилване тенденция за откупуване на картини от ведомства, обществени организации и от 
частни лица, засилване на колекционерството, активизиране на държавата по отношениe на 
изобразителното изкуство (чрез различни форми на конкурси и поощрения), създаване на 
различни художествени обединения (дружества) и др. 4 Появяват се постоянни наблюдатели 
на художествения живот –  разностранна среда от изкуствоведи (Андрей Протич, Никола 
Мавродинов), художници, които се профилират като изкуствоведи (Сирак Скитник), 
архитекти (Чавдар Мутафов) професионални художествени критици (Стефан Митов), 
общественици (Петър Тодоров). 5
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Изобразителното изкуство заема определено място в десетки издания – било като 
илюстрация, било  като отзиви. То присъства като тема постоянно при редица ежедневници 
(особено „Слово”), литературни издания и издания с общокултурен профил („Златорог”, 
„Завети” 6, „Изкуство и критика”).

В тази ситуация естествено е и в дамските списания да намери място темата 
за изобразителното изкуство. Наблюденията над тази периодика обаче показват, че 
изобразителното изкуство се намира съвсем назад в кръга на интереси на издателите/
авторите. Това се дължи на сравнително слабия интерес към изобразителното изкуство 
на фона на наличието на други основни приоритети и акценти, определящи издателската 
политика при отделните списания. За някои от издателите/редакторите въпросите на 
изкуството имат второстепенно значение. Обяснение за подобна редакционна позиция 
може да се търси в мястото, което това изкуство заема в дневния ред на българката. То е 
спорадично.

Като илюстрация за някои очертания на духовния кръгозор на епохата ще приведа 
текста от втора корица на сп. „Икономия и домакинство” (г. ХII, 1932/1933, N 2): „Българки, 
най-доброто украшение за вашите стаи е портрета (става дума за фотография – бел. Е. Р.) на 
Нейно величество царица Йоана в българска народна носия”.

Пренебрегването на темите от изобразителното изкуство се определя и от това, че 
повечето списания предлагат занимания, които да запълват свободното време на жената, 
а изобразителното изкуство и свързаната с него тематика не са актуални за повечето от 
издателите. Разбира се, всяко списание има своя тематичен профил, свои предпочитани 
форми за работа и поддържан тематичен кръг. Единственото издание, което пълноправно 
включва изобразителното изкуство в своя тематичен профил е редактирано от художничка 
и художествена критичка. Това е издаваното от Елисавета Консулова-Вазова сп. „Беседа” / 
„Дом и свят” с постоянна рубрика за изложби. 7

Трябва да се отбележи и че, много дълго време сред значителна част от градската 
общественост преобладава определен интерес към българското, към т.нар. „български 
стил”, „българска стая” („салон”) и пр., който се изразява в използване на елементи от 
шевици, от народни бродерии и пр. при оформяне на покривки, пердета, килимчета и пр., 
което също слага отпечатък върху вниманието към изобразителното изкуство. Появата 
на пристрастеността („модата”) към „българският стил” налага стилизирана представа за 
национално изкуство. Същевременно българският елемент е утвърждаван като престижна 
характеристика, като белег на ексклузивен начин на живот. Към средата на 30-те години 
тази тенденция е преодоляна и започва да се налага разбирането, че не стилизаторството е 
израз на интерес и на активно отношение към изкуството (включително и към родното), а 
познаването на изкуството и общуването с неговите произведения.

Разгледани като съвкупност, дамските списания показват няколко начина за 
запознаване с изкуството:

1. косвено: чрез използване на отделни произведения като мотиви или на специални 
разработки за утилитарни предмети (килими, възглавници, покривки и др.);

2. чрез презентиране на отделни видове произведения на изкуството: например 
керамични изделия за украса на дома;

3. чрез включване на репродукции от картини като илюстрации или в цялостното 
оформяне на изданията;

4. чрез илюстрации към литературни произведения;
5. при показване на интериорни решения, в които са включени и произведения на 

изобразителното изкуство (включително: приложното изкуство);
6. чрез отзиви за изложби;
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7. посредством различни по вид текстове („портрети” ) за художници (а много рядко 
чрез статии, популяризиращи видове изкуство или чрез сходни текстове); 

8. в контекста на съвети за подредба на дома/помещението;
9. чрез други, съвсем епизодично появяващи се форми.
Най-разпространена е срещата с творчество на художници в областта на ръчната 

работа, доколкото за гобленчета, за стенни и подови килими и др. подобни „ръкоделия” 
се използват и  картини на художници или специално изработени от художници модели. 
Голямото внимание към килими, покривки и други аксесоари за интериора, разработвани 
от художници, е във връзка и с „ръчната работа”, „ръкоделието”, като основни направления, 
в които съсредоточават интереса си изданията. Такава е практиката например на сп. 
„Икономия и домакинство”. Като правило в тези случаи не се посочват имената, много 
рядко е указано кой е художникът. 8

Някои от редакциите работят с отделни български художници, използват 
произведенията на художници-приложници, популяризират ги с оглед своите разбирания за 
подредба на интериора на дома и съответно отбелязват имената им. Такава е практиката на 
сп. „Домакинство и мода”. Там са представени обекти, изработени от Шейтанова-Ганева, 
Констанца Ганчева (за която е посочено, че е дрезденска възпитаничка) и др. 9

Същото списание осъществява косвено популяризиране на изобразителното 
изкуство и работата на художници чрез експониране на произведения – напр. стенописите 
на Иван Пенков в дома на Тодор Плочев, интериор на архитект Храбър Попов и др. 10 Друг 
пример от същото списание и от същото време е да се представят интериори от домовете 
на художници: на нашумелия пейзажист Никола Танев и на карикатуриста Александър 
Божинов. 11

В разглежданата периодика се забелязва внимание към керамиката, която, както 
изглежда, издателите на отделните списания приемат за особено важен елемент от 
украсата на дома. Проявяват се две предпочитания – интерес към рисуваната керамика 
в старобългарски стил, което отговаря на масовото разпространение на мотивите от 
„старобългарското изкуство”, които се срещат почти навсякъде в заобикалящия българката 
свят – от оформянето на документи, през илюстрации на книги до архитектурни фасадни 
декорации. Например в сп. „Домакинство и мода” са репродуцирани произведения на 
керамика на Стоян Райнов, които са презентирани в контекста на българския стил така: 
„две изящни вази и тамианник, модернизирани мотиви от пафти в етнографския музей”. 12 
Репродуцирани са и експонати от Втората художествена изложба на студентите керамици. 13 
Те също преповтарят стилизирани традиционни български образци.

Значението на керамиката като изкуство и едновремено с това, като предмети 
за украса на дома се аргументира чрез мнението на специалисти от областта. Такъв е 
професор Стефан Димитров. Симптоматично, неговата статия е илюстрирана с образци 
от рисуваните от Куцаров с „български” мотиви, (стилизирани  акспекти от шевици) 
готови керамични изделия – вази, сервизи  за чай и други подобни. Димитров представя 
керамичното изкуство като алтернатива, която е изразена в чуждата практика, пред 
вниманието към дантели и шевици. 14

Сходно, едно десетилетие по-късно, като единствен пример на внимание към 
изкуството в сп. „Мода и култура” е публикуването на интервю с керамика Георги 
Бакърджиев. Симптоматично за хоризонта на издателите и интелигенция в разглежданите 
години е твърдението, намерило място в заглавието, че керамиката е нов вид изкуство. 15 
Интервюто с Бакърджиев изтъква значението на керамиката, чуждия опит с материал и 
форми, естетическия момент и практическото приложение на керамичните произведения. 
Отправя се призив „на керамиката да се гледа като на изкуство”, „стига този, който работи с 
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нея да притежава нужния художествен дар и усет към материала”. 
През 30-те години изобразителното изкуство започва да навлиза по-широко 

на страниците на дамските списания. Започват да се появяват анонси за изложби, 
репродукции с които се отбелязват изложби, отзиви и дори по-обстойни обзорни текстове. 
Тази тенденция ще илюстрирам с няколко примера от сп. „Модерна домакиня”. В текст, 
подписан с инициалите Н. Н., се прави анонс за предстоящата изложба на художничката 
Цветана Гатева-Симеонова (придружен от репродукция от неин автопортрет), а към пейзаж 
на Слави Генев е даден следният обяснителен текст: „по случай изложбата му в галерия 
„Аксаков”. 16 Пак в същото списание е публикуван и преглед на Общата художествена 
изложба – 1940 г. Това е силно критичен текст от човек, който е запознат с изобразителното 
изкуство, познава отделните художници, притежава висок, макар и много специфичен 
критерий. Той констатира, че „общо взето преобладават обаче малките произведения, малки 
по размер, но и по художественост”, проявява критичност към Вл. Димитров-Майстора, 
за когото посочва, че се повтаря. Отбелязва като най-забележителна творба в изложбата 
„Овчарка” на покойния Лука Перфанов, жанров художник, за когото се твърди, че „дълго 
време той няма да бъде надминат.” 17

Интересът към изобразителното изкуство на страниците на дамските списания се 
проявява и в различни препоръки за това къде и как да се разположат по стените картините 
в дома. Остава съмнението, че под картини авторите разбират и всякави изображения от 
типа на щампи, репродукции, фотографии. Поради това все още не може да се твърди 
категорично, че през 30-те години се е утвърдило диференцираното отношение към 
картина и към друго сходно по външен вид и оформление произведение. 18 Конкретизация 
на ситуацията намираме обаче в следния текст: „Картините по стените придават особено 
интимен изглед на стаята. Но картини, а не фотографии, макар последните да представляват 
ценни семейни спомени. Пък и картини две-три най-много и то от истински художници, 
а не безобразните платна и щампи, които се продават по пазарите. Разбира се, излишно е 
да напомняме,че те трябва да имат красива рамка и по тон  и настроение да съотвестват 
на обстановката. Художествените платна могат да се заменят с големи, бродирани или 
рисувани картини, които представляват някакви екзотични птици или екзотичен пейзаж. 
Обикновено те са силно стилизирани и внасят много приятно разнообразие в украсата.” 19

Най-голямо място изобразителното изкуство заема на страниците на сп. „Беседа” 
/ „Дом и свят”. Списанието отразява разбиранията на Елисавета Консулова-Вазова 
(1881-1965). Тя се изявява професионално в няколко области – изкуство (и художествена 
критика), преводаческа дейност, организация на културни прояви и културни проекти. 
Популяризаторската й дейност в областта на изобразителното изкуство датира още от 
първото десетилетие на века, когато тя публикува потрети на чужди художници в сп. 
„Художник” и превежда историята на живописта от Рихард Мутер (1907). Издаваното от 
нея списание през втората половина на 30-те години утвърждава отзивите за изложби като 
предпочитана форма за отразяване темата за изобразителното изкуство. Това са малки 
текстове, с акценти върху водещите тенденции, мотивите, особеностите на художническия 
почерк, специфики на техниката, степента на израстване (зрелост, майсторство). Те са 
написани достъпно, почти без специализирана терминология, често са критични, винаги са 
оценъчни. При възможност са допълнени с илюстрация. 20 Автори на отзиви са Александър 
Божинов, Сирак Скитник, Райко Алексиев, Никола Танев, Евдокия Петева-Филова, 
Елисавета Консулова-Вазова и др. 

За своето време „Беседа” / „Дом и свят” е ориентирано към образована, 
напредничава в разбиранията си аудитория, потърсен е баланс между родното и чуждото, 
между традиционното и модерното. То си поставя за цел да информира за литературния, 
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театралния и художествен живот, а и да възпита вкус. Проличава желание списанието в 
много отношения да се отличава от другите списания в сегмента си. Изданието не е масово 
(на момени то е с най-малкия тираж от женските издания), то е по-скоро обществено-
културно издание, отколкото за мода, ръкоделие и готварство (които най-вече определят 
облика на сродните му списания). Издателката притежава солиден опит, тя е живяла в 
чужбина и познава съвременни тенденции в културния живот. Някои от постоянните 
си сътрудници в „Беседа” тя познава още от първото десетилетие на века, като членове 
на Дружество „Съвременно изкуство” или сътрудници на сп. „Художник”.  Постоянен 
сътрудник на изданието е художникът Димитър Хаджииванов, който е автор на значителна 
част от текстовете върху изобразително изкуство. Като илюстратор постоянно участвува 
Бинка Вазова-Николова, дъщеря на издателката. 

В „програмата” на списанието изрично е посочен и „културният” аспект: съобщения 
от културния живот в страната и чужбина…”. (г. II, N 1, септември 1935). Културната 
тематика в „Беседа” / „Дом и свят” заема едно постоянно присъстващо направление – 
преглед на културния живот в страната (всъщност: в столицата!) – който обхваща отзиви 
за художествени изложби, за театрални и музикални (опери и концерти) постановки. В 
рубриката „Изложби” са представени чрез обзори индивидуални, колективни и общи 
художествени изложби. 21 Постоянен автор е Димитър Хаджииванов, а неподписаните 
отзиви могат, според стила, да се атрибутират на Консулова-Вазова. Участва още и 
изкуствоведът Асен Василиев. Отделни, единични отзиви има от Ал. Божинов, Васил 
Захариев, Е. Петева-Филова, Кирил Цонев, Борис Зографов, Йордан Сливополски 
(Пилигрим) и др. Това са художници, които са вещи в перото (Божинов, Захариев, Цонев), 
професионални изкуствоведи (Петева-Филова), журналисти с тежнения към литературата и 
изобразителните изкуства (Пилигрим) и др.

Отзивите имат познавателно значение, съдържат конкретна информация, показват 
стремеж към аналитичност, а също и добронамереност. 

Те съставляват едни от най-изразителните в културно (а, от темпорална дистанция – 
и в културно-историческо) отношение страници на списанието. Значението им за момента 
трябва да се търси в ролята им за популяризиране и за култивиране на отношение към 
изобразителното изкуство. Те се вписват много добре в утвърждаващия се през 30-те 
години облик на рубриките за изобразително изкуство  в периодиката. Текстовете могат да 
бъдат поставени в контекста  дори на постоянните обзори на сп. „Завети” (1934 -1940), или 
подобните от сп. „Родина” (1938-1941). В много отношения, те не отстъпват по точност на 
наблюденията или по проблемност от тях.

Срещат се и по-обемни обзорни текстове, предимно за Общите художествени 
изложби, написани в дух на критичност. 

Темата за изобразителното изкуство е застъпена и с анекдоти от живота на 
забележителни художници, както и с текстове за живописта, цветовете и пр., написани от 
Консулова-Вазова, например: „Познавате ли цветовете”, „Съчетание на цветовете” (г. IV, 
1937/1938, N 2, N 4, N 8) и пр.

За да се покаже какво място заема изобразителното изкуство на страниците на 
„Дом и свят” ще приведа примери от неговата девета годишнина, 1942/1943. Тогава са 
представени резбарството, гобленът, гравюрата на дърво, натюрморт, портрет (с автор 
Консулова-Вазова); включени са очерк за хърватския скулптор Иван Мещрович от Милан 
Катич, статия от Асен Василиев за първата българска художничка и др.

Представените до тук примери се отнасят до списанията. При вестниците 
ситуацията е различна, там изобразителното изкуство заема по-голямо място, но и там това 
става отчетливо през 30-те години. Най-голямо внимание на изобразителното изкуство 
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– чрез репродукции, статии, отзиви отделя „Вестник на жената”. 22 Вестниците, когато 
са приложение към списание като например на „Икономия и домакинство” компенсират 
отсъствието на текстове за изобразително изкуство на страниците на списанието. 23 
Като пример за изключително силното присъствие на темата в един вестник ще посоча 
последната годишнина на „Вестник за жената” 1943/1944 г. Там от 16 отпечатани броя в 11 
от тях има 12 публикации за изложби – 10 отзива, един отзив за художник без повода да е 
изложба и един обзор за Обща художествена изложба.

Текстовете за изобразително изкуство от разглежданите издания отразяват основни 
тенденции в българското изобразително изкуство. Разбира се, не бива да се пренебрегват 
представите на издателите/авторите за ценностите в изкуството, за актуалните мотиви, 
за стойностните начини на интерпретация. Доколкото, обаче, неминуемо се следва 
изложбения календар на столицата на страниците на периодиката попадат различни по 
жанр, интерпретации и нагласи изложби и творби. 

Дамските списания представят произведения на изобразителното изкуство чрез 
репродукции и по този начин ги популяризират сред един широк обществен кръг. Тяхната 
презентационна дейност има значение преди всичко по отношение на съвременното 
българско изобразително изкуство. Тя се изразява в хроникиране на отделни общи и 
индивидуални изложби, а по този начин се представят както общи тенденции в развитието 
на българското изкуство, така и специфики на творческите прояви на отделни художници. 
Със своята дейност този сегмент от периодиката допринася за култивирането на трайно, 
съзнателно отношение към изкуството, както и за неговото разбиране. 24

Дамската периодика утвърждава разбирането, че изобразителното изкуство е част 
от общото културно развитие, от културния пейзаж, съществен елемент в културния живот. 
Нещо повече, съпоставени публикациите за отделните форми на културен живот – театър, 
изложби, по-рядко опера и концерти показват често  предпочитание към изобразителното 
изкуство като един от основните аспекти на националния културен живот. Разбира се, 
това е като цяло културният живот в столицата, със столичните изложбени помещения и 
творящи в столицата художници, както и със значителните възможности там за откупуване 
на художествени произведения. Не бива да се подценява и фактът, че вниманието към 
изобразителните изкуства е обусловено от тяхната визуалност – т.е. от възможността 
да придадат визия на едно периодично издание, тъкмо във времето, когато българската 
периодика окончателно се превръща в илюстрована.
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ПОЯВА  И  РАЗВИТИЕ  НА  
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОТО  ОБРАЗОВАНИЕ  

В  МЕЖДУНАРОДЕН  КОНТЕКСТ:
 Примерът на САЩ

Юлия Савова

В основата на професионалното библиотечно-информационно образование (БИО) 
стои библиотечното образование. Появата на библиотечното образование е свързано със 
стремежа за налагането на професията и статуса на библиотекаря. Първите образователни 
институции се създават през втората половина на 19-ти век – 1887 г. в САЩ, а през 1888 
г. е учредена катедра по библиотекознание към Гьотингенския университет в Германия 
(4). САЩ са първата страна, в която се появяват библиотечни училища на ниво висше 
образование към университети или като факултети (2).

САЩ са страната – люлка на библиотечното образование в света. Както утвърждава 
Джес Шира в основата на американското библиотечно дело и библиотечно образование 
стои не просто стремежът към демокрация, а вярата в демокрацията (4). Развитието на 
северноамериканското БИО в много отношения е изключително поучително, тъй като може 
да бъде съотнесено към общообразователните процеси, произтичащи в Европа и засегнали 
България в края на 20-ти и началото на 21-ви век. 

Цялото развитие на американското БИО е свързано с борба за издигане статуса на 
професията на библиотекаря, а по-късно и на различните информационни професии чрез 
налагане на ясни критерии за учебно съдържание на отделните образователни степени, 
връзка на образованието със съвременните професионални изисквания, ясни правила за 
заемане на съответни библиотечни длъжности и кариерно развитие. В действителност 
в САЩ и изобщо в англосаксонските държави образователният модел бакалавър – 
магистър – доктор (БМД) е наложен отдавна. Дейността на професионалните асоциации 
регламентира съдържанието на БИО в тези страни. По тази причина подходите към 
съдържанието и степените на БИО в САЩ, Канада, Австралия, Нова Зеландия, отчасти 
Великобритания са сходни. Те са свързани с образователния модел БМД и дейността на 
професионалните асоциации, които играят водеща роля при легитимирането на различните 
професии в обществото и утвърждаването на техния статус. В цитираните по-горе страни 
в действителност съществува еквивалентност на дипломите в областта на библиотечно-
информационни науки (БИН).

В края на 20-ти и началото на 21-ви век в Европа се търсят възможности за сравнимост 
и еквивалентност на дипломите. Болонският процес, стремежът към налагане на модела 
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БМД, European Credit Transfer System (ECST) значително увеличават възможностите за 
това. В момента пред БИО в Европа и света, както и пред българското БИО в частност, се 
разкриват наистина широки възможности. Условията са особено благоприятни, поради 
настъпилите обществени и икономически промени, изискванията на информационното 
общество, ролята на International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) за 
международното сътрудничество в областта на БИО. 

Всъщност, върху дейността на IFLA по отношение на БИО и по-специално 
върху опитите за неговото стандартизиране с цел сравнимост на обучението и издигане 
професионалния статус на библиотечните и информационните професионалисти навсякъде 
по света, голямо влияние оказва дейността на първата такава професионална асоциация, 
а именно Американската библиотечна асоциация (American Library Association – ALA), 
която е създадена през 1876 г. С името на един от нейните учредители и безспорен 
създател на първото библиотечно училище в света – Мелвил Дюи (Melvil Dewey) се 
свързва и заслугата за формирането на основите за стандартизиране на библиотечното 
(библиотечно-информационното) образование. Благодарение на него Американската 
библиотечна асоциация (ALA) за пръв път през 1924 г. започва да извършва акредитация на 
библиотечните училища и специалности (1). От този момент обучението по акредитирана 
от ALA програма е задължително условие в Северна Америка за успешна професионална 
работа.

В дейността на IFLA основен момент е активното ù участие при разработването на 
международни стандарти в областта на БИО (1). Дейността на IFLA в тази област вече е 
била разглеждана (3). В случая е важно да се поставят някои акценти върху БИО в САЩ, 
поради най-дълготрайното му съществуване, методичното му изграждане, стремежът към 
създаване на възможности за съпоставимост (еквивалентност) на дипломите, постоянни 
усилия за международно сътрудничество. Едно по-внимателно разглеждане на издания 
на IFLA от последните десетилетия, веднага показва активното участие на американски 
професионалисти и преподаватели по БИН в различни международни проекти, свързани 
със стандартизация в областта на БИО.

Но да се върнем към БИО в САЩ. През 1887 г. Мелвил Дюи открива в 
Колумбийския университет първото библиотечно училище. Откриването на първото в 
света библиотечно училище не става лесно, но пък може да се каже, че неговите основи са 
изключително демократични.

Въпросът за създаване на библиотечно училище Мелвил Дюи поставя още през 
1883 г. на конференция на ALA (2). Постига целта си трудно, нарушавайки правила. Едно 
от тези правила е забраната в Колумбийския, както и в други американски университети 
по това време, да се обучават заедно жени и мъже. В първото библиотечно училище обаче 
се записват повече жени, отколкото мъже. По-късно Дюи ще напише „Колумбийските 
женофоби мислеха да ми устроят истинско Ватерлоо, представяйки доклад с искане да бъда 
уволнен от Университета, поради това, че съм допуснал да се обучават жени” (2, с. 46).

Независимо от всичко, в следващите години броят на библиотечните училища в 
САЩ се увеличава. За 15 години се откриват още 5 такива. Учебните планове са съставени 
от самите тях и,  както пише Джес Шира (Jesse Shera), са с „неофициален характер” (4, с. 
167). В следващите години броят на библиотечните училища нараства значително. По тази 
причина през 1923 г. ALA предлага на професионалния библиотекар и социолог Чарлз 
Уилямсън (Charles Williamson) да изследва библиотечното образование и да представи 
необходимите препоръки (4). Изследването е финансирано от Корпорация Карнеги и излиза 
през 1923 г. То е истинска бомба, тъй като съдържа изключително сериозна критика на 
американското библиотечно образование. Придружено е и със съответните препоръки. 
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Някои от тях са следните:
- Професионалните библиотечни училища трябва да приемат само студенти, които 

вече са получили бакалавърска степен, при това не направо, а след специален изпит; 
- Всички библиотечни училища трябва да са към университети – като факултети, 

или в качеството си на професионални училища;
- Библиотечните училища трябва да положат усилия да се интегрират в рамките 

на университетите. Те са част от университетското семейство и трябва да отразяват 
философията на висшето образование; 

- Трябва да се подготвят учебници и други учебни пособия; 
- За библиотекарите-практици е необходимо да бъдат създадени възможности за 

непрекъснато образование; 
- Необходимо е да се създаде система за акредитация на библиотечните училища.
През 1924 г. ALA започва да акредитира библиотечните училища на базата на 

специално изработени стандарти.   
Няма идеални модели. Виждаме обаче, че още през 1924 г. в САЩ се поставят 

и решават въпроси, свързани със същността на библиотечното образование, с мястото 
му в системата за висше образование, със съдържанието на съответните образователни 
степени, с възможностите за съпоставимост и т.н. През годините се водят усилени спорове 
и дискусии по отношение на образователните степени, на които трябва да отговаря 
квалификацията на професионалния библиотекар, а по-късно и информационен специалист. 
Така в края на 40-те и началото на 50-те години на 20-ти век в САЩ след усилени спорове като 
основна степен за професионална библиотечна квалификация се налага магистърската. 
Така е и днес. ALA акредитира училищата по библиотечно-информационни науки на 
територията на Северна Америка (в момента около 60). 

Традицията, основите на която са поставени през 1924 г., се оказва изключително 
сполучлива и устойчива през годините. Както подчертава канадският изследовател Режан 
Савар (Rejean Savard), „Библиотечното образование е относително хомогенно в Северна 
Америка още от 1887 г., когато Мелвил Дюи създава първото училище. Всички тези 
училища са университетски и дипломите, които са признати, са за степен „магистър” 
(2-ра степен на висше образование)” (9, с. 42). Това, според Режан Савар, отличава 
северноамериканското БИО от това в повечето европейски страни и конкретно във 
Франция, където по думите на френския изследовател – библиотековед Бертран Каланж 
(Bertrand Calenge) е невъзможно да се посочат училищата и дипломите, които засягат или 
се отнасят към библиотечното образование (5). 

В Северна Америка не е така, благодарение на общата акредитация, която ALA 
осъществява. „Периодично, всяко от близо 60-те училища по БИН, акредитирани от ALA, 
се посещава от комисия, която оценява дипломите (педагогическа ситуация, съдържание 
на обучението, налични ресурси и т.н.). В резултат на това днес в Северна Америка на 
практика почти е невъзможно да се упражнява библиотечна професия без акредитирана 
магистърска степен” (9, с. 42). Тази ситуация е безспорно постижение.

Информационните професии винаги са се влияели силно от техническите и 
технологични новости. По тази причина рамката, която ги определя, е изключително 
подвижна. Сферата на информационните професии винаги е била сложна и своеобразна. 
През последните години се появиха много нови информационни професии. Новите роли 
и новите наименования на информационните професии представляват интерес. Налице е 
диверсификация на функциите, което предизвиква трудно контролирана диверсификация 
при възприемане на информационните професии. От това произтичат множество въпроси. 
Един от основните въпроси в този аспект е свързан с характеристиките на БИО, с 
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неговата система, съдържание, подходи. В БИО навсякъде по света се извършват огромни 
трансформации. Например, в Северна Америка се засилва стремежът към промени и 
разширяване на формата на БИО:

- Повечето от училищата прибавят към своите наименования, т.е. към термина 
библиотекознание (library science или librarianship) и термина „информационни науки” или 
„информационни изследвания” (information science или information studies); 

- Някои училища напълно изключват от наименованията си термина 
библиотекознание (library science; library studies) и броят им се увеличава;

- Повечето училища ревизират в дълбочина учебните си планове; 
- Някои библиотечни училища са закрити или инкорпорирани в други 

университетски факултети (напр. по комуникации, педагогика, мениджмънт и др.);
- Много училища започват да развиват освен основната си магистърска програма 

в областта на БИН, която е акредитирана от ALA, и други програми на І-ва и ІІ-ра степен 
(бакалавърски и магистърски) в близки области: архивистика (съвременни и исторически 
архиви), информационни системи, телекомуникации и др. (9).

Основна причина за тези трансформации са изискванията на пазара на труда и 
желанието да се открият нови възможности пред завършващите тези училища. Според 
някои образованието в тези области днес е в изключително сложна ситуация, в която се 
преплитат различни влияния – социални, политически и технологични, като в същото време 
трябва да се отчитат и чисто академичните императиви, които университетите налагат.

Както подчертава американският изследовател Тери Уич (Terry Weech) през 1965 
г. само едно акредитирано от ALA училище в САЩ – към университета в Питсбърг – 
включва в официалното си наименование „информационни науки” (10). През 1975 г. 
такива са вече 9 училища (15 % от акредитираните от ALA 55 библиотечни училища по 
това време). През 1985 г. по-голямата част от 59-те акредитирани от ALA училища (71%) 
включват в наименованието си „информационни науки”, „информационни изследвания” 
или „информационен мениджмънт”. В средата на 90-те години на 20-ти век почти всички 
акредитирани от ALA училища включват в наименование си „информационни науки” или 
сходни словосъчетания. През 1994 г. една голяма част от американските училища по БИО 
(30%) започват да преработват учебните си планове. Това е свързано с променящите се 
изисквания относно компетенциите на библиотечните и информационни професионалисти, 
които винаги за били обект на специално внимание в американската професионална 
литература. По тази причина 30 % от американските училища по БИН заявяват, че 
възнамеряват да ревизират учебните си планове и/или задължителните дисциплини (10). 
Промяната в учебните планове предполага не само промени на хартия, а солидна работа, 
която изисква съответното финансиране.  

През 90-те години на 20-ти век сериозна финансова помощ на БИО в САЩ оказва 
фондацията Кейлог (Foundation Kellogg). Най-сериозно са спонсорирани 3 училища – към 
Университета в Мичиган, към Университета Дрексел (Пенсилвания) и към Университета в 
Илинойс. Те получават субсидии от фондацията „Кейлог”, за да реформират образованието 
по библиотечно-информационни науки.

Най-голяма е субсидията на Училището по библиотекознание и информационни 
изследвания към Университета в Мичиган (4,3 млн. дол.). Като резултат училището 
трябва да представи нов модел на обучение по информационни науки, информационни 
технологии и библиотекознание CRISTAL-ED (7). От януари 1995 г. до 1999 г. съществува 
Listerv. CRISTAL-ED, където се разглеждат такива проблеми като изработване на базисен 
учебен план, професионална сертификация, компетенции в областта на информационните 
технологии, реализирането на завършилите специалността БИН в различните сектори 
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на пазара на труда, които не са свързани с библиотеките, а също проблемите на 
икономическата стойност на информацията (11).

Доколкото информационните и комуникационни технологии играят все по-
голяма роля в обществото, то библиотечните и информационни специалисти ще стават 
все по-значими. Ако обаче основният акцент се постави само и главно върху новите 
информационни технологии, то с право възниква въпросът – какви ще бъдат отличителните 
белези между отделните информационни професии. При едни прекалено размити граници 
какво ще отличава библиотекарите от инженерите или от информационните брокери, които 
работят в съседни сектори. Според Terry Weech това е традицията на училищата (в случая 
американските), които подготвят библиотекари повече от едно столетие и техният талант 
да използват натрупаното от миналото в изграждането на бъдещето. Основните задачи на 
библиотеките са две – обслужване на населението и социална справедливост (10). Подобна 
е и позицията на канадския изследовател Режан Савар (Rejean Savard). Той подчертава, че 
в своето историческо развитие библиотекарите (основно североамериканските) винаги са 
„смятали информацията за публично благо” (public good на английски) до което достъпът 
е безплатен или поне максимално отворен. Техните традиционни ценности се базират най-
вече върху защитата на свободния достъп до информация (9). Разликата в манталитета на 
различните информационни професии, в различните средства и контексти поставя сериозни 
въпроси пред БИО. Режар Савар смята, че въпреки исторически наложила се конвергенция 
по отношение преподаването на БИН и обучението и информационни професионалисти в 
Северна Америка, може би не следва да се отрича дивергенцията, която има своето място 
във Франция (9). В същото време, в самата Франция постоянно се поставя въпросът за 
необходимостта от конвергенция при обучението на информационните професионалисти 
(8). Затова именно са необходими и „пресечни” изследвания относно обучението на 
библиотекари и информационни специалисти. Естеството на такива изследвания изисква 
те да бъдат колективни. Такива проекти не са по силите на отделен изследовател. В случая 
трябва да работи екип, спечелил съответното финансиране. Ето защо отново ще се върнем 
към ситуацията в Северна Америка в областта на БИО, посочвайки изследователския 
проект The Kellogg-ALISE Information Professions and Education Renewal project (KALIPER). 

KALIPER – The Kellogg-ALISE Information Professions and Education Renewal project 
е североамерикански изследователски проект с продължителност 3 години (1998-2000), 
който има за основна цел изследването и определянето смисъла и значението на основните 
промени, които са настъпили или следва да бъдат въведени в учебните планове в областта 
на БИН, тоест в обучението на библиотечните и информационни специалисти.      

Проектът KALIPER се смята за новата версия за 21-ви век на вече цитирания доклад 
Уилямсън (Williamson) от 1923 г., който стои в основата на съвременния стремеж към 
стандартизация, тоест към ясни правила в областта на БИО в международен контекст.

През 1915 г. е създадена Асоциацията на американските библиотечни училища. 
Както пише Джес Шира „В края на първото десетилетие на 20-ти век в САЩ вече 
съществуват достатъчен брой библиотечни училища, за да се оправдае създаването на 
професионална асоциация. По тази причина е и създадена Асоциацията на американските 
библиотечни училища (Association of American Library Schools), членовете на която можели 
да бъдат само библиотечните училища, но не и учебните курсове, които библиотеките 
организирали” (4, с. 168). Индивидуални членове на асоциацията пък можели да бъдат 
само преподаватели от библиотечните училища, но като слушатели се приемали и други 
лица. Асоциацията издава собствено списание, но няма никаква власт над библиотечните 
училища, а представлява най-вече форум за обсъждане на проблеми и запознаване с 
нововъведенията (4, с. 173). Като основна форма на съществуване, която идентифицира 
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тази асоциация още от 1915 г., се утвърждава Кръглата маса (The Round Table). През 1983г. 
асоциацията променя своето наименование и се превръща в Асоциация на образованието 
по БИН – ALISE. С тази смяна на наименованието, което показва разширяване на формата 
на библиотечното образование и е закономерно в началото на 80-те години на 20-ти век в 
Северна Америка, Асоциацията в действителност променя своята мисия и цели, а така 
също разширява и възможностите за членство в нея. Association of Library and Information 
Science Education (ALISE) издава тримесечното списание „Journal of Education for Library 
and Information science” (JELIS), в което се публикуват само материали и изследвания, 
посветени на различни проблеми на БИО. Подобно списание не се издава в друга държава. 

В проекта KALIPER участват преподаватели и студенти от ІІІ образователна степен 
(докторантски програми за степен PhD) от различни североамерикански училища (6). 

През 2003 г. подобен на KALIPER проект стартира и в Япония. Това е проектът 
LIPER (Library and Information Professions and Education Renewal). Проектът стартира през 
април 2003 г. и подобно на KALIPER е с продължителност 3 години. Основната цел на 
проекта е да бъде изучена и анализирана историята, съвременната ситуация и бъдещите 
перспективи на образованието по БИН едновременно в Япония и други страни, за да може 
да се прецени нуждата от една възможна реформа на японската система в областта на БИО.

Запознаването с основните характеристики, както и с появата и развитието на 
библиотечно- информационното образование в САЩ и в Северна Америка като цяло, 
е необходимо и изключително поучително за всеки професионалист. По такъв начин 
в значителна степен могат да бъдат изяснени и разбрани успехите на американските 
библиотеки и ролята им в обществото. За българските библиотеки и библиотечни и 
информационни специалисти това е важно. 
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ФОТОГРАФСКИТЕ  ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА  ХУДОЖНИКА  НИКОЛАЙ  ПАВЛОВИЧ

Ружа Симеонова

Макар че се появява значително късно по българските земи, фотографията бързо 
намира своя кръг от почитатели. Първоначално българите в градовете и по-малките селища 
се сблъскват с новото явление само при срещите си с чужди пътешественици, консули 
или пътуващи фотографи, сред които Гийом Лежан1, Огюст Дозон2, Феликс Каниц3 и 
др. Фотографските образи достигат до тях и посредством търговските и културните им 
контакти по света, затова и често снимките носят печати от градовете, в които българите са 
учили, имали кантори или работили.  

Първите родни майстори на обектива са художници, книжари, печатари, дори 
занаятчии, т.е., хора, за които фотографията постепенно става не само способ, допълващ 
основната им професия, но и средство за допълнително препитание.  Като пример можем 
да посочим, как през 1862 г., притиснат от обстоятелствата, литографът-печатар Анастас 
Карастоянов4 започва да изучава фотографския занаят, за да се превърне след години не 
само в един от пионерите на българската фотография, но и да остави след себе си най-
вярната галерия от образи на революционни дейци от предосвобожденската епоха. Георги 
Данчов-Зографина5, друг фотограф-ентусиаст и приятел и съратник на Левски, по време на 
заточението си в Мала Азия6  преживява по-лесно с помощта на стар фотоапарат, отколкото 
с рисуването на картини. А самоковския самоук иконописец Иван Доспевски7, брат на 
художника Станислав Доспевски, превръща правенето на снимки в част от артистичния 
си занаят. За известния сливенски художник Димитър Добрович8 двете професии са 
неразривно свързани. Чрез нововъведения, като елеофотографията9 и увеличаване на 
образите, той превръща фотографските портрети в художествени произведения. Към тази 
група можем да причислим Стоян Каралеев, художник, цигулар и математик; Симеон 
Симеонов от Трявна – художник и музикант; Тодор Запрянов – учител и книжовник; 
майсторът-френктерзия10 от Самоков Ксенофонт Смиркаров и др. 

Много от първите български художници и пионери във фотографията  използват 
снимки, за да ги превърнат впоследствие в литографски или живописни портрети. Сред тях, 
макар и да не се е занимавал пряко с фотографска дейност, бил и възрожденския художник 
Николай Павлович11. Той е другият българин,  който имал възможност да бъде близко до 
един от първите балкански художници-литографи и фотографи - Анастас Йованович12. 
През 1852 г., юношата Николай Павлович е изпратен от своите близки във Виена, за да учи 
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рисуване. По тяхна молба е настанен в дома на А. Йованович. П. Боев приема, че именно 
там младежът е получил и първата си подготовка по рисуване и литография и че този 
престой несъмнено е оказал определящо влияние при по-сетнешното му професионално 
оформяне.  Можем да предположим, че срещата му с Йованович е довела и до интереса 
му към фотографията и нейните приложни качества, тъй като именно по това време А. 
Йованович се занимава активно с фотография и прави първите стереоскопски снимки на 
Виена, както и поредица талботипски портрети на видни австрийци, останали и до днес 
еталон на фотографско майсторство.  Няколко години по-късно самият Н. Павлович прави 
литографски портрет на княз Михаил Обренович по фотография, направена и подарена му 
от Йованович.

Именно връзките на Н. Павлович с Йованович провокираха интереса ни към 
проучване на неговото документално наследство за откриване на фотографска дейност 
или за влиянието й върху работата му като художник. Изследването, проведено в достъпни 
архивни средища и библиотеки не откри фотографии, правени лично от Н. Павлович, или 
такива, на които по някакъв начин да е отбелязано, че са негово дело. По тази причина се 
съсредоточихме върху изследване на съхранените и неоткрити все още персонални снимки 
на художника и тяхната история.

Както посочихме, на 17-годишна възраст Н. Павлович заминава за Виена и в 
продължение на 4 месеца живее и помага в домакинството на семейство Йованович, без да 
учи занаят. Това се установява от писмата му и писаните 22 години по-късно биографични 
бележки. Въпреки разочарованието си, Н. Павлович не само не прекъсва връзките си с 
Йованович, но остава силно повлиян от заниманията му, свързани с изработването на 
исторически портретни литографии. 

През не особено дългата си „чирашка” практика във Виена, младият Николай все 
пак се запознава и с фотографското майсторство на Йованович, като му позира за свой 
портрет. Става дума за снимка, направена вероятно по един от стандартните за времето 
размери – 10,5/6,5 см. Фотографията не е открита, а дори и да се намира в някое от 
нашите архивни или музейни хранилища, сигурно трудно би била разпозната, ако липсват 
уточняващи данни. Тази снимка Н. Павлович изпраща в писмо през лятото на 1852 г. до 
брат си Димитър, като  уточнява, че дарява „едно портре …. и го погледайте, за да видите 
како аз изгледувам в това време...”13.  

Осмелявам се да предположа, че не много популярния му автопортрет с маслени 
бои, определен като създаден през 1854 г.14 и съхраняван в Националната галерия в София, 
е сътворен от художника значително по-късно и именно по тази ранна фотография. Какви 
са основанията за това предположение? На първо място това е видът на Н. Павлович, който 
е по-скоро момчешки, отколкото на млад мъж. При вглеждане се вижда едва забележим 
мъх по горната устна, което е по-близо до една 17-годишна възраст, отколкото до 19-та. 
Ако това е автопортрет от натура, рисуван през 1854 г., при това с маслени бои, то тогава 
как да обясним фактите от неговата биография, че през учебната 1853/54 г., той учи в 
подготвителното училище на Императорската и Кралска академия, като все още не е 
започнал да изучава предмета рисуване с бои по натура? Същата учебна информация се 
повтаря в документите и през следващата 1854/55  учебна година, при която този предмет 
отново е оставен на заден план15. От това следва, че през 1854 г. младият Павлович  все още 
не е имал елементарни художествени подготовка и умения, за да се справи с тази съвсем не 
лека задача. Но по-късно той би могъл с лекота да нарисува своя  автопортрет, разполагайки 
с фотографската си снимка от онова време, което впрочем е разпространена практика при 
възрожденските художници. Че това е способ, добре познат нему, говори и работата му по 
картината „Памятник”, където той рисува образите на владиците по техни снимки.16 
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Останалите 6 известни фотографии на Н. Павлович и съхранени до наши дни  се 
пазят в родния му град Свищов, като някои от тях имат и дубликати. Те свидетелстват 
за това, как през годините се е променял физическия му облик, като същевременно 
са свързани и с отделни етапи от живота му. В снимковата сбирка на Националната 
библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” има оригинал, за който, поради някои 
несъответствия с известните до сега данни, ще предложим по-подробна информация в хода 
на изложението.  Запазените снимки са само персоналии, правени в периода 1860-1894 
година. Напълно възможно е в последствие да се открият и други негови фотографии, но 
това остава в кръга на пожеланията. 

След изгубената виенска фотография от 1852 г., следва снимка, направена в 
румънския пристанищен град  Галац  през 1860 г. По думите на самия Н. Павлович, той се 
озовава там през есента на с.г, прехвърляйки се от Белград, където е литографирал първите 
две картини по повестта на А. Ф. Велтман „Райна българска царкиня”. Не е известно точно 
колко време е прекарал в Галац, но на 8 октомври Павлович потегля с кораб към Одеса. 
Вероятно снимката е правена именно в периода преди пътуването му към Русия, на което 
той възлагал големи надежди.17 На тази фотография Павлович е на 25 годишна възраст, 
с вече видимо олисяване на главата. Облечен е според тогавашната мода, с характерното 
закопчаване на първото копче на връхната дреха. Снимката е с формат 10/6 см, като с 
времето е придобила леко жълтеникава патина. Горната част на тялото е в профил, като 
лицето е обърнато леко към обектива, гледайки с любопитство към него. Фотографът 
е поставил образа обкръжен от леко кафеникав ореол, като контраст на светлия фон на 
снимката. Портретът има видимо замърсяване в долния десен ъгъл. На гърба е изписано 
името на художника и е поставена годината 1860.

Много интересна и по своему красива е следващата по хронология фотография. Тя е 
заснета отново в Галац през 1864 г., в ателието на М. Б. Решниц (М.Б. Рехниц)18. Снимката 
е оригинал с размери 9,5/6 см, с видими следи от груб ретуш по нея. Тук младият Пвалович 
е заснет изправен, с поставена на кръста дясна ръка, а лявата върху бастун, наподобяващ 
изработка от бамбук. Художникът е в полупрофил, изправен до колона, имитираща мрамор 
с фриз. Връхната му дреха е малко под коляното, обут е в светли панталони и с фес на 
главата. Ясно се вижда как от стената зад колоната пада завеса, чийто край е повдигнат 
и разположен върху нея с тежко падащи дипли. Н. Павлович гледа право в обектива със 
сериозно изражение. Снимката е повредена в долния ляв ъгъл, като е откъсната част 
от повърхностния слой. Гърбът е сивкавобял, с многобройни петънца в жълтеникаво и 
кафяво. Има оцветен в синьо ателиерен надпис: ATELIER FOTOTGRAFIQUE DE M. B. 
RECHNITZ A GALATZ.  Малко под горния ръб има надпис с молив: „Н. Павлович 1864”.

Следващата снимка, от която са известни два идентични екземпляра, е създадена 
през 1869 г. отново в Галац, но в ателието на  А. Фрухтерман19.  Впрочем честите му 
посещения в града се обясняват както с търсенето на материали и техника за работата му, 
така и с факта, че там са семействата на леля му и братовчед му Илия Иванов. 

Фотографията е оригинал с размери 9/6 см и през 1931 г. е подарена на музея в 
Свищов от Л. К. Денкова. На нея Н. Павлович е изправен в цял ръст, подпрян с дясната 
си ръка върху декориран дървен постамент, с едва забележимо отпуснати рамене, като 
че ли ръстът му не отговаря на използвания декор. Художникът е облечен в  тъмна, ¾ 
връхна дреха и светли, леко торбести панталони. На главата му има фес, а той самият е 
с немного дълга брада, леко разделена в основата на брадичката. Обстановката е много 
семпла, което ни навежда на мисълта, че или ателието е крайно бедно, или изобщо няма 
ателие, а фотографът е импровизирал, поставяйки на пода твърде небрежно някаква шарена 
постелка и постамент. На лицевата страна на снимката стои печат с червено мастило:„1869 
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А. FRUCHTERMANN  FOTОG.” В основата на изображението е написано с черно, вече 
избледняло, а на места дори губещо се мастило: „Nиколай Павлович”.  Гърбът на снимката 
е силно увреден, с петна от лепило и откъснат горен слой, върху който се е намирала 
централната част на логото на фотографа.

Втората снимка със същото изображение  е в много добро състояние. Тя е с размери 
10,5/6 см и носи отлично съхранен ателиерен надпис, леко увреден в ляво след залепването 
на каталожен номер на музея. Най-отдолу има автограф на художника, който гласи: 
„Правено в месецъ охтовра 1869. N Павлович”.  

За Н. Павлович тази година е знаменателна и изпълнена с голямо напрежение. По 
това време той работи активно, като прави проекти за икони, предназначени за новата 
църква на Свищов, предлага и услугите си за изписване на икони в софийската църква „Св. 
Крал”20. Успоредно с творческата си дейност той ръководи успешно парната мелница в с. 
Павел, създадена по идея на Григор Начович;  поддържа делови връзки с банкерите братя 
Паница във Виена, които от своя страна уреждат печатането на картината му „Аспарух”; 
набира кандидати за учене21 в Кьонигрец22. 

Следващите снимки които ще разгледаме, са правени от казанлъшкия монах и 
фотограф Хрисант Рашович и се пазят в Историческия музей в Свищов и Националната 
библиотека в София. Първата, която условно ще наречем свищовска снимка, има леки 
повреди.  Тя е с размери  9/5,5 см и има надпис с молив „Н. Павлович 1872”.  На нея 
Павлович е седнал, с леко обърнато вдясно лице. На главата му дълбоко е нахлупен 
фес, който стига почти до средата на ушите. Брадата е гъста, леко разделена в средата. 
Художникът носи дебела горна дреха, разтворена, с плътно закопчана светла жилетка и 
ланец, висящ от второто копче. Облеклото говори, че снимката е правена или през пролетта, 
или през късната есен на с.г. Вижда се осезателно изсветляване на лявото, увредено око. 
В долния десен ъгъл отново се повтаря годината 1872 с поставено ІІІ (римско) под нея. 
Софийският екземпляр от същата снимка обаче носи датировка 1871 г., следователно е 
необходимо да се уточни коя от тези дати е вярна.

Известно е, че през октомври 1871 г., по Димитровден, Н. Павлович посещава 
Казанлък. Там той се договаря с местните първенци срещу 2000 гроша да им нарисува две 
икони. Крайният срок за изплащане на сумата бил една година по-късно, на 26 октомври 
1872 г., въпреки че имало уговорка парите да бъдат предадени много по-рано. В хода на 
преговорите Павлович им обещал да ги снабди и с позлатени пръчки за рамки, внесени 
от Виена и Мюнхен, както и със стъкла за покриване на иконите. Той свършил своята 
част от уговорката и им изпратил иконите, но казанлъчани не бързали с изплащането 
на парите. През  цялата 1872 г. Павлович, редом с разпространението на патриотичната 
си картина „Памятник”, пише до Цариград, Зографския манастир в Атон, Виена, Тулча, 
Браила, Букурещ, Черна вода, до общините в Плевен и Русе, предлагайки усърдно както 
услугите си на иконописец, така и литографираните вече негови картини с исторически 
сюжети. При цялото напрежение, свързано и с търсене и получаване на пари, със 
събирането на неплатени сметки, той трябвало да напомня на казанлъшката община за 
неуредения им дълг. Опитва се да ги трогне, като обяснява, че парите му трябват, за да 
плати литографирането на новата си картина. Дори им предлага да разгласят новината 
в града, за да се наберат абонати23. За съжаление, по причина на вълненията, свързани с 
църковния въпрос, общината не успява да събере навреме парите и започва да ги изпраща 
на етапи, като понякога включва и замени (напр. розово масло срещу част от дълга им). 
Преди Великден 1872 г. общинарите се сещат, че са забравили да си поискат метални 
халкички за иконите, което говори, че иконите, рисувани от Н.Павлович не са за вграждане 
в иконостас, а за окачване. Изложените факти потвърждават датировката върху снимката, 
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пазена в Народната библиотека. Очевидно Н. Павлович се е фотографирал при първото 
си посещение в Казанлък, през есента на 1871 г., тогава, когато е сключил  и договора с 
казанлъшката община. През следващата година, както сочат фактите, художникът се е 
ограничавал само с писането на писма до града, с които е напомнял за неизплатения им 
дълг.

През 1884 год. Н. Павлович посещава ателието на придворния фотограф Иван 
Карастоянов в София. По това време той работи като училищен инспектор в Севлиево. 
Запазената снимка е оригинал с размери 9,5/5 см, с тъмна рамка и тъмен гръб, върху който е 
разположен текст в златисто, рекламиращ ателието на Карастоянов. 

В свищовската група снимки има още един подобен екземпляр, но със светла рамка 
и с леко избледнял от времето образ. На гърба има надпис с черно мастило, който гласи: 
„N. Павлович. София, майя 1885 год.” На тези фотографии Павлович позира в полупрофил. 
Предположението е, че той се е снимал еднократно през 1884 г., като е поръчал и по-голямо 
и разнообразно количество снимки, които после е раздавал.

Следващите няколко фотографии са значително по-късни и са правени по времето, 
когато Павлович се установява да живее и работи в София. Те са четири на брой, правени 
са от едно заснемане, но с различни параметри. Различно е и физическото им състояние, 
което е резултат от начина им на съхранение. Портретните фотографии са с размери 
14,5/10,5 см, 20,5/10,5 см и 15/10,5 см. и са правени също в ателието на Ив. Карастоянов. На 
тях художникът е заснет с преобладаваща дясна част на профила си, видът му стабилен и 
улегнал. Носи пенсне без рамка и в този период брадичката и мустаците му са оформени в 
стил „Фердинанд”. Облечен е официално, с широка елегантна вратовръзка под колосаната 
якичка. Първият екземпляр е в не много добро състояние, с жълтеникаво петно в долната  
дясна част на снимката. Два надписа с името на художника украсяват лицевата част и гърба 
на фотографията. Интересен факт е, че този портрет е подарен на Алеко Константинов 
от Кириакица Хаджиденкова, племенница на Н. Павлович. Снимката вероятно е 
стояла в албум, защото все още носи следите от лепило и пораженията, направени от 
принудителното откъсване. Подобна снимка, в малко по-големи размери и в отлично 
състояние, поставена в рамка, обточена с коприна с флорални елементи, е била подарена 
на свищовския музей от семейство Аврамови24 през 1949 г. На гърба й, без допълнителна 
информация е поставена само датата 13 февруари 1894 [година], но всъщност на тази дата 
Н. Павлович приключва земният си път. Третият екземпляр от същата серия е пречупен 
в долната си половина, до разкъсване на горния, органичен слой на фотографията. Върху 
него няма други данни.

С този аналитичен материал, посветен на фотографиите, свързани с живота на 
видния възрожденски художник Николай Павлович, се опитахме да покажем колко важни 
и необходими са старите фотографии. Тяхното съхранение и използване при научните 
разработки е също толкова съществено, както и това на архивните документи. Съчетаването 
им води до пълнота на изследванията, която от своя страна е необходима за пространното 
проучване на всеки проблем, независимо с коя област на знанието е свързан.

Бележки

1. Гийом Лежан – френски пътешественик, посетил българските земи през 1867 г.
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„Български народни песни”.
3. Феликс Каниц – австроунгарски журналист, посветил се на изучаването на балканските 

страни. Автор на редица научни трудове, между които и тритомното издание „Дунавска България и 
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Балканът”.
4. Анастас Карастоянов – печатар, гравьор и пръв български фотограф. Работил в Самоков, 

Белград (1862/77), а след края на Руско-турската война в Свищов и София.
5. Георги Данчов (Зографина) – участник в борбите за национално освобождение; живописец 

и фотограф.
6. Заточен в Диарбекир след Хасковското покушение (1873).
7. Иван Доспевски – художник и фотограф; пръв кмет на Самоков след 1878 г.
8. Димитър Добрович – художник; участник в италианското националноосвободително 

движение.
9. Наименованието идва от гр. дума èlaiоn (масло), и става дума за техника, която включва 

използването на маслени бои върху фотографски изображения.
10. Шивач на европейски дрехи
11. Николай Христакиев Павлович (1835-1894). Художник и иконописец, учил във Виена. Син 

на видния възрожденски учител Христаки Павлович.
12. Анастас Йованович (Иванович) (1817-1899). Роден във Враца, в семейството на местен 

абаджия. След смъртта на бащата, семейството се прехвърля в Белград. На 15 г. започва да работи в 
Държавната печатница като чирак-букволеяр. По-късно е изпратен като стипендиант във Виена, за 
да учи в продължение на 4 години рисуване и гравьорство. Там се запознава и с фотографията. При 
завръщането си в Белград става управител на княжеския дворец и придворен фотограф. След него 
остават не само около 200 литографирани портрета, но и много снимки на съвременници, отличаващи 
се с високо ниво на фотографска техника, изящество и изключителна трайност. Известен е с това, че 
подпомага свои сънародници в чужбина – Н. Павлович във Виена, Анастас Карастоянов в Белград и др.

13. Архив на Николай Павлович. 1852-1894. – С., 1980, с. 15
14. Пак там, с. 4. Вж и:  Иванова, Бл. Николай Павлович. 1835-1894. Каталог на основните 

колекции в България.   2006.
15. Иванова, Бл. Николай Павлович. Творби, съхранявани в Националната художествена 

галерия.
16. Архив на .., с. 97
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18. Опис на сбирката „Портрети и снимки” в Народната библиотека „Св. Св. Кирил и 

Методий”. Т. І,  с. 423.
19. До сега това ателие беше известно като разположено в Константинопол (сл. 

Освободителната война).
20. Дн. „Света Неделя” 
21. Архив на .., 57, 359, 360 и 361
22. Дн. град Храдец Кралове, Чехия
23. Архив на .., 100-101 и с. 382.
24. Георги Аврамов  е сестрин син на Н. Павлович, живял в Свищов. Тук трябва да добавим, 

че в Сбирка „Портрети и снимки” при НБКМ се пази оригинална снимка на Иван Аполонович Аренс, 
главен интендант на Руската армия по време на Руско-турската война (1877/78). Тя е подарена на Н. 
Павлович през 1877 г. и по-късно е намерена в дома на същия Г. Аврамов.
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БИБЛИОГРАФИЯ  
КАК  ИНФРАСТРУКТУРА  БИБЛИОСФЕРЫ*

Аркадий Соколов 

1. Библиография в пространстве библиосферы. Будущее библиографии зависит 
от динамики развития библиосферы, которая, в свою очередь, предопределяется процессом 
перехода от индустриальной цивилизации к цивилизации постиндустриальной. Что 
имеется в виду?

Библиосфера, или в переводе на русский язык Мир книг, – не является новым словом 
в нашем лексиконе. С 2003 года московский Дом деловой книги метафорично именуется 
„Библиосфера”. Научное содержание термин „библиосфера” приобрëл в 2005 году, когда 
ГПНТБ Сибирского отделения РАН учредила журнал „Библиосфера”, тематический 
профиль которого охватывает библиотековедение, библиографоведение, книговедение, 
информатику. Благодаря учëным сибирякам, библиосфера сделалась объектом изучения  
перечисленных четырëх дисциплин, каждая из которых обнаруживает свой предмет в 
пространстве библиосферы: библиотековедение – библиотеки, библиографоведение 
– библиографию, книговедение – книжное дело, информатика – документальную 
коммуникацию. В итоге получается научное определение: библиосфера – документально-
коммуникационная суперсистема, включающая библиотечные, библиографические, 
книгоиздательские, книготорговые социальные институты и сопутствующие социальные 
явления, например, библиофильство и цензура. Принцип отграничения библиосферы 
от других социальных „сфер” – техносферы, ноосферы, артсферы и т.д. – наличие 
книжных фондов и потоков. Другими словами, библиосферу образуют те области 
социальной коммуникации, где создаются, обрабатываются, хранятся, распространяются и 
используются книги в виде произведений письменности и печати. 

Именно в библиосфере зародилась библиография много веков тому назад. Однако 
в современной  российской библиосфере место библиографии совсем не очевидно. Так, в 
„Основах государственной  культурной политики”, утверждëнных Президентом 24 декабря 
2014 года, где предусмотрено в числе прочих задач культурной деятельности „развитие 
книгоиздания и книгораспространения, совершенствование инфраструктуры чтения”, нет 
нигде упоминания о библиографии. Вспоминается принятое в декабре 2013 года нелепое 
решение о ликвидации головной организации в области библиографии и книговедения – 
Российской книжной палаты и преобразовании её в филиал информагентства ИТАР-ТАСС. 
Логичней было бы ИТАР ТАСС, имеющую дело с текущей социальной информацией, 
сделать составной частью Книжной палаты – национального хранилища отечественной 
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печатной продукции. Поскольку подобная оптимизация не случилась, приходит в голову 
дикая мысль, что, по мнению администрации Президента, сегодня библиография не нужна 
российскому обществу в составе библиосферы.          

Может быть,  библиография найдëт своë место в инфосфере будущей России? 
Не случайно же в „Основах государственной культурной политики” есть понятие 
„информационная среда”, которое тождественно понятию „инфосфера”. Информационная 
среда определяется как „совокупность средств массовой информации, радио- и 
телевещание, информационно-телекоммуникационная сеть Интернет, распространяемые 
с их помощью текстовые и визуальные материалы, информация, а также созданные и 
создаваемые цифровые архивы, библиотеки, оцифрованные музейные фонды”. Здесь 
обнаруживаются электронные (цифровые) библиотеки, но библиографического филиала 
ИТАР-ТАСС опять-таки нет, ни в виде информационно-библиографического обслуживания, 
ни в виде виртуальных библиографических справок. Невольно возникает вопрос: что же по 
существу своему представляет феномен библиографии, которому наша власть не находит 
места ни в библиосфере, ни в инфосфере? Обратимся для начала к терминологическим 
стандартам.

2. Библиография как поисковая инфраструктура. ГОСТ 7.0-99 „Информационно-
библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения” узаконил 
инфраструктурную суть библиографии, определив её как „информационную 
инфраструктуру, обеспечивающую подготовку, распространение и использование 
библиографической информации” (пункт 3.1.35). Определение неожиданное, потому 
что российские библиографоведы, раскрывая сущность библиографии, никогда не 
считали её „инфраструктурой”, к тому же „информационной”. Недоумение возрастает, 
когда тот же ГОСТ сообщает (пункт 3.1.34), что информационная инфраструктура – 
это „совокупность информационных центров, банков данных и знаний, систем связи, 
обеспечивающая доступ потребителей к информационным ресурсам”. Оказывается, что 
информационные инфраструктуры – явление техногенное, они существуют в техносфере, 
а никак не в „мире книг”. Если, следуя ГОСТу 7.0-99 признать, что библиография 
суть техногенная информационная структура, то приходим к абсурду: традиционные  
библиографические указатели и картотеки – это не библиография, а В. С. Сопиков – не 
библиограф, поскольку они никак в техносферу не вписываются. Однако, может быть, в 
библиографической практике скрыто нечто „инфраструктурное”, но не техногенное?  

Напомним, что инфраструктура (от латинского infra – ниже, под и structure 
– строение, т.е. дословно „подструктура”) мыслится как вспомогательная (вторичная) 
система (совокупность взаимосвязанных элементов), обеспечивающая функционирование 
некоторой  первичной суперсистемы. Помимо технической, различают военную, 
рыночную, транспортную, социальную  и другие инфраструктурные системы. Например, 
военная инфраструктура – это комплекс тыловых сооружений (склады боеприпасов, 
аэродромы, полигоны и т.п.), обеспечивающих действия вооружëнных сил; инфраструктура 
рынка – биржи (торговые, фондовые, валютные), ярмарки, банки, страховые компании, 
рекламные агенства и пр. К информационным инфраструктурам относятся телевидение, 
Интернет, система ПВО и пр., где электронная информационно-технологическая 
составляющая налицо. Но библиография не всегда имеет электронно-виртуальные формы. 
В чëм же заключается инфраструктурная суть библиографии? Её достаточно просто 
распознать. 

Инфраструктурное назначение библиографии заключается в создании и поиске  
библиографической информации, необходимой для книгоиздателей, книготорговцев, 
библиотекарей, читателей-книголюбов и прочих субъектов документных коммуникаций. 
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Здесь библиография выступает как вторичная документная система, выполняющая 
в библиосфере поисковую сущностную функцию. Эта функция не единственная. Как 
выяснили наши библиографоведы (спасибо О. П. Коршунову), библиографии свойственны 
ещë коммуникативная и ценностно-ориентационная (оценочная) функция. Общеизвестно, 
что библиографические явления (деятельность, сообщения) обладают триадой сущностных 
социальных функций. Но из этой триады только поисковая функция свойственна именно 
библиографии, в отличие от издательского, книготоргового, библиотечного институтов, 
которые выполняют коммуникативную и ценностно-ориентационную функции, но 
не поисковую. Отсюда следует, что библиография по существу является поисковой 
инфраструктурой библиосферы. 

Достоинство данного определения в том, что оно гарантирует существование 
библиографической профессии и библиографического социального института в 
обозримом будущем, поскольку до тех пор, пока будет существовать библиосфера, то есть 
область бытия книги, будет необходима библиографическая поисковая инфраструктура, 
обеспечивающая идентификацию, систематизацию, хранение и поиск произведений 
письменности и печати. Однако теперь возникает вопрос: как связано предложенное 
определение библиографии с цитированной выше дефиницией в ГОСТ 7.0-99, где 
утверждается, что библиография представляет собой „информационную инфраструктуру, 
обеспечивающую подготовку, распространение и использование библиографической 
информации”? Ведь „поисковая инфраструктура библиосферы” и „информационная 
инфраструктура инфосферы” – совершенно разные сущности. 

3. Человекочитаемая и машиночитаемая библиография. Дело в том, что в 
стандартном определении информационной инфраструктуры, где с библиографией 
соседствуют  базы и банки данных, системы дистанционной связи и т.п. (см. выше), 
имеется в виду машинная информация, представляющая собой способ передачи 
машиночитаемых кодов посредством коммуникабельных сигналов. Библиографическая 
же информация, которую имели в виду О. П. Коршунов и другие библиографоведы, 
– это разновидность семантической информации, которая определяется как 
способ выражения духовных смыслов (знаний, умений, эмоций, волевых стимулов, 
фантазий) посредством человекочитаемых коммуникабельных знаков. Соответственно 
библиографическая информация выражает специально оформленное библиографическое 
знание, предназначенное для человеческого общения, а не для передачи машиночитаемых 
кодов. Значит, сущность библиографии вовсе не в том, что она является техногенной 
информационной инфраструктурой, подобной системам ПВО или радионавигации слепой 
посадки самолëтов.

Однако можно возразить: в наши дни благодаря цифровым технологиям 
в документной коммуникации распространилась электронная информация, 
представляющая собой семантическую информацию, выраженную машиночитаемыми 
знаками с целью дистанционной передачи и последующей машинной обработки. 
Машиночитаемую цифровую библиографию правомерно уровнять с мобильной 
телефонией или с цифровым телевидением. Получается, что в наши дни оцифрованная 
библиография входит в техногенную информационную инфраструктуру, а другая, 
человекочитаемая библиография осталась вне техносферы. Налицо раскол библиографии 
на традиционную часть – человекочитаемая поисковая инфраструктура библиосферы 
и нетрадиционную часть – машиночитаемая поисковая инфраструктура библиосферы. 
Очевидно, что этот раскол – закономерное следствие прогрессирующей информатизации 
библиосферы, которая ведëт к формированию электронной библиографии, оперирующей 
машиночитаемыми библиографическими ресурсами. 
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4. Электронная библиография индустриальной цивилизации. Индустриальная 
цивилизация, сложившаяся в России во второй половине XIX в., характеризовалась 
становлением, а в советский период –  расцветом социальных институтов библиосферы, 
включая все виды библиографии. В постсоветский период библиотечная библиография 
приобрела электронную форму: получили массовое распространение электронные 
каталоги, поиск в удалëнных базах данных, кооперативная каталогизация, сводные 
каталоги. Виртуальное справочно-библиографическое обслуживание стало обыденной 
услугой. Были введены в эксплуатацию крупные центры электронной библиографии. 
Приятно вспомнить о некоторых из них.

С 1998 г. функционирует Общероссийская каталогизационная компьютерная сеть 
ЛИБНЕТ, в рамках которой создаëтся машиночитаемый Сводный каталог библиотек 
России (СКБР), представляющий собой национальный библиографический ресурс. На 
декабрь 2014 г. участниками проекта ЛИБНЕТ зарегистрированы 1034 библиотеки России, 
85 из них являются каталогизирующими. По результатам работы общее число записей 
в системе СКБР составило более 80 млн., для поиска созданы около 2 млрд. индексов. 
Посещаемость сайта Центра ЛИБНЕТ в 2014 г. составила около 900 тыс. обращений.

В 1999 г. была создана по инициативе Российского фонда фундаментальных 
исследований платформа eLIBRARY.RU, которая обеспечила российским учëным 
электронный доступ к ведущим иностранным научным изданиям. С 2005 года eLIBRARY.
RU начала работу с русскоязычными публикациями и ныне является ведущей электронной 
библиотекой научной периодики на русском языке в мире. На сегодня подписчикам 
eLIBRARY.RU доступны полнотекстовые версии около 4000 иностранных и 3900 
отечественных научных журналов, рефераты публикаций почти 20 тысяч журналов, а 
также описания полутора миллионов зарубежных и российских диссертаций. В системе 
зарегистрированы 1,1 миллиона индивидуальных пользователей из 125 стран мира. 
Ежегодно читатели получают более 7 миллионов полнотекстовых статей и просматривают 
более 22 миллионов аннотаций.

Ещë один пример – некоммерческое партнёрство „Ассоциированные 
региональные библиотечные консорциумы” (АРБИКОН), которое было создано в мае 
2002 года. АРБИКОН сегодня – это крупнейшая межведомственная межрегиональная 
библиографическая сеть страны. Сводный каталог периодики библиотек России даëт 
возможность  отыскать журнальную статью на требуемую тему из более чем 7500 
российских журналов, а также доставить еë копию в ближайшую библиотеку. Электронная 
библиотека обеспечивает мгновенную доставку около 50 тысяч документов, включая 
учебники и учебные пособия, авторефераты диссертаций, материалы конференций, 
сборники статей и многое другое.

Особенно впечатляющим является проект Национальной электронной библиотеки 
(НЭБ), который знаменует начало преобразования индустриальной библиосферы в 
постиндустриальную электронную инфосферу, и следовательно, имеет решающее значение 
для будущего развития российской библиографии. Рассмотрим несколько подробнее 
сущность проекта НЭБ.

5. Сущность проекта НЭБ. Идея национальной электронной библиотеки имеет 
в нашей стране длительную историю. Почвой для её зарождения послужили разработки 
автоматизированных информационно-поисковых систем (ИПС) и автоматизированных 
систем научно-технической информации (АСНТИ), которые в 60-е – 80-е годы 
велись в области информатики. В настоящее время НЭБ понимается как электронное 
пространство знаний национального масштаба, объединяющее фонды публичных 
библиотек России федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек 
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научных и образовательных учреждений. Основная цель НЭБ заключается в обеспечении  
свободного доступа граждан Российской Федерации ко всем хранящимся в фондах 
российских библиотек изданиям и научным работам, от книжных памятников истории и 
культуры, до новейших авторских произведений. Благодаря НЭБ любой гражданин России 
сможет: найти интересующее его печатное издание в ближайшей библиотеке, получить 
доступ к электронной копии этого издания в режиме удалëнной работы из читального 
зала или из дома, а также получить от сотрудников библиотек квалифицированную 
консультацию относительно поиска информации или книги.

28 октября 2014 г. решением Минкультуры РФ оператором, то есть головной 
организацией НЭБ, была назначена Российская государственная библиотека, которой 
поручалось „собирать, архивировать, описывать электронные документы, способствующие 
сохранению и развитию национальной науки и культуры, а также организовывать их 
общественное использование”. Спустя всего восемь месяцев РГБ объявила, что с 24 
июня 2015 года вводится в промышленную эксплуатацию ресурс НЭБ по адресу „нэб.
рф”, и любой гражданин России может воспользоваться её услугами в режиме удалëнного 
доступа. Стало быть, полувековая мечта российских библиотекарей и библиографов о 
Национальной электронной библиотеке воплотилась в жизнь! 

НЭБ – уникальный библиотечно-библиографический проект представляющий 
собой библиосферу, преобразованную в инфосферу, где принципом отграничения 
служит не человекочитаемая книга, а машиночитаемый её дубликат (оцифрованный 
контент). Сохраняются основные социальные институты библиосферы: издательства 
(генераторы контента), библиотеки (агрегаторы, распространители, частично  создатели 
цифрового контента), наконец, в качестве  книжного супермаркета выступает Единый 
портал удалëнного доступа (точка доступа в НЭБ). Естественно, возникает потребность 
в поисковой инфраструктуре. В качестве библиографической поисковой инфраструктуры 
определëн Единый каталог НЭБ – каталог всех хранящихся в фондах российских библиотек 
изданий. Где взять подобный Каталог? Было принято рациональное решение: использовать 
Сводный каталог библиотек России (СКБР), функционирующий в системе корпоративной 
каталогизации ЛИБНЕТ. Создан механизм интеграции СКБР с НЭБ, в соответствии с 
которым Центр ЛИБНЕТ принимает, стандартизирует и актуализирует электронные  
каталоги библиотек – участниц НЭБ и передаëт их в Единый каталог НЭБ в согласованном 
формате с установленной периодичностью.

Возникает вопрос об идентификации НЭБ: является ли она по существу своему 
библиотекой или нет? В нашей стране законодательно учреждены три национальные 
библиотеки: РГБ, РНБ, Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина. Можно ли считать 
НЭБ четвëртой национальной библиотекой? Как ни парадоксально, но специально 
спроектированная „Национальная электронная библиотека” библиотекой не является, 
потому что она предназначена не для выполнения социально-культурных функций, 
свойственных библиосфере, а для совершенствования технологии обслуживания 
клиентов. Эффективность НЭБ оценивается количеством дистанционно обслуженных 
запросов, а не смысловым воздействием на сознание пользователя. С точки зрения 
теории информационных систем НЭБ представляет собой информационно-поисковую 
вычислительную сеть, то есть взаимосвязанную совокупность территориально 
рассредоточенных систем обработки данных, средств связи и передачи данных, 
обеспечивающую пользователям дистанционный поиск информации, содержащейся в базах 
данных, разнесëнных, как правило, на значительные расстояния. Получается, что НЭБ по 
сущности своей является технологической инновацией, направленной на преобразование 
с помощью машиночитаемых информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
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индустриальной библиосферы в библиосферу постиндустриальную. Какие проблемы 
возникают в связи с этим в библиографической инфраструктуре?  

6. Машиночитаемая библиография в НЭБ. Машиночитаемые форматы, 
используемые в электронной библиографии, генетически связаны с форматом 
машиночитаемой каталогизации MARC – MAchine Readable Cataloging, разработанным 
в середине 60-х гг. в Библиотеке Конгресса США и затем распространившимся в 
международном масштабе. В нашей стране в конце 90-х был разработан национальный 
коммуникативный формат РУСМАРК, предназначенный для обмена библиографическими 
записями в сети ЛИБНЕТ. РУСМАРК используется в Сводном Каталоге Библиотек России 
(СКБР) и в Едином Каталоге НЭБ. Следовательно, поисковые возможности, которыми 
располагает библиографическая инфраструктура НЭБ, определяются общей структурой 
РУСМАРК, включающей библиографическое описание, классификационные индексы, 
предметные рубрики, ключевые слова, дополнительные точки доступа и прочие данные. 
В библиографическую запись иногда включаются аннотация или реферат, служащие 
при поиске в качестве источников ключевых слов. Индексирование осуществляется 
в соответствии со стандартными правилами каталогизации, причëм предусмотрены 
специальные правила для обработки отдельных видов документов. Поскольку 
индексирование осуществляется людьми, затруднительно обеспечить воспроизводимость, 
то есть совпадение поисковых образов данного документа, составленных разными 
индексаторами. Человеческий фактор нельзя исключить как в человекочитаемой, так и в 
машиночитаемой библиографии. Но создатели НЭБ  не озабочены этим обстоятельством. 
Их беспокоит не качество библиографического поиска, а процедура доставки 
затребованного документа потребителю.  

Как мы уже отмечали (см. раздел 5), НЭБ нацелена на то, чтобы любой гражданин 
России обладал возможностью найти интересующее его печатное издание в ближайшей 
библиотеке или получить доступ к электронной копии этого издания в режиме удалëнной 
работы из читального зала или из дома. Вопрос о том, каким образом гражданин России 
узнает о книгах или журнальных статьях, с которыми ему желательно познакомиться, 
не обсуждается. Комфортный библиотечный сервис планируется после того, как клиент 
укажет имя автора или название „интересующего его печатного издания”. Таким образом, 
содержание машиночитаемой электронной библиографии сводится к составлению 
коммуникативных форматов типа МАРК, а семантическая  поисковая инфраструктура 
из НЭБ выпадает. С таким примитивно-технократическим пониманием целей коренных 
преобразований в российской библиосфере согласиться нельзя. Почему?

Конечно, большим технологическим достижением является режим 
полнотекстового чтения, однако, в условиях „информационного потопа” хочется, чтобы 
постиндустриальный сервис не ограничивался  электронной доставкой документов 
удалëнному пользователю, а защищал его от информационных перегрузок. Истинная, а 
не демонстрационная эффективность автоматизации библиотечно-библиографических 
процессов заключается не в повышении скорости реакции системы и даже не в 
снижении экономических затрат, а в повышении точности и полноты выдачи, то есть в 
уменьшении грандиозного информационного шума и не поддающихся определению потерь 
информации, которые предъявляют сейчас поисковые машины Интернет, ведущие поиск 
по ключевым словам запроса. Здесь не обойтись без диалога типа „человек-человек” 
между библиографом и читателем. Вдумчивые библиографоведы обеспокоены тем, что 
распространение дистанционного (виртуального) справочного обслуживания вытесняет 
диалог библиографа и пользователя „лицом к лицу”. Не имея возможности уточнить 
реальные информационные потребности, инициировавшие тот или иной поступивший 
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запрос, библиограф становится не проводником по „джунглям информации”, а „охотником 
за готовыми ответами”¹. 

Видимо, разработчиков НЭБ перспектива полной автоматизации справочно-
библиографического обслуживания не пугает, а наоборот, привлекает. В типовом 
договоре РГБ как оператора НЭБ с библиотекой-поставщиком информационных ресурсов 
предусмотрено, что последняя должна обеспечить доступ к своим ресурсам в режиме 24/7 
и обслуживать не менее 1000 запросов на библиографическую или метаинформацию в 
секунду (!). Ясно, что тут нужен робот, а не библиограф-консультант. Риск роботизации я 
воспринимаю как угрозу библиографической профессии, создаваемую невежественными 
технократами. На самом деле глубинный смысл проекта НЭБ для российской 
библиографии видится в подготовке условий для перехода от поисковой инфраструктуры к 
гуманистической инфраструктуре постиндустриальной библиосферы.  

7. От поисковой инфраструктуры к гуманистической инфраструктуре. 
Понимание сущности библиографии как поисковой инфраструктуры библиосферы, 
соответствует господствующему в современной НЭБ технократическому мировоззрению. 
Упускается из виду, что машинная информатизация не в состоянии способствовать 
разрешению противоречий, с которыми столкнулось человечество в XXI веке. 
Главное противоречие индустриальной цивилизации: рост могущества техники и 
риск дегуманизации человеческого общества. Чтобы избежать катастрофического 
финала, озабоченные философы-гуманисты выдвигают футурологические проекты 
цивилизационного масштаба. Назову два из них.

1. В 2005 году был обнародован Всемирный доклад ЮНЕСКО „К обществам 
знания”², в составлении которого приняли участие ведущие социальные теоретики 
современности: Ж. Деррида, М. Кастельс, Ю. Кристева, П. Рикёр, Ю. Хабермас и др. 
Авторы доклада пришли к выводу о необходимости перехода от информационного 
общества к обществу знаний. Они исходят из постулата, что информация –  инструмент 
знания, но сама по себе знанием не является, поскольку информация – это товар, который 
покупается и продаëтся на соответствующем рынке, а знание – общественное достояние, 
которое должно быть доступно для каждого. 

Гуманистическая позиция авторов доклада проявляется в следующих принципах. 
Во-первых, общество знания мыслится как глобальное и сетевое, но не допускающее 
насаждаемую машинными технологиями унификацию образа жизни и мышления. 
Поэтому в докладе говорится не об одном, эталонном „обществе знания”, а о многих 
„обществах знания”, каждое из которых располагает собственными преимуществами. 
Во-вторых, озабоченность духовным развитием индивидуальной личности; отсюда девиз 
„образование для всех на протяжении всей жизни”. В-третьих, ликвидация социального 
и международного неравенства в доступе к знаниям. В-четвëртых, утверждение 
унаследованных от века Просвещения прав человека, включая свободу выражения мнения 
и свободу распространения информации. В-пятых, авторы убеждены, что знание нельзя 
превращать в товар, поэтому коммерциализация доступа к знаниям – это серьëзная угроза 
для человечества. 

2. Информационные технологии, служащие основой электронной коммуникации 
в наши дни, не являются конечной инстанцией научно-технического прогресса. В XXI 
веке ожидается внедрение конвергентных (нано-био-инфо-когнитивных) технологий, 
которые существенно изменят социально-коммуникационные процессы, а, возможно, и 
антропологическую природу людей (трансгуманизм). Один из выдающихся отечественных 
философов Вячеслав Семëнович Стёпин (род. 1934) высказывает уверенность, что в 
эволюционной  последовательности цивилизаций господствующую последние столетия 
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жестокую техногенную цивилизацию, толкающую человечество к катастрофе, должна 
сменить посттехногенная гуманистическая цивилизация, способная найти выход из 
глобального кризиса. Новый тип цивилизационного развития состоит не в отказе от 
научно-технического прогресса, а в придании ему гуманистического измерения, что, в 
свою очередь, ставит проблему нового типа научной рациональности, включающей в себя в 
явном виде гуманистические ориентиры и ценности³. 

 Нельзя не обратить внимания на досадную недоговорëнность. Говоря о 
гуманистических перспективах грядущего общества знаний, футурологи-гуманисты 
почему-то никогда не упоминают о ключевой роли библиографии в гуманизации 
техногенной цивилизации. Библиография, как мы установили, выполняет сущностную 
функцию поисковой инфраструктуры в библиосфере индустриального общества. Но эта 
функция не исчерпывает роль библиографии в переходный период от индустриальной 
цивилизации к постиндустриальной цивилизации. При смене цивилизационной 
направленности поисковая инфраструктура должна приобрести гуманистическое 
измерение, ибо поиск, систематизация и распространение именно гуманистических 
ценностей, воплощëнных в документных потоках, будут востребованы обществом 
знания. Проблематика становления библиографии как гуманистической инфраструктуры 
информационного общества и общества знания подробно рассмотрена мною в содружестве 
с Т. Ф. Берестовой в серии статей, опубликованных на страницах журнала „Библиография” 
(2014, NN 1-5). Не будем повторять сказанное, ограничимся цитированием вывода, 
завершившего наши статьи: „Библиография – незаменимая и необходимая гуманистическая 
инфраструктура в условиях самоубийственного риска информационного общества”.

Примечания

*Доклад представлен на Втором Международном библиографическом конгрессе (Москва, 6-8 
октября 2015 г.).

¹ Багрова, И. Ю. Виртуальное справочно-информационное обслуживание (по материалам 
англоязычной печати. // Библиотековедение, 2005, N 6, с. 42-49.

² К обществам знания : Всемирный доклад ЮНЕСКО. – Париж : Изд. ЮНЕСКО, 2005. – 240 с.
³ Стёпин, В. С. Цивилизация и культура. – СПб. : СПбГУП, 2011. – 408 с.; Он же: Теоретическое 

знание. – М. : Прогресс-Традиция, 2003. – 744 с.
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ЧЕТЫРЕ  СФЕРЫ  БЫТИЯ  БИБЛИОГРАФИИ: 
БИБЛИОСФЕРА,  ДОКУМЕНТОСФЕРА,  

ИНФОСФЕРА,  НООСФЕРА

Аркадий Соколов

Существенные изменения всех отраслей производства и культуры не 
могут не затронуть библиографию. На наших глазах происходит информатизация 
как технологических процессов, так и профессионального мировоззрения. В 
библиографической науке актуализируется футурологическая проблематика, не случайно 
II-ой Международный Библиографический Конгресс прошел в нашей стране 6–8 октября 
2015 г. под девизом „Взгляд в будущее”. Один из основных методологических принципов 
футурологии – принцип экстраполяции, заключающийся в учете преемственности 
будущего и прошлого. Поэтому судить о перспективах библиографии мы можем, только 
учитывая ретроспективу, разумеется, в ограниченном масштабе. Задача настоящей статьи 
заключается в том, чтобы осмыслить главные повороты библиографической отрасли за 
последние 50 лет. В очерках о прошлом и будущем библиографической науки, написанных 
в содружестве с Т. Ф. Берестовой [1], мы обозначили эти повороты как изменение парадигм 
библиографоведения: книгоцентристская – документоцентристская – ресурсоцентристская 
парадигма. Теперь рассмотрим библиографию не в узкоотраслевом контексте, а в 
социально-культурных пространствах. Пространства делятся на три типа в зависимости от 
содержательного наполнения и организации: пустое пространство – вакуум; беспорядочная, 
неорганизованная среда – хаос; естественно организованная среда – сфера, которая 
служит вместилищем целесообразно структурированных систем. Наша задача осмыслить 
существование библиографического социального института не в вакууме и хаосе, а в 
четырëх социально-культурных сферах – библиосфере, документосфере, инфосфере, 
ноосфере.

1. Библиография в пространстве библиосферы.
Начнëм с элементарного, казалось бы, вопроса: Что такое в сущности 

библиография? В 1968 г. Константин Романович Симон осуществил, на мой взгляд, 
наиболее полный обзор интерпретаций этого древнегреческого слова с первых веков нашей 
эры до середины ХХ столетия [2]. Он завершил свою энциклопедическую статью двумя 
дефинициями библиографии: 1) Особый вид научной литературы, вспомогательный для 
любой науки и практической деятельности; формой библиографии являются перечни, 
списки, обзоры литературы; 2) Дисциплина, входящая в состав науки книговедения и 
посвященная разработке методов и приемов, требующихся для составления указанных 
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перечней, списков и обзоров. Эти дефиниции, соответствующие классическим воззрениям, 
показывают, что областью зарождения,  становления и многовековой эволюции 
библиографии является “мир книг”, который, уступая древнегреческой этимологии, 
назовем библиосфера.

Формирование библиосферы  произошло потому, что рукописные книги, многие 
из которых были написаны рабами, именуемыми „библиографы”, приобрели статус 
социальной, в том числе и рыночной, ценности. Отсюда дефиниция: библиосфера – 
такое социально-культурное пространство, где книга считается социальной ценностью 
(благом). Социальная ценность (значимость, востребованность) книги обусловила 
формирование книжных социальных институтов. В итоге библиосфера с точки зрения 
системного подхода выглядит как коммуникационная суперсистема (система систем), 
включающая библиотечные, библиографические, книгоиздательские, книготорговые 
социальные институты и сопутствующие социальные явления, например, библиофильство 
и цензура. Библиосфера – коммуникационный посредник (медиа) между социальными 
коммуникантами (авторами) и читательской аудиторией, включая будущие поколения. 
Другими словами, классическую библиосферу образовали те функциональные участки  
социальной коммуникации, где создаются, обрабатываются, хранятся, распространяются и 
используются книги в виде произведений письменности и печати. 

Необходимо обратить внимание на особую роль, которую библиографический 
институт выполняет в библиосфере. Эта роль заключается в инфраструктурном 
назначении. Напомним, что инфраструктура (от латинского infra – ниже, под и structure 
– строение, т.е. дословно „подструктура”) мыслится как вспомогательная (вторичная) 
система, обеспечивающая функционирование некоторой  первичной суперсистемы. 
Различают техническую, военную, рыночную, транспортную, социальную  и другие 
инфраструктурные системы. Например, инфраструктура рынка – биржи (торговые, 
фондовые, валютные), ярмарки, банки, страховые компании, рекламные агенства и пр. 
Инфраструктурное назначение библиографии достаточно просто распознать. Оно состоит  
в создании, систематизации и хранении с целью последующего поиска  библиографической 
информации, необходимой для книгоиздателей, книготорговцев, библиотекарей, читателей-
книголюбов и прочих субъектов документных коммуникаций. Библиография выступает как 
вторичная вспомогательная система, выполняющая в библиосфере поисковую сущностную 
(необходимо ей присущую) функцию. Отсюда следует, что библиография по существу 
является поисковой инфраструктурой библиосферы.

Примем к сведению этот вывод и вернемся к классической дефиниции К. Р. Симона. 
Созданная полвека назад, она не устраняет полисемию термина „библиография”, которая 
была распространена в то время. Вплоть до середины 70-х годов, когда публикации 
А. И. Барсука и О. П. Коршунова уточнили библиографическую терминологию, слово 
„библиография” имело три значения: 1) Особый вид научной литературы в форме  
перечней, списков, обзоров (библиографическая продукция); 2) Дисциплина, входящая в 
состав науки книговедения, (библиографоведение); 3) Библиографическая деятельность 
(деятельность в области  библиографии). Формулировки К. Р. Симона сегодня устарели, 
хотя в них есть намек на инфраструктурный статус, который заключается в указании на 
„вспомогательность” библиографии „для любой науки и практической деятельности”. 
Главный недостаток классической библиографической науки середины прошлого столетия 
видится не столько в терминологической неоднозначности, сколько в ограничении 
библиосферы многотиражной книжной продукцией, пользующейся спросом на книжном 
рынке. Как понималась в то время научная категория „Книга”?

В классической библиографии господствовало понимание книги, сформулированное 
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в 20-е годы М. Н. Куфаевым (1888–1948) и Н. М. Сомовым (1867 –1951). Пророчески 
звучат слова Куфаева: „Правильнее всего понимать книгу как вместилище всякой мысли 
и слова, облеченных в видимый знак (курс. Куфаева), всë то, что могло бы при некотором 
техническом видоизменении получить вид и характер книги в самом узком смысле 
этого слова. И ассирийская клинопись, и латинский свиток, и современный фолиант и 
брошюра, и афиша – все книги” [3]. Современник Н. М. Куфаева Н. М. Сомов (1867–1951) 
в своем библиологическом сочинении исходил из дефиниции: Книга – „всякий материал, 
удобочитаемый и легко переносимый, на котором графически закреплены какие-либо 
мысли” [4]. Немного уточняя формулировку М. Н. Куфаева и дополняя её свойствами, 
отмеченными Н. М. Сомовым, получаем следующую дефиницию категории Книга:

Книга – долговременное портативное хранилище, способ тиражирования и  
передачи социально ценных духовных смыслов, выраженных человекочитаемыми знаками. 
В этой дефиниции учтены следующие сущностные (необходимо присутствующие) 
признаки концепта Книга:

а) амбивалентная субстанция – так как всякая книга есть искусственно созданное 
единство идеального содержания и материальной формы, её субстанция амбивалентна [5];             

б) идеальное содержание образуют духовные смыслы (мысли) – результаты 
духовной деятельности авторов в виде знаний, умений, эмоций, желаний, фантазий, 
которые они хотят обнародовать;

в) ценность книги обусловлена тем, что она представляет собой тиражированное 
сообщение, содержание которого образуют не любые, а социально ценные смыслы, 
создаваемые не только автором, но и  редакторами, рецензентами, художниками-
дизайнерами, издателями, посредниками; книга – результат коллективного труда, форма 
социализации индивидуального творчества;

г) мемориальность – передача смыслов во времени: если материальная форма 
является стабильной,  книга становится долговременным (в принципе – вечным) и в то же 
время портативным хранилищем социальной памяти;  

д) системность книги как коммуникационного сообщения воплощается в 
знаковых структурах (текстах и изображениях), образованных человекочитаемыми 
(воспринимаемыми органами чувств человека) знаками; способ производства знаков – 
рукопись или полиграфическая печать – не является сущностным признаком книги;

е) антропоморфичность – соразмерность физическим и умственным параметрам 
человеческого организма, которая обеспечивает доступ к содержанию книги без 
посредничества технических устройств (очки не в счëт).

Инфраструктурное назначение библиографии в системе классической библиосферы 
состояло в обеспечении поиска книг, являющихся не просто продукцией типографского 
станка, а социальной ценностью. Почитание книжное (культ книги) с древнейших времен 
существовало на Руси. Интеллигенты-просветители понимали Книгу как средство 
просвещения,  библиотеку как центр внешкольного образования и самообразования, 
а библиотекаря-библиографа как наставника и  руководителя чтением народа. Н. А. 
Рубакин постоянно повторял в своих публикациях: „Библиотека может и должна стать 
учреждением педагогическим и играть общественно-просветительную роль” [6]. Не 
было никаких сомнений в педагогической сущности библиотечного дела и библиографии, 
а библиотечная педагогика понималась как отрасль социальной педагогики, 
представляющая собой учение о воспитании читателей путем рекомендации лучших книг,  
помощи в усвоении и использовании прочитанного [7]. Учитывая сказанное, получаем 
наиболее полную дефиницию, существенно дополняющую точку зрения К. Р. Симона: 
библиография по существу является просветительно-поисковой инфраструктурой 
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библиосферы.
Бытие библиографии не ограничивается классическим периодом. В 70-е гг. 

произошли изменения в библиографической науке и практике, которые ознаменовали 
начало „неклассического” периода в истории российской библиографии. Обнаружилась 
потребность в выходе за пределы „мира книг”, которая была обусловлена двумя 
обстоятельствами. Во-первых, практика библиотечно-библиографического обслуживания 
инженерно-технических работников показала, что они заинтересованы преимущественно 
в оперативной информации о журнальных статьях, патентах, фирменных материалах, 
стандартах, отчетах о НИР и ОКР и прочих „спецвидах технической литературы”, 
а не в монографиях и учебниках, содержащих сведения многолетней давности. Во-
вторых, приобрели актуальность такие управленческие и архивные источники, как 
административные распоряжения, дипломатические акты, служебная переписка, и т.п., 
статистические материалы регионального и государственного масштаба, материалы 
судопроизводства, юридические прецеденты, исторические памятники (летописи, 
хронографы, манускрипты, апокрифы и т.п.), личные архивы, неопубликованные мемуары 
и др. [8]. Все эти некнижные источники научной, технической, служебной, исторической 
информации стали называться документы. Поскольку они не соответствовали 
классическому представлению о книге, перед библиографией возник вопрос о расширении 
круга библиографируемых произведений письменности и печати.        

2. Библиография в пространстве документосферы.
Середина 70-х годов ознаменована поворотом библиографического 

профессионального мировоззрения от книгоцентризма к документоцентризму. Признанным 
лидером этого поистине научно-революционного поворота стал Олег  Павлович Коршунов 
(1926–2013), энергично и деловито взявшийся за преобразование классической 
библиографической науки в неклассическое библиографоведение. Важнейшими 
достижениями стали официально рекомендованный вузам учебник „Библиография. Общий 
курс”, вышедший в свет под редакцией О. П. Коршунова в 1981 г., и новаторский ГОСТ 
7.0–84 „Библиографическая деятельность. Основные термины и определения”. В начале 
90-х годов  появился учебник, подготовленный О. П. Коршуновым, – квинтэссенция 
отечественной библиографоведческой теории [9]. Здесь была провозглашена дефиниция 
неклассического библиографоведения: „научная дисциплина, изучающая структуру 
и свойства библиографической информации, закономерности процессов её создания 
и доведения до потребителя” [10]. Неклассическое библиографоведение достигло 
статуса нормативной науки, признанной Высшей аттестационной комиссией в качестве 
академической дисциплины, и триумфально вступила в область библиографического 
образования и в область профессионального языка – орудия профессионального мышления.

В чëм проявилась неклассическая суть нового библиографического мировоззрения?  
В том, что предметом библиографоведения была признана библиографическая 
(вторично-документальная) информация как „сведения о документах (источниках 
информации), отчуждëнные от них”. Документами, выступающими в качестве 
объектов библиографической деятельности, считалась любая социальная информация, 
зафиксированная человеком на лю бом материальном носителе в целях её хранения, 
распространения и использования. Очевидно, что социально ценные книжные 
издания, например, собрания сочинений классиков или универсальные энциклопедии, 
в пространстве документосферы должны котироваться в качестве объектов 
библиографической деятельности наряду со спецвидами технической литературы или 
ведомственной перепиской.  А понятие документосферы, по аналогии с библиосферой, 
приобретает формулировку: документосфера – такое социально-культурное 
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пространство, где документ считается социальной ценностью (благом).          
В школе О. П. Коршунова документосфера понималась как система 

документальных коммуникаций. Соответственно итоговая дефиниция библиографической 
информации как научного понятия читалась следующим образом: „Библиографическая 
информация – это, как правило, определенным образом организованная (стандартная) 
информация о документах, выполняющая в системе документальных коммуникаций 
поисковую, коммуникативную, оценочную основные общественные функции и имеющая 
конечной целью удовлетворение и формирование документальных потребностей 
членов общества” [11]. В этой формулировке упоминание о коммуникативной функции 
библиографии является излишним, потому что принадлежность к системе документальных 
коммуникаций автоматически делает библиографию коммуникативной подсистемой. А 
вот поисковая и оценочная  функции являются характерными именно для библиографии. 
Выполнение основной общественной (т.е. сущностной) поисковой функции означает, что 
библиография является поисковой инфраструктурой в документосфере, подобно тому, как 
она изначально была поисковой инфраструктурой в библиосфере (см. выше). Оценочная 
же функция, предполагающая ценностную ориентацию в „мире документов”, является 
основой и предпосылкой для развития просветительского и (шире) гуманистического 
воздействия библиографии на общественное сознание. В классической библиографии 
ценностные оценки практиковались в рекомендательной библиографии, но неклассическая 
библиография не считала руководство чтением приоритетной задачей, хотя были попытки 
разработать „рекомендательную библиографию для специалистов” [12]. 

Преобразование отечественной библиографии из просветительно-поисковой 
инфраструктуры библиосферы в документально-поисковую инфраструктуру 
документосферы обусловлено контактами с научной информатикой, кибернетикой и 
управленческим документоведением, потому что наши библиографоведы ориентировались 
на понимание документа, принятое в этих областях документосферы. Процитируем 
некоторые определения: „Материальный объект, содержащий информацию в закреплëнном 
виде” [13]; „Материальный объект, содержащий запись семантической информации” 
[14]; „Социальная информация, зафиксированная на материальном носителе созданным 
человеком способом в стабильной знаковой форме с целью её передачи во времени 
и пространстве” [15]; „Информация, зафиксированная на материальном носителе с 
реквизитами, позволяющими его идентифицировать” [16] и т.д. От этих формулировок 
по существу ничем не отличается принятое О. П. Коршуновым определение 
„Документ – любая социальная информация, зафиксированная человеком на лю бом 
материальном носителе в целях её хранения, распространения и использования” (см. 
выше) или дефиниция И. Г. Моргенштерна „Материально и знаково зафиксированный 
самостоятельный информационный объект” [17].

Нельзя сказать, что документоцентристская концепция воспринималась нашими 
библиографоведами-классиками без сопротивления, напротив, её утверждение с самого 
начала, с середины 70-х годов проходило в обстановке споров, доходящих до обвинений 
в идеологической беспринципности, в политически ложной подмене понятия „Книга” 
классово враждебным понятием „Документ”. Имели место и добросовестные заблуждения, 
и ревнивые амбиции. В качестве иллюстрации смешения понятий, характерного для того 
времени, остановимся на литературоцентристской  концепции  Д. Ю. Теплова.

Широко эрудированный автор опирался, с одной стороны, на книговедческие 
традиции, с другой стороны, на неологизмы научной информатики. В изданной в 1977 году 
книге, посвящëнной основным проблемам типизации в книговедении и библиографии [18],  
Д. Ю. Теплов дословно повторяет (с. 15) определение категории Документ, предложенное 
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в монографиях основоположников информатики в нашей стране: „Документом признается 
любой материальный объект, который фиксирует или подтверждает какие-либо знания 
и может быть включëн в определëнное собрание” [19]. Упоминание об “определëнных 
собраниях” показывает, что документы существуют в документальных системах, 
образующих документосферу. Документ в этом понимании Даниил Юрьевич трактует как 
„книгу в широком смысле слова”, противопоставляя ему „книгу в узком смысле слова”, 
представляющую собой „определëнный тип издательско-полиграфического оформления 
печатной продукции” (с. 10). Получается логически нелепая конструкция: информатика 
изучает „книгу в широком смысле” (документ), т.е. документосферу, значит, она должна 
изучать и „книгу в узком смысле”, т.е. библиосферу, поскольку первое („широкое понятие”) 
включает в свой объëм второе („узкое понятие”). Тогда книговедение, предметом которого 
является Книга во всех смыслах, как „широком”, так и „узком”, становится частью научной 
информатики, что некорректно. 

Без уточнения понятия „документ” невозможно определить инфраструктурную 
роль библиографии в документосфере. В журнальной статье неуместно обстоятельно 
обсуждать эту дискуссионную проблему. Ограничимся только несколькими ссылками на 
публикации, отражающие разнообразие бытующих в документосфере точек зрения на 
категорию „Документ” [20]. Знакомство с этими публикациями убеждает в том, что авторы-
документоведы практически единогласно признают Книгу разновидностью Документа, 
то есть устанавливают между ними родовидовое логическое отношение типа „берëза” – 
„дерево”. Например, Г. Н. Швецова-Водка, исходя из „коммуникационно-информационного 
подхода”, предлагает в своëм фундаментальном труде следующее „итоговое” определение: 
„книга – это документ опубликованный, изданный или депонированный, представляемый в 
общественное пользование через книжную торговлю или библиотеки” [21].

 Если между понятием Документ и понятием Книга существует родовидовое 
отношение, то в соответствии с формально-логическими правилами, это значит, что 
все сущностные признаки Документа (род) должны содержаться в определении Книги 
(вид), так же, как все признаки понятия „дерево” содержатся в понятии „берëза”. В таком 
случае, для того, чтобы получить дефиницию Документа, нужно осуществить операцию 
редукции: из определения Книги исключить те признаки, которые присущи только Книге, 
тогда оставшиеся образуют содержание понятия Документ. Содержание понятия Книга, 
соответствующее культурному пространству библиосферы, нам известно (см. раздел 1). 
Теперь нужно установить сущностные признаки Документа.

Подобно книгам, документы амбивалентны, ибо представляют собой единство 
идеального содержания и материальной формы (бессодержательные и бесформенные 
предметы, например, облака, – это не документы). Однако смысловое содержание книг 
обладает большей социальной ценностью, чем содержание документов, поскольку 
литература используется для передачи фундаментальных знаний и верований, эмоций и 
фантазий, которые адресованы многочисленным современникам и будущим поколениям. 
Книжная форма не является гарантией социальной ценности полиграфического продукта, 
ибо тиражируется немало социально малозначимых книжных изданий [22], но всë-таки с 
аксиологической точки зрения Книга предпочтительнее Документа. В отличие от авторов 
книги те, кто создает документ, не всегда намереваются его обнародовать, нередко записи, 
зарисовки и т.п. индивид делает только для себя, следовательно, большинство документов 
являются продуктами индивидуального, а не коллективного труда. В социальных 
коммуникациях есть документы непубликуемые, есть конфиденциальные, предназначенные 
только для строго определëнных групп, есть секретные, которые могут быть открыты 
только после многих лет хранения. Поэтому документы передают любые, а не только 
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социально ценные смыслы, воплощаемые преимущественно в книжной форме.
Документы обладают свойством мемориальности, но они могут служить 

хранилищем не только социальной, но и индивидуальной памяти; книги же элементами 
индивидуальной памяти быть не могут. В библиосфере книга мыслится как произведение 
письменности или печати, образованное человекочитаемыми знаками, соответствующими 
физическим и умственным параметрам человеческого организма; в документосфере эти 
ограничения утрачивают силу, ибо документы могут быть оформлены машиночитаемыми 
знаками. В общем случае доступ к содержанию документа может осуществляться как с 
использованием технических устройств, так и без их посредничества. Отсюда следует, 
что базы данных на CD-ROM, DVD, электронные издания, представленные на книжном 
рынке, книгами не являются, так как не выдерживают критерий человекочитаемости. 
Парадоксально, но оцифрованные книжные фонды библиотек утрачивают качество 
книжности и становятся машиночитаемыми документными фондами (информационными 
ресурсами).

С учëтом сделанных комментариев получается искомая дефиниция категории 
„документ”: Документ – долговременное хранилище и способ передачи любых смыслов, 
выраженных любыми коммуникабельными знаками. Это определение не противоречит 
формулировкам „документ – записанная информация”, „документ – материализованная 
семантическая информация” или документологическому определению Ю. Н. Столярова 
„документ – это информация на материальном носителе, зафиксированная искусственным 
способом в знаковой форме”.

Значение новаторских идей О. П. Коршунова для качественного преобразования 
отечественной библиографической науки трудно переоценить. Главное место в 
неклассическом библиографоведении  занял теоретический раздел, который до середины 
70-х годов считался самым отстающим участком библиографической науки. Нельзя не 
согласиться с восторженными словами Э. К. Беспаловой: „Теория обрела системный 
характер, высветила информационную природу библиографической деятельности. 
Основные понятия подняты до уровня частнонаучных категорий, имеющих не только 
классовое, но и общечеловеческое содержание. Никогда ещë общетеоретическая работа 
не поднималась так высоко, не вызывала столь серьëзной дискуссии, ломки устарелых и 
твëрдо закрепившихся объяснений. Это революция в познавательной деятельности, но она 
имела моменты постепенного накопления, которые в теории О. П. Коршунова достигли 
концентрированной силы” [23].

Как назвать концепцию Коршунова? Сам Олег Павлович посвятил специальную 
статью обсуждению вопроса „Документографическая ли концепция Коршунова?” [24]. 
Он пришëл к выводу, что все концепции, считающие, что объектом библиографирования 
является документ, правомерно и логично именовать „документографическими”. 
Признаваясь, что сам он „притерпелся” к такой квалификации своих научных поисков и 
„стал воспринимать её как должное”, автор, тем не менее, настаивает на более широкой 
формулировке: „моя концепция – это системно-деятельностная, документально-
информационно-коммуникационная концепция начала общей теории библиографии. 
Именно начала. Необходимо это ещë раз подчеркнуть” [25]. Эти начала ориентированы на 
существование библиографического социального института в условиях документосферы. 
Фактически теория О. П. Коршунова показывает, что библиография в документосфере 
представляет собой документо-поисковую инфраструктуру. Поскольку понятие 
Документа распространяется на документы всех типов, включая информационные объекты 
и электронные базы данных, возникает вопрос о преемственности документосферной 
библиографии и библиографии, ориентированной на использование в условиях инфосферы. 
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3. Библиография в пространстве инфосферы.
Инфосфера приобрела различные значения,  потому что разные авторы трактуют 

понятие „информация” неоднозначно и, соответственно, определяют разное положение для 
„информационной сферы” в иерархии всевозможных „сфер”. Сопоставление различных 
формулировок показало, что можно выделить несколько интерпретаций инфосферы: 
инфраструктурная (технологическая), семантическая (смысловая), государственная 
(интегральная). Каждая интерпретация по-своему решает вопрос о месте библиографии в 
инфосфере. Познакомимся с некоторыми точками зрения.  

1. Инфраструктурная инфосфера. Инициатива инфраструктурной трактовки  
принадлежит академику Андрею Петровичу Ершову (1931–1988), пионеру теоретического 
и системного программирования, создателю Сибирской школы информатики, идеологу 
национальной программы информатизации народного образования. Свою концепцию 
инфосферы А. П. Ершов изложил в статье „Информатизация: от компьютерной 
грамотности учащихся к информационной культуре общества”, опубликованной в журнале 
„Коммунист”, органе ЦК КПСС [26]. Инфраструктурную инфосферу он представлял в 
виде „пирамиды вычислительных, запоминающих, передающих устройств и оконечной 
аппаратуры”, которая постоянно взаимодействует с территориально распределëнными 
создателями и потребителями информации, обеспечивая им доступ к совокупности 
информационных центров, банков и баз данных, соединëнных средствами связи. В качестве 
субстанции, образно говоря, „рабочего тела”, в инфраструктурной инфосфере циркулирует 
машинная информация, являющаяся способом передачи машиночитаемых кодов 
посредством коммуникабельных сигналов. Поскольку информационная инфраструктура 
базируется на информационных технологиях, её можно назвать технологической 
инфосферой, входящей в качестве составной части в техносферу. Поскольку А. П. Ершов 
допускал параллельное существование библиотечно-библиографической практики и 
информационных технологий, вопрос о соотношении библиографической инфраструктуры 
и информационной инфраструктуры не возникал. Однако вскоре ситуация изменилась.

В 1999 году был принят терминологический ГОСТ 7.0-99 „Информационно-
библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения”, который узаконил 
понимание библиографии в качестве „информационной инфраструктуры, обеспечивающей 
подготовку, распространение и использование библиографической информации” (пункт 
3.1.35). Этот же ГОСТ, следуя концепции А. П. Ершова, сообщает (пункт 3.1.34), что 
информационная инфраструктура – это „совокупность информационных центров, 
банков данных и знаний, систем связи, обеспечивающая доступ потребителей к 
информационным ресурсам”. Следовательно, информационная инфраструктура – явление 
техногенное, она существуют в техносфере, а никак не в „мире книг”. Получается, что 
терминологическому ГОСТу 7.0-99 доверять нельзя, ибо он утверждает, что библиография 
– институт не библиосферы, а инфосферы, с чем согласиться мы не можем. Кроме того, 
библиографическая информация совсем не обязательно представляется в машиночитаемой 
форме. Поэтому формулировка „библиография – информационная инфраструктура” – 
результат технократического недоразумения.

2. Семантическая инфосфера. В 1996 г. вышла в свет монография, подготовленная 
ведущими специалистами Всероссийского института научной и технической информации 
(ВИНИТИ), озаглавленная „Инфосфера. Информационные структуры, системы и процессы 
в науке и обществе” [27]. В этой книге чëтко разграничиваются машиночитаемые 
„данные”, являющиеся объектом машинной обработки, и „информация”, представляющая 
собой воспринимаемый (понимаемый) человеком смысл (с. 394). Таким образом, 
наряду с машинной информацией, именуемой „данные” и являющейся субстанцией 
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инфраструктурной инфосферы, вводится понятие семантической (смысловой) информации, 
которое служит основой другой, „человеческой” инфосферы, которую логично назвать 
семантической инфосферой. 

Примем следующее определение: семантическая информация – способ 
выражения духовных смыслов (знаний, умений, эмоций, желаний, фантазий) посредством 
человекочитаемых коммуникабельных знаков (изображения, естественные, искусственные 
языки). В семантической инфосфере циркулируют многочисленные виды массовой и 
специальной информации, из которых сотрудники ВИНИТИ особо отмечают важность 
научной и технической информации. Элементами семантической инфосферы являются 
национальные (государственные) системы научно-технической информации, системы 
информационных изданий, реферативные службы, сотрудники которых заняты 
интеллектуальным трудом, родственным труду профессиональных библиографов. 
Поскольку библиографическая информация является разновидностью семантической 
информации, резонно в данном случае признать библиографию информационно-поисковой 
инфраструктурой семантической инфосферы. Библиографические информационно-
поисковые системы типа алфавитных, систематических, предметных каталогов (картотек) 
выполняют в инфосфере инфраструктурную поисковую функцию. 

3. Государственная (интегральная) инфосфера не разграничивает машинную 
и семантическую информацию. На интегральную информатизацию нацелены 
государственные программы построения информационного общества в России, где 
информационная сфера понимается как „системообразующий фактор жизни общества, 
представляющий собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, 
субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование 
информации” [28]. Здесь машинная информационная инфраструктура выступает в 
качестве одного из элементов инфосферы, обеспечивающего доступ потребителей к 
информационным ресурсам. 

Наши законодатели, принимая федеральные законы об информации и 
информационных технологиях, понимают информационные ресурсы в обыденном смысле 
как „сведения (сообщения, данные), независимо от формы их представления” (ФЗ Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации от 27 июля 2006 
г.). Поскольку „сведения” – это циркулирующие в обществе смыслы, получается, что 
государственная инфосфера охватывает как машинную информацию (информационная 
инфраструктура), так и семантическую информацию (предоставляемые потребителям 
сведения). В итоге государственная инфосфера совпадает с коммуникационной 
структурой общества и автоматически поглощает и библиосферу, и документосферу. 
Как показывает практика, поглощение семантических библиотечно-библиографических 
фондов машиночитаемой инфраструктурой, может привести к непредусмотренным 
затруднениям. Примером является проект Национальной электронной библиотеки (НЭБ), 
осуществляемый в нашей стране. Поясним суть дела.

Согласно Концепции развития Национальной электронной библиотеки на 2014–2016 
гг., утверждëнной заместителем Министра культуры Г. П. Ивлиевым, целями проекта НЭБ 
являются: „обеспечение максимально возможного доступа граждан Российской Федерации 
к фонду НЭБ через единую точку доступа в сети Интернет; содействие формированию 
информационно-образовательной среды, благоприятной для развития личности путëм 
предоставления доступа к достоверной и профессионально обработанной информации; 
координация усилий библиотек федерального, регионального, муниципального ведения, 
библиотек научных и образовательных учреждений по оцифровке библиотечных фондов; 
объединение распределëнных фондов полнотекстовых электронных версий печатных 
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изданий, электронных ресурсов, мультимедийных изданий на базе единого сводного 
каталога НЭБ и единых стандартов библиографических описаний” (с. 14). Короче говоря, 
благодаря НЭБ россияне, независимо от местожительства, получат дистанционный 
и полнотекстовый доступ ко всем хранящимся в оцифрованных фондах российских 
библиотек изданиям и научным работам, от книжных памятников истории и культуры, 
до новейших авторских произведений (разумеется в рамках, установленных авторским 
правом).

В Декларации Министерства культуры 2015 года предусмотрено дальнейшее 
развитие Национальной электронной библиотеки, ввод НЭБ в промышленную 
эксплуатацию и подключение до 100 региональных библиотек, а также архивов и музеев; 
создание единого электронного читательского билета и интеграция с электронным 
правительством [29]. Однако в технологии  функционирования электронной библиотеки 
обнаруживается досадный пробел, компрометирующий её библиотечную сущность.  

Дело в том, что проектируемый феномен нацелен на предоставление комфортного 
библиотечного сервиса только после того, как клиент укажет имя автора или название 
„интересующего его издания”. Вопрос о том, каким образом гражданин России 
узнает о книгах или журнальных статьях, с которыми ему желательно познакомиться, 
не обсуждается. В то же время именно семантический библиографический поиск, 
руководствующийся принципом „каждой книге – её читателя и каждому читателю – его 
книгу” является главным камнем преткновения в библиотечно-библиографическом 
обслуживании. В условиях „информационного потопа” важно, чтобы библиотечно-
библиографический сервис не ограничивался электронной доставкой документов 
удалëнному пользователю, а защищал его от информационных перегрузок. Истинная, а 
не демонстрационная эффективность автоматизации библиотечно-библиографических 
процессов заключается не в повышении скорости реакции системы и даже не в снижении 
экономических затрат, а в повышении точности и полноты выдачи, то есть в уменьшении 
грандиозного информационного шума и не поддающихся определению потерь информации, 
которые предъявляют сейчас поисковые машины Интернет, ведущие поиск по ключевым 
словам запроса. Конечно, большим технологическим достижением является режим 
дистанционного полнотекстового чтения, но он не может заменить библиографическую 
поисковую инфраструктуру. Проект НЭБ, рассчитанный на информатизацию библиосферы 
страны, пренебрëг библиографической информационно-поисковой инфраструктурой, 
играющей ключевую роль в поиске семантической (не формально-учëтной, а смысловой) 
информации. В результате не оправдываются надежды на плодотворное сотрудничество 
семантической библиосферы и технологической инфосферы. Зато библиография призвана 
выполнить весьма важную инфраструктурную поисковую функцию  в пространстве 
ноосферы.

4. Библиография в пространстве ноосферы.
Современная наука, изучая различные сферы, склонна иерархически их 

упорядочивать по принципу „от общего к частному”. Характерный пример представлен 
в проекте Всеобщей Конституции Земли, разработанной в 2015 г. под эгидой ЮНЕСКО. 
В статье 1 этой Конституции приведена иерархия сфер, в которую включены: Солнечная 
система → наша планета Земля → Геосфера (одна треть поверхности планеты) + 
Гидросфера (остальная поверхность) → Биосфера (органический мир, включая флору) → 
Зоосфера (фауна) → Гуманосфера, или Антропосфера (Человечество и всë, что связано 
с его активностью, включая негативную деятельность) → Ноосфера (Человечество 
и его деятельность, основанная на разуме, мудрости, морали, справедливости и 
ответственности) [30]. Привлекательность ноосферной концепции состоит в том, что 
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она связана с авторитетом Владимира Ивановича Вернадского (1863–1945). Напомним, что 
сущность ноосферы Вернадский раскрывал следующим образом: „Человечество, взятое в 
целом, становится мощной геологической силой. И перед ним, перед его мыслью и трудом 
ставится вопрос о перестройке биосферы в интересах свободно мыслящего человечества 
как единого целого. Это новое состояние биосферы, к которому мы, не замечая этого, 
приближаемся, и есть ноосфера” [31]. Развивая идеи В. И. Вернадского, академик Никита 
Николаевич Моисеев (1917–2000) убедительно обосновал в своих книгах необходимость 
формирования гуманистической ноосферы на основе целенаправленной коэволюции 
Разума и биосферы [32]. В наши дни идею ноосферологии последовательно разрабатывает 
А. Д. Урсул [33].

К сожалению, в настоящее время мы не можем сказать, что человечество 
приближается к гуманистической Ноосфере – царству мудрости и справедливости. Наши 
достижения, воплощëнные в библиосфере, документосфере, информационной техносфере, 
конечно, немаловажны, но их компрометируют явления дегуманизации, свойственные 
нынешнему российскому обществу. Гуманизм понимается как мировоззренческая норма 
(норма норм), регламентирующая конкретные нормы человеческого поведения, диктуемые 
моралью, традициями, религией, государственными законами. Дегуманизация представляет 
собой утрату гуманистических нормативов в деятельности данного социального 
субъекта. Если в качестве субъекта выступает отдельная личность, говорят об одичании, 
бесчеловечности индивида (отрицается индивидуальный гуманизм); если субъектом 
является общество (народ, государство), имеет место дегуманизация нации (отрицается 
национальный гуманизм). Гуманистическая направленность имеет ключевое значение 
для определения социальной миссии библиосферы. Насколько современная российская 
действительность гуманистична и гуманна?

В науке и в экономике в целом картина безрадостна. Три четверти промышленных 
предприятий остановились или резко сократили производство, технический прогресс 
практически остановлен, основные фонды морально и физически устарели, большая 
часть российского частного капитала хранится и используется за рубежом и т.д. Вместо 
ускоренного развития наукоëмких постиндустриальных отраслей экономики, интенсивно 
разрабатываются месторождения полезных ископаемых, и добытое сырьë экспортируется 
на мировые рынки. Академик О. Т. Богомолов связывает экономический кризис с 
дегуманизацией постсоветского общества, с девальвацией человеческого потенциала. 
Он пишет: „Колоссальные потери мы понесли от утечки умов и квалифицированных 
работников, инженеров, учëных не только за рубеж, но и во внутреннюю иммиграцию, 
торговлю и мелкий бизнес” [34].  

Учëные гуманисты заявляют, что гуманизм „разделяет и поддерживает такие 
политические ценности, как свобода, правовое государство и верховенство закона, 
демократия, социальная справедливость, право участия граждан во всех областях 
политической жизни, политический плюрализм… Справедливое, демократическое 
и правовое государство – это одна из фундаментальных гуманистических ценностей 
человека  и общества” [35]. Классические либеральные нормативы провозглашены в Главе 
2 Права и свободы человека и гражданина (статьи 17–64) Конституции (основного закона) 
Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 года. Однако известно много фактов 
их нарушения со стороны государственной власти. Можно сделать вывод, что некоторые 
статьи основного закона России провозглашены, но практически не выполняются.   

Альтруизм и социальная справедливость покинули бескрайние просторы 
нашего Отечества. Российское общество живëт под гнëтом алчного бюрократически-
олигархического капитализма с запредельным разрывом между богатыми и бедными; стали 
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обыденными явлениями наркомания и алкоголизм, терроризм и национальный экстремизм; 
коррумпированное государство не пользуется доверием и поддержкой граждан; культурный 
уровень людей умственного и физического труда настолько разнится, что они перестают 
признавать друг друга за своих соотечественников; страна всë более превращается в 
сырьевой придаток развитых стран мира, но огромные деньги не идут на пользу граждан, 
оседая в карманах узкой прослойки богачей или уплывая за рубеж и т.п. [36] 

Подавляющее большинство населения России не имеет ничего против „увеличения 
роли информации и знаний в жизни общества” и „возрастания доли информационно-
коммуникационных технологий в валовом внутреннем продукте”, но она равнодушна 
к перспективам создания „глобальной информационной инфраструктуры” и постоянно 
озабочена не столько „доступом к информации и удовлетворением потребностей в 
информационных продуктах и услугах”, сколько удовлетворением физиологических 
потребностей выживания (в пище, жилье, лекарствах, медицинском обслуживании и т.п.), а 
также потребностей безопасности и защиты. 

Культурный норматив российского общества ХХ века никогда не был 
удовлетворительным, о чëм свидетельствует слово „бескультурье”, вошедшее в наш 
лексикон в советский период. Видимо, не случайно, как показывают словари синонимов, 
это слово обрело богатый синонимичный ряд: дикость, азиатчина, несознательность, 
варварство, отсталость, некультурность, жлобство, невежество, дикарство. Хорошо 
известны антигуманистические явления, обозначаемые этими словами. Наша 
современница Н. В. Мотрошилова, разрабатывая философскую теорию цивилизации, не 
без горечи заметила: „Ни в одной  из европейских стран, где мне довелось побывать, я не 
сталкивалась со столь варварским поведением людей в отношении своей страны, своего 
народа и даже самих себя, своих близких, которое по типу и последствиям равносильно 
поведению самоубийц, отце- и детоубийц”. В качестве примеров она называет лесные 
пожары, отравление водоëмов промышленными и бытовыми отходами, загаживание 
среды обитания [37]. Озабоченный философ констатирует отсутствие заявленной 
государством или политическими партиями „программы преодоления хотя бы самых 
нетерпимых форм и проявлений цивилизационной отсталости России, прежде всего 
форм и проявлений одичания, прямого варварства”. В связи с этим она обосновывает 
тезис „самоцивилизование российского народа как историческая задача” и заявляет, что 
„цивилизование России возможно, если наиболее активные слои населения проявят то, 
что правомерно назвать „волей к самоцивилизованию”, то есть ведущей к конкретным 
действиям решимостью изменить сложившееся состояние дел” (с. 257–264). Возможно,  
что инициативно практикуемая нашими библиотеками деятельность по инкультурации 
населения есть проявление той „воли к самоцивилизованию”, о которой тоскует Неля 
Васильевна. 

К сожалению, бескультурьем страдает не только простонародная масса, но и 
властвующая элита. Безошибочным индикатором низкой культуры нации является 
социальное положение работников культуры и, в частности, нищенская заработная 
плата библиотекарей. Некоторых властвующих невежд мучает дьявольский соблазн: 
не пора ли россиянам освободиться от бремени институтов бумажной книжности и 
архаичной библиотечности? Одичавшие технократы убеждены, что, имея в своëм 
распоряжении Интернет с постоянно растущими, дистанционно доступными 
информационными ресурсами, граждане информационного общества не будут нуждаться 
ни в каких библиотеках, кроме, может быть, оцифрованного национального ресурса, 
концентрирующего фонды нескольких крупнейших библиотек.

Вывод очевиден: современное российское общество не является гуманистическим, 
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оно имитирует гуманизм. По мнению академика Т. И. Заславской, „имитируется всë: 
демократия, конкурентный рынок, правосудие, гражданское общество, права человека, но 
под внешне обновлëнными институциональными формами” [38]. Другой академик – Д. 
С. Львов пришëл к выводу, что новый правящий класс лишь декларирует либерально-
демократические ценности, в действительности эксплуатируя всë общество [39]. Не 
хочется верить, что утверждëнные в декабре 2014 г. Указом Президента В. В. Путина 
„Основы государственной культурной политики”, которые предусматривают „развитие 
книгоиздания и книгораспространения”, “принятие мер по возрождению интереса к 
чтению”, „сохранение библиотек как общественного института распространения книги 
и приобщения к чтению” являются пустой декларацией. Что же нужно сделать для того, 
чтобы вырваться из зоны риска дегуманизации?

Ответ прост. Чтобы вырваться из трясины одичания, необходимо мобилизовать 
гуманистические ресурсы, воплощëнные в национальном культурном наследии.  
Гуманизация России возможна только в том случае, когда знания и искусство, идеалы 
и мудрость, хранящиеся в социальной памяти, будут востребованы, поняты и оценены 
по достоинству нынешним поколением. Школа и музеи, религия и средства массовой 
информации должны сыграть свою роль в гуманистическом возрождении России, но 
без участия  библиосферы не обойтись ни в коем случае. Для книги нет альтернативы, 
потому что СМИ, кинематограф, театр слишком коммерциализованы и опошлены. Мы 
не случайно акцентировали в дефиниции Книги (см. раздел 1) социальную ценность как 
сущностное качество, отличающее Книгу от Документа. Гуманистическое достоинство –
высшая социальная ценность, поэтому  не документные массивы, а только национальная 
книжная культура, опирающаяся на многомиллионные книжные фонды, способна стать 
гуманистическим оплотом  нации.

Конечно, для ценностной ориентации в гуманистических книжных фондах 
нужна поисковая инфраструктура, в качестве которой способна выступить только 
гуманистическая библиография. История повторяется: если в классический период 
библиография котировалась как просветительно-поисковая инфраструктура, то теперь, в 
постнеклассический период, когда прокладывается маршрут в Ноосферу, библиография 
предстает как гуманистическо-поисковая инфраструктура. Создание подобной  
инфраструктуры – беспрецедентно сложная задача.  Исторически сложившиеся институты 
библиосферы находятся в настоящее время в состоянии системного кризиса, который 
проявляется в следующих деструктивных явлениях: 

а. Дисфункция чтения: социологи установили, что 20% россиян, не имеют дома 
книг, а „нечитатели”, никогда или „очень редко” берущие в руки книги, составляют 35%;

б. Сокращение издания книг на 7–8 % по всем сегментам ежегодно и стремительный 
рост  выпуска электронных изданий и букридеров;

в. Свертывание книжно-библиотечных сетей: руководствуясь принципом 
„адаптации культуры к рыночной экономике”, субъекты Федерации всех уровней 
последовательно проводят политику сокращения затрат на содержание библиосферы; 
в итоге, по неофициальным данным, ежегодно ликвидируются порядка 500 книжных 
магазинов и около тысячи публичных библиотек; 

г. Депопуляция библиотечной профессии, низкий престиж профессии, отток 
молодëжи из отрасли, сокращение подготовки кадров;      

д. Отсутствие научных исследований, нацеленных на определение судьбы книжной 
культуры  в пространстве Ноосферы.  

Правда, активными пропагандистами ноосферизации планеты во взаимосвязи с 
информатизацией общества являются философы-информатики А. Д. Урсул и Э. П. Семенюк 
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[40]. Они ратуют за упорную и целенаправленную работу всего человечества по созиданию 
ноосферы. Первая стадия, или инфосфера, мыслится как результат „гуманистически 
ориентированного процесса информатизации” в глобальном масштабе, который может 
реализоваться в первые десятилетия XXI века. Инфосфера  должна интегрировать 
все прикладные технологические дисциплины и фундаментальные теории, в предмет 
которых входит семантическая информация, машинная информация, математические 
теории информации. Недавно к ним присоединилась информология – „область знаний, 
занимающаяся изучением и практическим освоением общих, фундаментальных законов 
инфосферы Земли”. По словам одного из авторов концепции информологии, она „могла 
бы выступить в качестве системообразующего научного направления по отношению 
к научным дисциплинам, предметом изучения которых является информация или 
информационные процессы, такие как информатика, геоинформатика, кибернетика и др.”, 
и „встать в один ряд с классическими науками, изучающими природу, такими как геология, 
биология, физика, химия и пр.” [41]. Философы-информатики представляют инфосферу как 
царство знания, однако никто из них не упоминает ни о книге, ни о книжной культуре, ни о 
библиотеках.  

В отличие от философов-информатиков, наши библиографоведы-книговеды не 
мыслят ноосферу без библиографической инфраструктуры. Так, В. А. Фокеев выдвинул 
ноосферно-культурологическую концепцию библиографии, согласно которой миссией 
библиографии является реализация интеллектуального доступа к источникам знания на 
уровне их идеальных образов (моделей) и формирование библиографической культуры, 
а метасистемой библиографии служит ноосфера [42]. Г. Н. Швецова-Водка ввела в 
научный  оборот понятие ноокоммуникология, и в свете коммуникации, „опосредованной 
человеческим разумом”, рассмотрела Книгу и Документ в историческом и теоретическом 
аспектах [43]. Однако остаëтся ещë очень много нерешëнных вопросов. Настоящая статья 
написана для того, чтобы обратить внимание коллег на то, что будущее библиографии 
нужно осмысливать, по крайней мере, в четырëх различных пространствах:  библиосфере, 
документосфере, инфосфере, ноосфере, и не исключено, что потребуется обращение к 
другим сферам и системам.

Библиография

1. Соколов, А. В. и др. Парадигмы библиографоведения: книга, документ, ресурс : Очерки о 
прошлом и будущем библиографической науки / А. В. Соколов, Т. Ф. Берестова. – Челябинск : ЧГАКИ, 
2014. – 490 с. 

2. Симон, К. Р. Библиография : Основные понятия и термины. – М. : Книга, 1968, с. 26-35. 
3. Куфаев, М. Н. Проблемы философии книги : Книга в процессе общения. – М., 2004, с. 61-62. 
4. Сомов, Н. М. Сущность книговедения : Библиологический очерк. – М., 1933, с. 9. 
5. Субстанция – неизменная природа предмета; в философии различаются три субстанции: 1) 

идеальная субстанция, 2) материальная субстанция, 3) амбивалентная (двойственная, дуалистическая) 
субстанция – неразрывное единство идеального и материального.

6. Николай Александрович Рубакин : Хрестоматия / Авт. - сост. В. А. Бородина, С. М. Бородин. 
– М. : РШБА, 2014, с. 393. 

7. Ванеев, А. В. Библиотечная педагогика. // Библиотечная энциклопедия. – М. : Пашков дом, 
2007, с. 175-176; Он же. Развитие библиотековедческой мысли в СССР. – М. : Книга, 1980, с. 52-53. 

8. Исчерпывающе полное представление о некнижных письменных документах наших дней 
дает учебное пособие: Столяров, Ю. Н. Документный ресурс. – М. : Либерея, 2001. – 152 с. 

9. Коршунов, О. П. Библиографоведение. Общий курс. – М. : Книжная палата, 1990. – 232 с. 
10. Указ. соч., с. 194. 
11. Коршунов, О. П. и др. Библиографоведение : Основы теории и методологии : Учебник / О. 



871

П. Коршунов, Т. Ф. Лиховид, Т. А. Новоженова ; Под ред. О. П. Коршунова. – М. : ФАИР, 2009, с. 116. 
12. Так, в ГПБ имени М. Е. Салтыкова-Щедрина практиковался выпуск рекомендательных 

пособий для массовых профессий работников промышленности и сельского хозяйства, а ГПНТБ 
СССР выполняла роль головного центра рекомендательной библиографии по отношению к научно-
техническим библиотекам...

13. Терминологический словник по теории и практике научной информации / ВИНИТИ. – М., 
1964, с. 44. 

14. Гельман-Виноградов, К. Б. Пространственная одиссея документов как глобальное явление. 
// Отечественные архивы, 1992, N 6, с. 25. 

15. Ларьков, Н. С. Документоведение : Учеб. пособие / Томский гос. ун-т. – М., 2006, с. 48. 
16. ГОСТ Р 51141–98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. – М., 1998. 
17. Моргенштерн, И. Г. Документ : Информация и / или носитель? // Науч. и техн. библиотеки, 

2003, N 2, с. 126-127. 
18. Теплов, Д. Ю. Типизация в книговедении и библиографии. Основные проблемы на примере 

научно-технической литературы и её библиографии. – М. : Книга, 1977, с. 15. 
19. Михайлов, А. И. и др. Основы научной информации / А. И. Михайлов, А. И. Чëрный, Р. С. 

Гиляревский. – М. : Наука, 1965, с. 76; Те же. Основы информатики. – М. : Наука, 1968, с. 81. 
20. Гордукалова, Г. Ф. и др. Документоведение : Часть 1. Общее документоведение : Учебник 

/ Г. Ф. Гордукалова, Т. В. Захарчук, Е. А. Плешкевич ; Науч. ред. Г. В. Михеева. – СПБ. : Профессия, 
2013. – 320 с.; Отле, П. Библиотека. Библиография. Документация : Избр. труды пионера информатики 
/ Сост. Р. С. Гиляревский. – М. : Фаир-Пресс ; Пашков Дом, 2004. – 350 с.; Статус документа : 
Окончательная бумажка или отчуждëнное свидетельство? : Сб. статей / Под ред. И. М. Каспэ. – М. : 
Новое литературное обозрение, 2013. – 408 с.; Столяров, Ю. Н. Документология : Учеб. пособие. – 
Орёл : Горизонт, 2013. –370 с.; Швецова-Водка, Г. Н. Общая теория документа и книги : Учеб. пособие. 
– М. : Рыбари ; Киев : Знання, 2009. – 487 с. 

21. Швецова-Водка, Г. Н. Общая теория документа и книги : Учеб. пособие. – М. : Рыбари ; 
Киев : Знання, 2009, с. 258. 

22. Примерный перечень социально малозначимых книжных изданий, составленный 
книговедом К. М. Сухоруковым, включает: справочники и расписания движения транспорта, почтовые 
и телефонные справочники, отрывные и перекидные календари, рекламные каталоги, сборники 
кроссвордов, астрологические прогнозы, временные ведомственные инструкции и т.п. (Сухоруков, 
К. М. Социальная значимость документов : Проблемы определения и учета критерия в федеральном 
законодательстве об обязательном экземпляре. // Библиотековедение, 2012, N  4, с. 41. 

23. Беспалова, Э. К. Главный итог. // Сов. библиография, 1987, N 6, с. 10. 
24. Коршунов, О. П. Моя концепция библиографии (документографическая ли она?) // 

Российское библиографоведение : Итоги и перспективы : Сб. науч. ст. / Ред. Т. Ф. Лиховид. – М. : 
ФАИР-ПРЕСС, 2006, с. 179-198. 

25. Там же, с. 195. 
26. Ершов, А. П. Информатизация : От компьютерной грамотности учащихся к 

информационной культуре общества. // Коммунист, 1988, N  2, с. 82-92. 
27. Инфосфера. Информационные структуры, системы и процессы в науке и обществе / Ю. М. 

Арский, Р. С. Гиляревский, И. С. Туров, А. И. Черный. – М. : ВИНИТИ, 1996. – 489 с. 
28. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв. Президентом РФ 

09.09.2000). 
29. Публичная декларация целей и задач Министерства культуры Российской Федерации на 

2015 год. – М., 2015, с. 5. 
30. Всеобщая Конституция Земли. // <www.wpf-UNESCO.org /rus/use/ constit-r.htm>. – 

26.07.2015. – 243 p.
31. Вернадский, В. И. Научная мысль как планетарное явление. – М., 1991, с. 241. 
32. Моисеев, Н. Н. Человек и ноосфера. – М. : Мол. гвардия, 1990. – 351 с.; Он же. Пути к 

созиданию. – М. : Республика, 1992. – 254 с.; Он же. Быть или не быть … человечеству? – М., 1999. – 
288 с.; Он же. Судьба цивилизации. Путь Разума. – М. : Языки русской культуры, 2000. – 223 с. 

33. Урсул, А. Д. Феномен ноосферы : Глобальная эволюция и ноосферогенез. – М. : ЛЕНАНД, 
2015. – 336 с. 



872

34. Богомолов, О. Т. Капитал справедливости. // Литературная газета, 13-19 апреля 2011. 
35. Борзенко, И. М. и др. Человечность человека. Основы современного гуманизма / И. М. 

Борзенко, В. А. Кувакин, А. А. Кудишина. – М. : Рос. гуманист. общество, 2005, с. 144. 
36. См.: Заславская, Т. И. Современное российское общество : Социальный механизм 

трансформации. – М. : Дело, 2004. – 400 с.; Немировский, В. Г. Российский кризис в зеркале 
постнеклассической социологии. – М. : Книжный дом „Либроком”, 2005. – 200 с.; Соколов, А. В. 
Диалоги с постсоветской гуманитарной интеллигенцией. – СПб. : БАН, 2006, с. 23-43. 

37. Мотрошилова, Н. В. Цивилизация и варварство в современную эпоху. – М., 2007, с. 126. 
38. Заславская, Т. И. Современное российское общество : Социальный механизм 

трансформации. – М., 2004, с. 26. 
39. Львов, Д. С. Экономический манифест. Будущее российской экономики. – М., 2000, с. 23. 
40. Урсул, А. Д. Путь в ноосферу (Концепция выживания и устойчивого развития 

цивилизации). – М. : Луч, 1993. – 275 с.; Он же. Переход России к устойчивому развитию. Ноосферная 
стратегия. – М. : Изд. дом Ноосфера, 1998. – 500 с.; Семенюк, Э. П. Устойчивое развитие общества 
и информатика. // НТИ. Сер. 1. – 2000, N 1, с. 1-10; Он же. Ноосферная перспектива человечества и 
информатика. // НТИ. Сер. 1. – 2004, N 1, с. 1-9. 

41. Соловьëв, И. В. Проблемы исследования информационной сферы Земли. // Перспективы 
науки и образования, 2014, N 5, с. 29. 

42. Фокеев, В. А. Ноосферно-культурологическая (когнитографическая) концепция 
библиографии. // Российское библиографоведение : Итоги и перспективы : Сб. науч. ст. – М. : ФАИР-
ПРЕСС, 2006, с. 216-231. 

43. Швецова-Водка, Г. Н. Документ в свете ноокоммуникологии: научно-практическое 
пособие. – М. : Литера, 2010. – 384 с. 

ІІІ 93



873

ЗАЩО  ТРЯБВА  ДА  СМЕ  
ИНФОРМАЦИОННО  ГРАМОТНИ?

Силвия Станчева

Международен ден на грамотността или Ден за ликвидиране на неграмотността – 
така се определя 8 септември вече 50 години. Световният ден е обявен като такъв от ООН 
още през 1965 г. Така десетилетия по-късно можем да си зададем въпросът защо трябва 
да сме грамотни. В днешни дни все повече хора споделят мнението, че човечеството е на 
прага на коренна промяна, че предстои зараждането на една нова цивилизация, повлияна 
от бързото развитие на технологиите. С по-голяма сила се очертава мнението, че епохата 
на индустриализма е на път да изчезне, последвана от „третата вълна”, която води със себе 
си „информационната ера”. Така погледнато можем да разберем важността на термини 
като „информационно общество” и „информационна грамотност”. Всеки човек по света 
трябва да се чувства отговорен гражданин на обществото, в което живее, но в същото 
време трябва да си дава сметка, че също така е част от една по-голяма по своя мащаб 
група, наречена „информационно общество”. То обхваща всяка точка на планетата и 
благодарение на високо развитите технологии прави възможни обмена и разпространението 
на информация, независимо от разстоянието и времето. Човек не би могъл да участва в 
тази информационна общност, без да бъде информационно грамотен. Именно затова трябва 
да признаем, че нуждата от такъв вид грамотност в условията на цифровата реалност, в 
която живеем, е наистина огромна. Най-просто казано, хората са информационно грамотни, 
ако когато имат нужда от информация, могат да я идендифицират, локализират, оценяват, 
организират и ефективно да я използват при разрешаване на лични, професионални или 
други проблеми. „Информацията” не е само това, което може да се намери посредством 
компютър: тя произлиза от много източници и в много форми. Уменията за информационна 
грамотност са умения, от които се нуждаем непрекъснато през целия си живот. Ние винаги 
търсим някаква информация. Информацията помага за достигане до заключения, правене 
на избор и за по-ефективно общуване. Високата информационна грамотност има огромна 
стойност в днешни дни, защото тя дава на човек различни по своето естество умения и 
знания. Тя ни учи да търсим всякаква по вид информация, да я разбираме, разтълкуваме, 
анализираме и дори да даваме оценка за направеното. Тя ни предоставя възможността да 
се интересуваме повече от различните сфери на живота: наука, спорт, политика и т.н. Също 
така разширява кръгозора ни, предлага ни шансът да прочетем, чуем или видим различни 
гледни точки по даден въпрос и сами да изградим своето мнение. Така човек сам се научава 
да разбира кое твърдение е истинно и кое не. Освен това медийната грамотност като част 
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от информационната ни дава и друго важно умение. Тя ни учи как да повлияем на хората не 
само чрез думи, но и чрез образи и видео материали.

В основата на всички тези умения е знанието да се работи с различни 
информационни източници. В днешно време човек може да черпи информация от различни 
места: телевизия, радио, интернет, пресата и т.н. Важното обаче е да се разбере как тези 
средства за масова комуникация функционират, да се вникне в тяхната същност, за да 
може да се извлече възможно най-голяма полза от употребата им. Трябва да разбираме 
поднесената ни информация и после да я анализираме. Трябва да се вслушаме в казаната 
информация и сами да преценим какво значи тя за нас. По същия начин стоят и нещата 
с ползването на компютър и интернет. Трябва да умеем да използваме различните 
„търсачки”, да създаваме сами интернет сайтове, да пишем и участваме в различните 
форуми, да правим блогове, да проверяваме електронната си поща, да пишем електронни 
писма, да намираме музика, филми и други развлечения, да се научим да играем на 
различни компютърни игри, да знаем как да закупим дадена стока чрез интернет и т.н. 
Възможностите, които мрежата ни предлага са огромни и само от нас самите зависи дали 
ще успеем да ги оползотворим по най-добрия възможен начин.

Тъй като информционните източници и инструментите за търсене на информация 
се променят непрекъснато и бързо, е необходимо непрекъснато да актуализираме уменията 
си за търсене на информация. Това означава, че научаването на тези умения трябва да се 
смята за процес, продължаващ през целия живот, а не за нещо, което човек може да научи 
по време на един курс. Високата информационна грамотност може да има изключително 
благоприятно въздействие и върху обществото, в което живеем. Колкото един човек е с 
по-голяма степен на грамотност, толкова повече се интересува от проблемите на деня и се 
ангажира с тяхното решаване. Благодарение на медиите по-голям брой хора научават за 
различни конфликти, казуси и неуредици, което способства за тяхното бързо изясняване. По 
този начин всяка единична инициатива помага за повишаване на качеството на живот.

От друга страна информационното общество, в което живеем има положителен 
ефект върху световната икономика и търговия. Отварят се нови пазари, увеличава се 
търсенето. Високото развитие на интернет дава големи възможности за развитие и на 
рекламния бизнес. Да рекламираш своя стока в някой много посещаван интернет сайт е по-
прозорлив и изгоден начин от това да плащаш огромни суми за телевизионна реклама.

Високата степен на информационна грамотност води и до подобряване на 
комуникацията между хората. Един грамотен технически човек, който може да използва 
мобилни телефони, електронна поща, различни видове програми като „Skype”, „ICQ”, 
„MSN Web Messenger”, може лесно да се свърже с която и да е точка от света за 
отрицателно време. Така се ускорява неимоверно много пренасянето на информация, идеи 
и послания, факт от положително значение за различните сфери на живота.

Заедно с положителните измерения на високата степен на информационна 
грамотност съшествуват и негативни такива. В днешно време все по-голяма масовост 
добива проблемът за авторските права и кражбата на текстове, идеи и открития. Така 
нареченото „Пиратство” има различни измерения в информационното общество. Интернет 
потребителите крадат не само идеи, но и музика, филмово изкуство, фотографии и т.н. 
Нужно е този процес да бъде силно ограничен,защото ограбването на авторски права е 
престъпление. Именно затова Европейският съюз въвежда правила за поведение в мрежата, 
който имат за цел да заловят „интернет пиратите”.

Друг основен проблем, свързан с информационната грамотност, е нейната 
възрастова рамка. Не е тайна, че мнозинството от технически грамотни хора са младежи 
или хора до 40 годишна възраст. По-възрастните хора не трябва да бъдат дискриминирани, 



875

а напротив – интегрирани в информационното общество. Всеки човек, независимо 
от своята възраст, пол, култура, местоживеене трябва да има достъп до средствата за 
масова комуникация. Ученето през целия живот е процес на непрекъснато, преднамерено 
придобиване на знания и умения; на „отваряне” за нови идеи, решения, умения, 
поведение. То е и крайният резултат на съвременната информационна грамотност и 
предполага възможности за учене на всяка възраст и в разнообразен контекст – не само 
чрез традиционните форми в институциите за образование и обучение, но и на работното 
място, вкъщи,  през свободното време. Процесът на учене през целия живот протича  
на три паралелни нива – формално образование и обучение, неформално обучение и 
самостоятелно учене. Партньорствата между образованието, професионалната сфера 
и гражданското общество като цяло са от решаващо значение за предвиждането и 
адаптирането към променящите се потребности на професионалния и социален живот. 
Този факт сам по себе си обуславя необходимостта от по-широки изследвания, подкрепени 
от обмен на информация, относно методите за набелязване, определяне, измерване и 
отразяване на резултатите от ученето по отношение на обхващащи съвкупност от области 
„меки умения”, като например творчеството и способността за иновации; насърчаването на 
творческите и иновационни способности чрез ученето през целия живот.

Нарастването на ролята на самопознанието, на възможността  човек да изследва 
себе си и така да търси своето място в глобалния свят обуславя заличаване на границите 
както между различните области на знанието и между различните видове образование – 
формално, неформално и самостоятелно учене, така  и върху структуриране на ученето 
през целия живот около темите за практически умения и действия в живота. Неслучайно 
съвременното общество поражда нови изисквания към ученето през целия живот – за 
многообразие, за плурализъм, за толерантност, за индивидуален път на учене. Формалното 
образование и обучение, неформалното обучение и самостоятелното учене намират своята 
проекция в новата социална чувствителност и в многообразното образователно отношение, 
в което свободата на личността, изборът,  съвместното изследване и преоткриване на 
света, създаването на свят, основан на ценностите на обществото, изискват и предполагат 
различни конфигурации на отношенията между обучители и обучаеми. 

Ученето през целия живот е в центъра на политическите дебати и анализи в цял свят 
не само поради нарастващото значение на професионалните и ключови компетентности 
като движеща сила на икономическото развитие, но и поради допълнителния натиск 
в резултат от глобализацията. Затова и един от реалистичните политически отговори 
би трябвало да е свързан с  удължаване на образованието в различните му аспекти; в 
отслабване и дори отхвърляне на  тясното му обвързване с определени работни места 
и професии и в ориентиране на процесите на образование към широко приложими 
квалификации. В заключение отново бих изтъкнала важната роля на информационната 
грамотност като важна предпоставка за успешното интегриране в света на технологиите, 
масмедиите и комуникациите. Информационно грамотен е само този, който успее да 
използва по най-добрия начин възможностите, които ни предоставя „информационната 
ера”. Поради изключително бързите темпове на развитие на информационните и 
комуникационни технологии съдържателното ядро на информационната подготовка много 
бързо се обновява. Скоростта на изменение на съдържателната страна е толкова голяма, 
че процесите на проектиране на съдържанието, корекция и обновяване се сливат в едно 
цяло. Затова се говори за постоянно динамично оптимизиране на информационната и 
технологична грамотност.
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КОНЦЕПЦИЯ  „КУЛЬТУРНЫХ  ГНЕЗД” 
ЛИТЕРАТУРОВЕДА  Н.  К.  ПИКСАНОВА  (1878-1969): 

к истории создания и обсуждения в научных кругах в 1920-е гг.

Станислав Степанов

В начале ХХ в. в Российской империи  интенсивно развивается историко-культурное 
изучение регионов и отдельных местностей.  На стыке междисциплинарных исследований 
истории, литературы, географии, культурологии изучается роль регионов в развитии 
культуры России. В ходе научных исканий обосновывается новый литературоведческий и 
культурологический подход к исследованию областной (местной) литературы и культуры, а 
также его отражению в творчестве писателей и поэтов. 

Наиболее полно идеи областного принципа русской литературы изложил и 
обосновал литературовед, библиограф, текстолог, член-корреспондент АН СССР 
Николай Кирьякович Пиксанов (1878-1969). Впервые разработку проблемы областной 
литературы он предпринял в 1913 году в работе „Три эпохи”, а ее расширенное теоретико-
методологическое обоснование было дано спустя 15 лет в книге „Областные культурные 
гнезда” (М.; Л., 1928).

Н. К. Пиксанов использовал  комплексный подход к изучению отдельного 
региона, места. Он ввел в научный оборот термин „культурное гнездо”,  в котором он 
объединил отношение центра и регионов (столицы –  периферии) в истории литературы, 
их культурный обмен, взаимодействие писателей – классиков с литераторами „второго” и 
„третьего” ряда, с dii minorеs.

Концепция Н. К. Пиксанова привлекла внимание, как современников, так и 
исследователей различных областей знания. В последнее время появились несколько 
статей, рассматривающих его теорию с культурологической и историко-краеведческой 
точки зрения, но целостного исследования о концепции нет [1]. В данной статье мы 
проследим творческую историю создания и развития „культурологической”, как писал 
Н.К. Пиксанов, концепции „областных культурных гнезд” на основе его работ и отзывов 
современников.

Интерес к изучению провинциальной культуры и литературы проявился среди 
историков литературы в XIX веке. Необходимо отметить, что идея областной литературы 
еще раньше нашла отражение в зарубежной историографии, что обусловлено длительным 
периодом децентрализации политической жизни западноевропейских государств. 
Литературовед Жорж Франсуа Ренар (1847-1930) на примере французской литературы 
выделил ее областные центры [2]. В немецкой литературе, в период политической 
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раздробленности Германии, областной принцип преобладал, так  литературовед Вильгельм 
Шерер (1841-1888) историю немецкой литературы излагал по  литературной деятельности 
в Лейпциге, Цюрихе, Берлине, Лессинге, Веймаре и других немецких городах [3]. Таким 
образом, в зарубежной историографии уже в XIX веке сложился региональный (локальный) 
подход к исследованию культуры и литературы.

В российской историографии внимание к региональным центрам началось во 
второй половине ХIХ века. Известный литературовед Александр Николаевич Пыпин 
(1833-1904) обосновал  необходимость изучения провинциальной культуры: „местное 
и провинциальное имеет право на развитие, и что литература может быть вполне 
национальной лишь тогда, когда свободно переработает и покроет эти местные традиции, 
не уничтожая их своим возрастающим содержанием” [4]. 

Географическое размещение центров древнерусской книжности привлекало 
историков древнерусской литературы, этот территориальный подход получил развитие в 
книге Василия Афанасьевича Келтуяла (1867-1942) „Курс истории русской литературы: 
Пособие для самообразования” (СПб., 1906, 1911). В 1907 году сибирский краевед, 
журналист, участник политического процесса „сибирских сепаратистов” (1865) Григорий 
Николаевич Потанин (1835-1920) предложил концепцию исторического развития региона 
на примере истории литературы [5].

В 1916 году академик Михаил Несторович Сперанский (1862-1938) опубликовал 
работу „Развитие областной литературы. Общая характеристика в связи с ходом истории 
областей и местными интересами” [6]. В ней  литературовед подробно проанализировал 
древнерусский период областных центров, который позволит изучить процесс создания 
общерусской литературы [7].

На фоне интереса к истории местного края, появления работ в области 
литературного краеведения, а также исследований об отдельных периодах литературной 
децентрализации России появилась концепция Н. К. Пиксанова. Она стала обобщающей 
методологической базой исследований провинциальной культуры. Для более полной 
реконструкции ее создания необходимо обратиться к биографии Пиксанова, выяснить 
истоки интереса к областным проявлениям культуры. 

Н. К. Пиксанов родился 31 марта 1878 года в сердце провинциальной России в 
Самарской губернии в семье дьякона местного храма, как впоследствии он писал: „все 
ближайшие родственники принадлежат к духовному и духовно-педагогическому сословию” 
[8]. Когда ему было четыре года отец переехал в Самару, где Николай получил образование 
в духовном училище и семинарии. Город к тому времени стал одним из развивающихся 
поволжских культурных центров. С детства он много читал: „отец же не жалел денег на 
книги; много добра принесла также Самарская городская публичная библиотека” [9].

После окончания в 1898 году семинарии он поступил на историко-филологический 
факультет Юрьевского (Тартуского) университета – культурный и образовательный центр 
не только прибалтийских губерний, но всей России. В 1902 году его исключили за участие 
в студенческих волнениях, поэтому он окончил университет лишь в 1904 году [10]. В 
годы студенческой жизни Пиксанов увлекался идеями историков В. О. Ключевского, П. Н. 
Милюкова, П. Г. Виноградова и А. Н. Пыпина [11]. 

После окончания университета Николай Кирьякович Пиксанов вернулся в Самару, 
где принимал „некоторое участие в общественной и культурной деятельности” [12]. Летом 
1906 года он переехал в Петербург, где сначала жил литературным заработком, затем 
занялся преподавательской деятельностью, работал в Павловском институте, Женской 
гимназии Л. С. Таганцевой, позднее в гимназиях Я. Г. Гуревича и Демидовской женской 
гимназии. В 1908 году по конкурсу был избран преподавателем Санкт-Петербургских 
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Высших Женских курсов. 
В ходе руководства литературными объединениями он серьезно занялся 

литературной библиографией и биоблиографией. В 1910 году стал председателем 
„Комиссии по составлению Указателя книг по истории русской литературы при Подвижном 
музее учебных пособий”, созданной при Императорском Русском Техническом обществе. 
В 1911 года выдержал экзамены на степень магистра русского языка и словесности, был 
зачислен приват-доцентом Санкт-Петербургского университета, в 1912-1913 годы читал 
лекции в Психо-Неврологическом институте, где сблизился с С. А. Венгеровым [13]. 

Рождение в провинциальном поволжском городе, обучение в нестоличном 
университетском центре, а также изучение творчества бытописателей провинции Н. С. 
Тургенева, А. Кольцова определи его интерес к провинциальной литературе и культуре.

С 1913 года Н. К. Пиксанов занимался разработкой областного принципа 
в  культуроведении и литературоведении в ходе подготовки семинариев по русской 
литературе. Во втором расширенном издании книги „Три эпохи” (СПб., 1913) на примере 
Воронежского культурного гнезда автор  дал лишь библиографический список по вопросу 
и ввел термин „культурное гнездо” [14]. Это были первые шаги, создания концепции, 
которую он создавал на широком историко-литературном и библиографическом материале.

 Через 4 года, 24 октября 1917 года им была прочитана лекция „Областные 
культурные гнезда” в качестве вступительной лекции в курс литературы в Саратовском 
университете. Осенью 1922 года он прочитал доклад в Обществе любителей российской 
словесности и Российской академии художественных наук, выдвинутые предположения 
были включены в  его книгу „Два века русской литературы” (М., 1923) [15]. Правда, через 
год, во втором издании, автор сознательно опустил семинарии по „культурным гнездам” и 
В. Г. Белинскому, предполагая составить „отдельную штудию” [16]. 

В „Двух веках русской литературы” Пиксанов дает представление о содержании 
термина „культурное гнездо”.  Под ним он подразумевал культурные центры в провинции 
(города, области) которые выдвигали в общероссийскую культуру талантливых деятелей.

Литературовед выдвинул на первый план изучение областной культуры, которая 
была передвинута на второй план, вследствие централизации политической жизни и 
исторического сознания, так как история России в классическом изложении – история ее 
столиц и царей. В результате политической централизации литература и в целом русская 
культура „централизовалась”: „под новой русской культурой и литературой разумеет 
собственно культуру и литературу столичную, не учитывая, просто забывая областную”, 
писал литературовед [17].

В истории русской культуры и литературы можно выявить череду областных 
„культурных гнезд”, из которых в общерусскую (столичную) культуру вливались новые 
силы. Из севернорусского центра пришел М. В. Ломоносов, из ярославского гнезда 
„вылетел” актер Ф. Волков. П. Сумароков, из другого поволжского города Казани приехал 
И. С. Аксаков. Особое внимание Н. К. Пиксанов уделил Воронежскому культурному гнезду 
и его птенцам А. Кольцову, Н. Никитину, Н. Г. Чернышевскому, А. Н. Пыпину и другим. В 
книге „Два века” он выделил семь основных культурных гнезд: Северно-русский центр, 
Ярославль, Харьков, Казань, Нижний Новгород, Саратов, Самару [18].

Изучение литературных центров в 1920-е гг. стало актуальной темой времени 
расцвета краеведческого движения, как подчеркивал Пиксанов: „В наше время совершается 
важное и плодотворное движение к изучениям „местного края” [19]. 

В научных кругах после выхода в свет „Двух веков русской литературы” проблема 
вызвала дискуссию видных литературоведов и краеведов. В 1920-е гг. вышли отзывы и  
исследования – попытки практического применения выводов Н. К. Пиксанова.
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 Литературовед, профессор Павел Никитич Сакулин (1868-1930) в книге 
„Синтетическое построение истории литературы” признал „плодотворной идею об 
областных литературных гнездах” [20]. Концепцию „культурных гнезд”, он предлагал 
рассматривать в контексте существования двух литературных слоев: горизонтального 
и вертикального. Существование слоев обусловлено многообразием писателей, как 
первостепенных, так и второстепенных. При вертикальном разрезе, по его мнению, можно 
выделить пласты культурного развития от высшего к низшему. При горизонтальном 
разрезе удобен признак территориальности, что особенно характерно для древнерусской 
литературы.

Принимая идею, Сакулин возражал, что в XIX – начале ХХ вв. областной 
принцип стал менее значителен, так для всей истории литературы он дополнительный, но 
важный для общей картины литературной жизни, что особенно характерно при изучении 
украинской и белорусской литературы.

Петербургский краевед, профессор Иван Михайлович Гревс (1860-1941) поддержал 
тезис, выдвинутый Н. К. Пиксановым: „Он дает отличный „краеведческий” подход 
для изучения развития русской культуры, по литературным памятникам и движениям, 
исходившим из провинциальных центров” [21]. В своей статье „История в краеведении” 
Гревс пишет: „Он (т.е. Пиксанов – прим. С. С.) является поборником исследования 
областных культурных гнезд. Так открывается заманчивая и многообещающая  задача 
разработки „истории провинциальной литературы”  <…> Этим мало занимались, и это 
может пролить важный свет на историю нашего просвещения” [22].

 Положительный отзыв о новой концепции высказал другой петербургский краевед, 
литературовед Николай Павлович Анциферов (1889-1958) в книге „Теория и практика 
литературных экскурсий”: „Можно быть уверенным, что призыв Н. К. Пиксанова встретит 
горячий отклик среди историков литературы и краеведов нашей провинции” [23]. Отмечая 
достоинства подхода, Анциферов критиковал автора за „увлеченность идеей „областной 
литературы”, которая приводит к ложной доминанте ее над общерусской [24]. 

В литературоведческой и краеведческой литературе новая идея была поддержана, 
главным ее достижением стало выдвижение на первый план исследования провинциальной 
литературы и культуры, привлечение интереса к истокам выдающихся деятелей, поиск 
региональных направлений в культуре. Главным ее недостатком стало преувеличение роли 
провинции в культуре, доминанта провинциального над столичным, идея  территориальной 
дифференциации культуры и литературы.

В июне 1924 года в Центральном бюро краеведения при Российской Академии 
Наук в Ленинграде Н. К. Пиксанов выступил с докладом „Культурные гнезда в провинции 
(Литература в крае)”, где обозначил: „Областная литературная и культурная среда обычно 
не были так богаты, чтобы создать целую провинциальную литературу или определенное 
литературное течение. Однако в некоторых случаях мы наблюдаем явственные признаки 
такого обособления” [25]. Через год доклад был напечатан в сокращенном виде в журнале 
„Искусство”, где Пиксанов поставил важный вопрос: „Как осознать отношения центра и 
регионов в истории русской духовной культуры?” [26]. Текст статьи послужил основой, 
вышедшей в 1928 году книги „Областные культурные гнезда”, где литературовед обобщил 
исследования и накопленные материалы. 

Н. К. Пиксанову в работе над материалом помогали литературоведы, историки, 
краеведы: М. К. Азадовский, Л. П. Гроссман, Н. К. Гудзий, П. Н. Сакулин, Б. М. Соколов, 
Ю. М. Соколов, М. П. Сокольников, А. М. Эфрос, М. П. Алексеев. При работе над 
указателем местных библиографических словарей помогал историк, библиограф Н. М. 
Ченцов. Основным источником главы книги „Темы. Библиография. Вопросники” стали 
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материалы Политехнического музея в Москве [27].
Книга построена по принципу литературного семинария, популярного жанра 

начала ХХ века, который активно использовал Н. К. Пиксанов. Она состоит из 4 частей. В 
первой  части, Николай Кирьякович, обосновывает и популяризирует областной принцип  в 
изучении русской культуры на большом  объеме историко-литературных материалов. 

Многие его выводы спорны, так предложение Пиксанова  о введении в историю 
литературы „топографического” принципа разделения писателей или изложение 
литературы, как „литературной географии”, а также переименование  курсов русской 
литературы в „великорусскую литературу” [28].

Вторая часть содержит ценные методологические положения, изложенные в 
форме открытого письма: „К молодым краевым искусствоведам”. В третьей части „Темы. 
Библиография. Вопросник” дан список 71 темы и библиографических списков к ним. 
В четвертой части помещен „Указатель биографических словарей местных деятелей”, 
обладающий исключительной полнотой. 

Николай Кирьякович впервые дает полное толкование термина „культурное гнездо”, 
под которым подразумевает: „Местное культурное гнездо не значит – вся местная культура. 
Областная, краевая, местная культура может складываться из разрозненных, между собой 
не связанных слагаемых <…> Культурным гнездом назовем не механическую совокупность 
культурных явлений и деятелей, но тесное единение  их между собой, некоторое 
ограниченное слияние. Если в городе в течение многих лет существует литературный 
кружок, где участвуют даровитые люди, где читаются поэтические произведения, где 
обсуждаются литературно-теоретические вопросы, если в этом кружке под влиянием 
авторитетных старших сочленов воспитывается дарование молодого поэта, который потом 
выступит в столичной печати, это литературное гнездо” [29].

По такой же формуле он дал толкование провинциального „театрального гнезда” 
как места, где существует театр с даровитыми актерами, устраиваются любительские 
спектакли; из этой среды вырастают даровитые актеры или театральные критики

В концепции Н. К. Пиксанова: „История местного городского театра, местной 
гимназии, местной публичной библиотеки, рисовальной школы – еще не история местного 
„культурного гнезда”. Только сочетание подобных элементов в единении живых деятелей 
создает культурное гнездо. Другой приметой гнезда являются уже не его устроители, 
но его питомцы; культурное гнездо не мыслиться без воспитания старшими младших, 
без выдвижения отдельных птенцов или целого  их выводка. Оно не мыслиться и без 
коллективной деятельности, оставляющей прочные объективные результаты” [30]. 

Следовательно, культурное гнездо – это деятельность учреждений культуры и образования,  
ее результаты, а также талантливые «птенцы».

  Культурное гнездо может быть разного объема или содержания, оно не 
обязательно существует в границах города, а  в одном учреждении. В городе может  быть 
только музыкальный кружок, но из него выходят талантливые певцы или музыканты в 
„общерусскую музыкальную культуру” [31].

Территориальные границы культурного гнезда определить сложно, они могут быть 
самого разного размера от музыкального кружка или библиотеки до „культурного общения 
нескольких соседних городов, образуя краевое или областное в собственном смысле слова 
культурное гнездо” [32]. 

Наиболее важным достижением этой работы стало определение предметов, 
входящих в понятие „культурное гнездо”, которые были объединены в пять „групп 
культурных явлений и движений” [33].

Первая группа – просвещение, в которой объединены история школьного и 
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высшего образования, в том числе, описания деятельности конкретных учреждений. К ней 
относятся „местные просветительские начинания, общества и кружки, например, народные 
университеты, воскресные школы, вечерние курсы и т.п.”, а также изучение библиотек и их 
отчетов и каталогов, дающие в ходе социологического анализа сведения о читателях и их 
литературных предпочтениях [34]. В эту же группу он включил „агентуру просвещения” – 
книжные магазины и книготорговлю, подразумевая под просветительской деятельностью 
все каналы распространения знаний и бытования книги.

Вторая группа – местная печать, в которой „прежде всего – история местных газет”, 
отражавшие общественное мнение, в литературных отделах печатались  как известные, так  
и малоизвестные авторы, из многих из них вышли крупные писатели [35]. Среди местных 
газет интересны как государственные губернские и епархиальные  ведомости, так и частное 
газетное дело начала ХХ века: „Необходимо создавать исторические очерки местной 
прессы, пользуясь всем сохранившимся материалом: письмами, архивными бумагами, и т.д. 
– до воспоминаний здравствующих лиц включительно” [36].

В этой же группе  он выделял „изучение местного издательства”, изучение 
истории типографий и их репертуара, как подчеркивал Н. К. Пиксанов: „Здесь из сухих 
библиографических дат выясняются иногда важные общекультурные явления, например, 
необычайно оживленная издательская деятельность в Смоленске в начале прошлого (т.е. 
XIX века – прим. С. С.)” [37].

Третья группа – театр. Тема  истории провинциального театра, как тогда, так и 
теперь слабо представлена в историографии, хотя русский драматический театр родился в 
„культурном гнезде” в Ярославле.  Большинство талантливых русских актеров начинали  
на сцене провинциальных театров. Согласно концепции необходимо изучать „репертуар, 
монтировку спектаклей, игру актеров, гастроли знаменитостей, кружки театралов” [38].

Четвертая группа – искусства, среди которых особо выделял Н. К. Пиксанов 
пластику, музыку и поэзию. При  их изучении необходимо обратить внимание на 
существование художественных  и музыкальных школ, а также объединений любителей 
искусств и профессиональные организации художников и музыкантов, историю 
художественных выставок.

Согласно концепции в этой группе особо „влияние художественной старины” или 
архитектурно-исторического пространства места, придающей таким городам как Новгород, 
Ярославль, Ростов необыкновенное очарование. Они, являясь городами – музеями, 
„воспитывали эстетический вкус сами собой, без теоретической пропаганды” [39]. Николай 
Кирьякович призывал изучать дворянскую и крестьянскую культуры, фольклор.

Пятая группа - социально-экономические явления. Будучи сторонником 
социологического метода, Пиксанов призывал, изучать социальный состав населения, 
происхождение деятелей. Приверженность методу привело к утверждению: „Социальный 
состав определил и житейскую карьеру, и идеологию, и литературные уклоны”, что не 
всегда определяло биографию того или иного деятеля [40].

 Его использование  привело к важному заключению: „Современный краевой 
культуровед не может ограничиться описанием местного культурного гнезда: он должен 
дать историческое объяснение, установить генезис, раскрыть факторы явления”, далее  
Пиксанов пишет: „Можно и должно восстановить общую социальную структуру города 
за время деятельности изучаемого культурного гнезда, чтобы увидеть его в социальной 
перспективе и осознать его социальные судьбы” [41]. 

Литературовед прослеживал связь „социологии культурной жизни” с экономикой, 
он призывал „вскрыть” причинно-следственные связи между укладом жизни, социальным 
составом и экономическим бытом [42]. Важное значение  в  концепции занимает 
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происхождение человека, формирующее его мировоззрение  и поведение, так как их 
изучение необходимо „краеведу – культуроведу”, способному объяснить истоки в 
творчестве того или иного мотива.

Помимо групп – объектов изучения, автор поднимает источниковедческую 
проблему подобных исследований, их справочную и библиографическую обеспеченность. 
Среди важных источников он называет – „Словари местных деятелей” (их список приведен 
в книге), краевую библиографию и краевое архивоведение. При изучении культурной 
жизни, как отмечает литературовед, важны синхронистические таблицы.

На фоне подъема краеведческого движения Н. К. Пиксанов подчеркивал, что 
изучение „культурных гнезд” должно быть комплексным и коллективным, так как для 
этого необходимо приглашать специалистов разнообразных областей: литературоведов, 
историков, искусствоведов, экономистов и других, они вместе  могут составлять 
исследовательские коллективы [43].

После выхода книги „Областные культурные гнезда” на страницах журналов и газет 
вышла серия рецензий – откликов на постановку новой проблемы в культуроведении и 
литературоведении [44].

Сибирский краевед, юрист П. К. Казаринов (1885-1937), в рецензии отмечал: „Эта 
книга заслуживает всяческого внимания, как и сама идея изучения местных очагов нашей 
культуры. Мы уверены, что каждый краевед, продумавший книгу, должен ощутить в себе 
влечение приступить к собиранию материала, к изучению, историко-социологическому 
анализу того культурного гнезда, которое родственно ему или близко его интересам” 
[45]. Казаринов сочувственно отнесся к идеям литературоведа, но вместе с тем отмечал 
узость хронологических рамок, отсутствие анализа „гнезд”, рожденных Октябрьской 
революцией. Рецензент критикует Н. К. Пиксанова за  терминологическое смешивание 
двух понятий: „областность” и „областничество”. Под первым автор книги подразумевал 
– „особый комплекс явлений, связанных с областью, и соответствующий ему особый 
методологический путь изучения (введен историком-областником А. П. Щаповым), под 
„областничеством” он понимал – „определенное общественно – политическое явление” 
[46].

Известный литературовед, текстолог Соломон Абрамович Рейсер (1905-
1989) опубликовал рецензию на украинском языке, где отмечал важность постановки 
важной проблемы в „краезнавствi” (укр. краеведении). По его мнению „проблема 
краевого принципа теснейшим образом связана с краеведением с одной стороны и 
литературоведением с другой”, изучение этой проблемы может дать интересные материалы 
для разных наук [47]. 

Известный петербургский краевед, историк И. М. Гревс в развернутой рецензии 
„Очередная задача краевого культуроведения” отметил, что книга служит „убежденным 
призывом не забывать исторического изучения духовной культуры” [48]. Он горячо 
принимал идеи автора книги, подчеркивал их практический и теоретический смысл. 
Единственное, что не разделяет И. М. Гревс – это замену термина „русская литература” 
на термин „великорусская”, так как пишет Н. К. Пиксанов: „русской литературы нет и 
под этим псевдонимом скрывается литература великорусская” [49]. Также Гревс подверг 
критике широкое распространение „областного” на всю культуру, так как, например, Н. В. 
Гоголь – явление не столько областное, даже не общерусское, а мировое [50].

Московский краевед К. Сперанский, подчеркнул „ценное приобретение для 
краеведческой литературы и ее методологии в области изучения культурных влияний, 
литературы и искусства” [51]. Сперанский обнаружил ряд неточностей  в библиографии 
(отсутствие года и издателя), а также сетовал на отсутствие Тамбовского культурного гнезда и 
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указания на деятельность украинского областнического деятеля М. П. Драгоманова [52].
Литературовед и фольклорист Марк Константинович Азадовский (1888-1954) 

в объемной рецензии высоко оценил труд: „И в специальной краеведческой и в общей 
культуроведческой литературе книга Н. К. Пиксанова предназначена занять весьма видное 
место, как по важности поставленных в ней вопросов, так и по богатству сообщенных в 
ней материалов” [53]. 

Среди недостатков работы Азадовский, как и многие рецензенты, выделил 
неприемлемое использование терминов „областничества” и „областности”, а в 
библиографических списках плохую разработанность сибирских тем. Понимая 
методологическую значимость концепции, М. К. Азадовский  воспринял книгу как целую 
программу о „твердом решительном заявлении провинции о роли и значении своей 
культуры, адресованное к деятелям столичного культурного движения” [54].

Все рецензенты отмечали научную значимость библиографических списков к темам 
о конкретных „областных гнездах”, а также „Указатель библиографичеческих словарей 
местных деятелей”. Впоследствии Н. К. Пиксанов несколько раз обращался к теме 
„культурных гнезд”, в 1929 году вышла статья „Воронеж как культурный центр” в первом 
издании „Большой советской энциклопедии”, в 1934 году статья „Областные литературы и 
литературное областничество” [55].

Выдвинутая в 1920-е гг. методологическая концепция Н. К. Пиксанова сохранила 
свое научное значение для многих дисциплин: литературоведения, истории, книговедения, 
библиотековедения, краеведения, культурологии. В ней заложены принципы комплексного 
изучения материальной и духовной культуры регионов России. Выдвинутые пять групп: 
просвещение, печать, искусство, театр, социально-экономические явления, позволяют на 
стыке междисциплинарных исследований изучить конкретные „культурные гнезда” и их 
„птенцов”. 

Использование концепции „культурных гнезд” в исследованиях в области культуры, 
позволит изучить духовный и культурный потенциал регионов, даст анализ исторического 
пути развития, а также прогнозирование возникновения новых „культурных гнезд” в 
регионах.
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НАРОДНЫЕ  СКАЗКИ  КАК  ИСТОЧНИК 
КНИЖНОЙ  КУЛЬТУРЫ  БОЛГАРИИ

Юрий Столяров

Произведения устного народного творчества того или иного народа 
рассматриваются в международной практике как нематериальные культурные ценности, 
заслуживающие такого же бережного отношения, сохранения и защиты, что и ценности 
материальные. Для исследования процессов духовного характера, менталитета нации 
вполне правомерно подходить к ним с научной точки зрения. 

К таким духовным процессам относится и книжная культура, в особенности её 
истоки. Отношение населения к грамотности, письменности, чтению ярко отражается в 
устном народном творчестве каждого народа, в том числе болгарского. На протяжении 
веков фольклор позволяет припасть душой к своим коренным этническим истокам. 
Устное народное творчество служило и служит благородной цели воспитания молодого 
поколения в духе доброты и сердечности, патриотизма и широкого взгляда на мир. К 
тому же, фольклор – ценнейшая, неиссякаемая и бесконечно разнообразная основа 
профессионального творчества всех видов и жанров: литературного, музыкального, 
художественного, научного и иных.

В структуре народного эпоса наиболее распространённым жанром являются сказки 
–  уникальный источник, позволяющий заглянуть в глубинную историческую память 
народа, понять систему его ценностей, истоки формирования славянского архетипа. 
До сего времени в научной литературе фольклор анализировался главным образом для 
постижения, так сказать, души народа, т.е. его этических ценностей. Исследователей 
интересуют фольклорные фабулы и сюжеты, художественные приёмы изложения и многое 
другое. Но средства, которыми герои пользуются для достижения своих целей, зачастую 
остаются вне поля зрения фольклористов. Действительно, на первый взгляд, в этом мало 
интересного. Ведь в сказках речь идёт о самых обычных, всем знакомых предметах 
обихода. Лишь подчас, если этого требует сюжет, их наделяют необычными, сильно 
гиперболизированными свойствами. Последнее закономерно – без многократного усиления 
свойств таких предметов достигнуть эффекта волшебства, сказочности или комизма 
положения было бы затруднительно. 

Однако нас в данном случае интересуют как раз не столько фабула сказки или 
степень народной фантазии, а именно средства, используемые героями, на которых 
держится сюжет, без которых сказка состояться не смогла бы. При этом чем более 
обыденны используемые сказочными персонажами вещи, тем, следовательно, они были 



887

более широко распространены и известны, а с точки зрения целей сказки наиболее 
убедительны. 

Согласно научным представлениям, волшебные сказки являются прямыми 
преемницами первобытных мифов и верований, т.е. своими корнями уходят в самый 
ранний этап цивилизации. По основным сказочным героям и сюжетам можно судить о 
степени древности дошедшего до нас текста, о дальнейших исторических наслоениях. 
Иными словами, сказку вполне правомерно рассматривать как полноценный исторический, 
текстологический источник, если в пределах поставленной задачи из неё можно извлечь 
требуемую информацию. 

Фольклор каждого народа служит надёжным свидетельством многих реалий 
минувших эпох. Подчас о них можно судить только по нему, поскольку другие артефакты 
с течением времени по разным причинам исчезли, и произведения фольклора оказались 
самыми долговременными источниками. Ясно, например, что если люди к грамоте 
приобщены, ценят её, то это обстоятельство находит отражение в их творчестве. Если 
это отношение устойчиво, оно передаётся из поколения в поколение и таким образом 
сохраняется в фольклоре на протяжении веков, т.е. всего того времени, пока эта социальная 
ценность сохраняет для них своё значение. Если же отношение к ней меняется, это находит 
адекватное отражение в фольклоре. Следовательно, зафиксировав наличие или отсутствие 
книжных реалий в фольклоре, частотность его использования (методом контент-анализа), 
можно судить о степени важности книги для народного самосознания. 

Прежде чем приступать к описанию и анализу фактов, относящихся к книжной 
культуре, важно договориться о единообразном понимании термина „книга”. Только на 
первый взгляд кажется, что слово “книга” все понимают одинаково. На самом деле при 
углублении в это понятие оказывается, что в широком смысле к книге можно причислить, 
и журналы, и газеты, и любое другое произведение печати и письменности – записки, 
письма, надписи и т.д. При ещё более широком подходе, признаваемом в книговедении, 
книгой можно условно считать любой объект, из/от которого можно получить требуемую 
информацию. Факт записи этой информации каким бы то ни было способом или её 
отсутствия приобретает при этом второстепенное значение. Именно такой расширительный 
подход предлагал ещё известный бельгийский основатель документологии Поль Отле 
в своём классическом „Трактате о документации” (1934). В разделе „Библиология, или 
Документология (Науки о книге и документации)” он писал: „Книга – используемый здесь 
условный термин для обозначения документов любого вида. В это понятие включается не 
только собственно книга, рукописная или печатная, но также журналы, газеты, оттиски, 
репродукции, разного рода графические произведения, чертежи, гравюры, карты, схемы, 
диаграммы, фотографии”¹. Всё, что предшествует собственно книге в её современном 
понимании правомерно рассматривать как протокнигу, или пракнигу, исток книги как 
будущего высшего проявления интеллекта.

Рассмотрим же последовательно все такие проявления, начиная с самых древних и 
кончая современным и высшим из них – собственно книгой в тесном смысле этого слова.

           
Устная коммуникация
До изобретения письменности и даже до установления связи между природными 

явлениями и соответствующими им знаками, для передачи информации люди 
пользовались устной коммуникацией. В сказке “Братец и сестрица” сын воеводы не смог 
самостоятельно снять с дерева полюбившуюся ему девочку “и не мог понять в чём же тут 
дело. Тогда послал он глашатая объявить по всему воеводству, что тот, кто сумеет снять 
девочку с дерева, получит большую награду”. 
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Аналогичный сюжет содержит сказка „Маленький пахарь”. Здесь важную 
информацию тоже передаёт глашатай (сельский), хотя сведения (о том, что царь вызывает 
охотника вспахать его ниву за один день, иначе отрубит ему голову) имеют отнюдь не 
местный характер. 

Сюжет сказки „Дети воеводы” сходен с русской народной сказкой, более известной 
в изложении А.  С. Пушкина – „Сказки о царе Салтане”, без сомнения известной болгарам 
с детских лет. Однако в болгарском варианте письменный текст (письмо, грамота царя) 
отсутствует. В болгарской версии воевода даёт приказания (подложить в люльку щенят 
вместо новорождённых младенцев с золотыми волосиками и серебряными зубками, а их 
мать-роженицу выгнать вон) устно.

Искусственные знаки и символы
При мифологическом восприятии мира люди склонны видеть предзнаменование 

в необычных явлениях природы или изменении нормального состояния предметов. В 
отсутствие грамотности правильно расшифровать те или иные искусственно созданные 
знаки может только посвящённый. Для остальных они либо остаются загадкой, либо 
распознаются неправильно. На этой закономерности построено множество сказок 
практически у всех народов мира.

Так, в сказке „Молодец со звездой во лбу и его рогатый конь” герой получил 
волшебную саблю, которой может пользоваться только он сам. Если же саблю вынет 
из ножен кто-либо иной, героя в тот же момент постигнет смерть. Главный персонаж 
разъясняет побратимам, что о его смерти они могут узнать по цветку розы, посаженной 
матерью в день его рождения. „Когда увидишь, что цветок завял, знай, что меня нет в 
живых”. По этому знаку побратимы устремились к месту смерти героя и, найдя саблю, 
выброшенную колдуньей в озеро, вернули его к жизни. Аналогичный сюжет присутствует 
и в сказке „Юнак со звездой на челе”.

У мальчика была кизиловая веточка, которая превращалась в конька и могла 
увезти его к морю, куда улетали аисты. Аисты, улетев на зиму, превращались в людей, а 
затем снова становились птицами. Мальчик, выкупавшись в волшебном озере, тоже стал 
аистёнком. Дома мать его, естественно, в этом образе не узнала и прогнала со двора. Тогда 
он унёс к себе в гнездо материнскую золотую монетку на шнурке, чтобы вечером говорить 
ей, как прежде говорил матери: „Спокойной ночи”. По этому знаку потом происходит 
опознание сына матерью (Про мальчика, который хотел обо всём знать).

Сходна по сюжету сказка „Аистиный остров”. Здесь знаком выступает хромота 
главного героя Силяна. Обратившись из аиста в человека, он в доказательство того, что в 
свою бытность аистом временами жил на отчем дворе, ссылался на свою хромоту. У своего 
отца Божина он спросил: „Помнишь, ты в мою сторону ком земли кинул да ненароком по 
ноге мне попал? С тех пор и хромаю”. Кроме того, он достал из своего гнезда сестрино 
монисто да клубок чёрных ниток. Всё это он в своё время перенёс из дома, чтобы иметь 
возле себя родные вещи. По этому признаку отец безошибочно узнаёт сына.

Знак в виде обручального кольца, которое царевна Вейхайвей против воли молодца 
надела ему на руку, фигурирует в сказке „В тронном зале”. Из-за этого у него поначалу 
не сложилось взаимопонимание с приглянувшейся ему девушкой Златушкой. После того, 
как молодец снял кольцо с пальца и опустил его в висевшую над очагом выдолбленную 
тыкву, Златушка согласилась отправиться с ним из подземного царства на Верхнюю землю. 
В сказке „Младший брат и Златушка убегают из дворца” Вейхайвей требует вернуть ей 
перстень, что молодец и исполняет.
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Отношение к письменности, грамотности
Среди простого народа был высок престиж грамотности. Грамотные герои в 

сказках пользуются уважением и почётом. Сказка о Мальчике, щенке, котёнке и лягушонке 
начинается словами: „У одной женщины был сын-школьник. Каждое утро, когда мальчик 
уходил в школу, мать давала ему денежку…” Зачин этот нужен для того, чтобы оправдать 
ежедневные действия мальчика по спасению различных животных. Хотя на развитие 
сюжета факт посещения школы не влияет, всё же он характерен тем, что для зачина сказки 
берётся типичный случай. 

Тема обучения фигурирует и в сказке „Мальчик-пахарь”. Главный герой – сирота, 
бедняк из бедняков. Тем не менее он „ходил в школу. В сумке своей он носил только 
разбитую аспидную доску, даже букваря у него не было”. На развитие сюжета факт 
посещения школы не влияет, он всего лишь служит фоном для противопоставления 
бедности и богатства, доброты и алчности, и тем не менее весьма показателен для 
демонстрации представления о социальной ценности обучения.

Рисунок, картина
Более сложен образ знака, выполненного искусственно. Он появился на том 

этапе развития человечества, когда отдельные его представители осознали возможность 
обозначить интересующий их объект сначала в виде отдельного знака, а затем и 
полноценной картины.

Из сказки „Молодец бьётся с драконом” можно узнать о железной пробке с 
сургучной печатью, на которой имелось изображение головы крокодила.

Сказка „В тронном зале” повествует о том, что придворный художник Блюдолиз 
изобразил на картине царя Гусака как смелого победителя Дракона, что поначалу изумило 
и самого царя, и его дочь. Но затем царь стал пользоваться этой картиной как наглядным 
подтверждением своей храбрости и могущества.

 
Счёт
Составной частью грамотности является грамотность арифметическая, поскольку 

с теми или иными исчислениями повседневно сталкивается каждый человек. Тема счёта, 
числа, различных вычислений представлена в болгарских сказках довольно широко. 
Слово „счёт” имеет древнеславянское происхождение – оно ведёт своё начало от слов 
„читать”, „считать”. В народных сказках проводится идея высокой ценности владения этим 
искусством. То, что связано в болгарских сказках с понятием числа, зачастую окрашено 
столь свойственным болгарскому фольклору добрым юмором, – впрочем, зачастую 
органично связанным с глубоким философским смыслом. Типичным примером такого рода 
служит сказка „Хитрый Петер и богач”. Суть её состоит в том, что Петер не поклонился 
на улице встретившемуся ему богачу – владельцу тысячи золотых монет. Это богатство не 
впечатлило Петера: раз эти деньги не перейдут к нему, то и кланяться незачем. Он не стал 
бы кланяться, если получил бы их половину, ведь тогда он сравняется с богачом. Тем более 
не стал бы он кланяться, если бы всё золото перешло к нему, ведь тогда он станет богаче 
собеседника. 

Сказка „Почему в марте 31 день”, как видим, имеет число прямо в заглавии, а её 
содержание состоит в ответе на заглавный вопрос. Начинается она с того, что „когда-то, 
очень давно, у бабы Марты (в марте) было в распоряжении всего 28 дней, а у Младшего 
Сечко (в феврале), наоборот, было 31”. 

В сказке „Сорок братьев и сестра” фигурируют сорок две кровати, которые 
сестра каждый день застилала, сорок две миски супу, который она готовила, и затем – 
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сорок кротов, в которых превратились перессорившиеся из-за наследства братья, сорок 
предназначенных для них яблок и т.д. Сказка точна и в указании времени заточения 
братьев – двадцать недель до встречи с сестрой и двадцать, потребовавшихся для выхода из 
подземелья. 

Детально описывается в сказке „Ум и счастье” как паренёк выяснял истинную цену 
чудом доставшихся ему золотых монет: „Зашёл к одному золотых дел мастеру, ко второму, 
к третьему – каждый хотел купить монету и давал за неё больше другого. В конце концов 
парнишка продал монету одному меняле за большие деньги, купил себе хороший кафтан, 
ещё кое-какие мелочи и вернулся домой”. Через некоторое время парень взвалил себе 
на спину мешок с золотыми и отправился их продавать. Если в одном месте ему давали 
за один золотой, ну скажем, тысячу грошей, то в другом – две тысячи, а в третьем –  три 
тысячи грошей. Так паренёк собрал кучу денег, а в его мешке всё ещё оставалось немало 
золотых. Купил он себе хорошего коня, красивую одежду и отправился в престольный 
град. Там он продал за хорошую цену все золотые и стал очень богатым человеком. Из этой 
сказки можно сделать вывод, что арифметическая культура была развита в Болгарии весьма 
высоко, что можно было быть человеком неграмотным, некнижным, но в счёте при этом 
разбираться весьма основательно.

Кончается эта сказка тоже темой числа. Отвернувшееся от героя Счастье привело 
к тому, что он вновь стал придурковатым и беспричинно трижды ударил свою жену – дочь 
царя и царицы. Вернувшийся к нему Ум научил его способу красиво оправдаться перед её 
родителями, сославшись на то, что он якобы исполнял завет своего батюшки, состоявший 
якобы в том, чтобы в первый же вечер после свадьбы „ударить свою невесту три раза. 
Первый раз – чтобы она на всю жизнь запомнила свою свадьбу; второй – чтобы уважала 
своих родителей, а третий – чтобы тебя уважала и любила”.

Малые формы письменности 
(печати, подписи, надписи, записки, официальные документы и т.п.)
Среди множества художественных образов, встречающихся в устном народном 

творчестве, довольно заметное место занимают объекты, связанные с письменностью: 
различного рода надписи, записи, грамоты, челобитные, указы, ярлыки, рисунки, портреты 
и так далее. О довольно высоком уровне грамотности народа свидетельствует относительно 
частое упоминание в сказках персонажей, непосредственно связанных с правовыми 
документами. Из всех видов письменных документов чаще всего в сказках встречаются 
записки, письма, различные правовые акты: договоры, жалобы, указы и т.п.

Широко фигурируют в сказках, выражаясь бюрократическим языком, документы, 
исходящие от представителей высших властных субъектов: царей, королей, генералов, 
министров и других начальников. Они отдают указы и т.д. Так, в упомянутой выше 
сказке „Молодец бьётся с драконом” дракон забил единственный водоносный жёлоб в 
столице царя Гусака железной пробкой. „К пробке была привешена сургучная печать 
с изображением головы крокодила”. После битвы с Драконом молодец „<…> вытер 
ладонью лоб, подошёл к источнику, сорвал сургучную печать, ухватился за железную 
пробку, расшатал её, поднатужился и вырвал. Хлынула сильная струя воды”. Печать здесь 
выполняет ту же функцию, что и сейчас, когда власть имущие опечатывают ею помещение 
в знак запрета прикасаться к опечатанному объекту. 

Охотник спас змею от пожара. За это она наградила его советом взять из гнезда одно 
из трёх яиц. На скорлупе оказалась надпись. Охотник продал яйцо ювелиру, а тот прочитал 
надпись: тот, кто съест желудок птички, снёсшей яйцо, каждое утро будет находить у себя 
под подушкой кошелёк с золотыми монетами, а тот, кто съест сердце, сможет читать чужие 
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мысли. В дальнейшем весь сюжет строится на исполнении этого чуда (Волшебная птичка).
В сказке „Последний грош” ведётся речь о корчме под названием „Последний 

грош”. Вывеска с этим названием была прибита над дверью корчмы, и усталый путник без 
труда прочитал эту вывеску, что свидетельствует о его грамотности. Но поскольку образ 
спутника деперсонифицирован, можно сделать вывод о владении грамотой как типичном 
явлении среди болгар.

По ходу сюжета сказки „На поле битвы” царь Гусак позорно сдаётся великану, и 
тот ставит условием освобождения чтобы царь отдал великану всех своих солдат и, кроме 
того, всякий день лишался одной девушки, которых любил съедать старый Дракон. В 
подтверждение согласия великан Ох „вынул из кармана один из пергаментных свитков 
и положил его поверх барабана”, использованного в этом случае в качестве стола. „Царь 
Гусак надел очки, подписал договор, выпрямился и спросил Оха: „А теперь я свободен?”. 

Договор как вид письменного документа упоминается и в сказке „Последний 
поединок”: трёхсотлетний дуб, сухой и чёрный, растолкав остальные деревья, дерущиеся 
с великаном, “сурово закричал: „Оставьте его мне! У меня с ним свои счёты: в тот день, 
когда царь Гусак подписал договор о мире, он [великан] с корнями вырвал меня”. Дуб, как 
и положено в сказках, побеждает великана, но о дальнейшей участи договора в этой серии 
сказок не сообщается, отчего создаётся впечатление незаконченности сюжета. 

Все такого рода сказки убедительно свидетельствуют о том, что повседневная 
жизнь болгар регулировалась посредством письменных документов, прочно вошедших в 
их быт. Кроме того, они убеждают в довольно высокой для своего времени грамотности 
болгарского населения, ведь они по самым разным поводам то и дело пишут письма, 
записки, читают поступающую к ним корреспонденцию.

Книга
Наиболее богаты сюжетно сказки, в которых стержнем является книга, при помощи 

которой осуществляются различные чудеса, герой спасается от неминуемой гибели, 
разоблачает козни противника, вводит в заблуждение (в комических сказках), познаёт 
сокровенные тайны, исполняется премудрости, приобретает желаемое. Книга в сказках 
– в большинстве случаев символ всезнания, величайшей мудрости, высшей правды и 
справедливости. Умеющий читать, даже просто обладающий книгой – это, как правило, 
непобедимый персонаж. Именно в сказочном материале закрепилось и из него же, как 
можно судить, проистекает в народе благоговейное отношение к книге, её авторитет, 
представление о владеющем книжным знанием как о человеке со сверхъестественными 
возможностями. Даже наивысший комический эффект в соответствующих сказках 
достигается введением в сюжет самого невероятного события – порчи книги. 

Суть многих сюжетов мирового фольклора, так или иначе связанных с сюжетом 
книги, однотипна. Однако в болгарском фольклоре имеется уникальный случай, когда 
сказочная коллизия разрешается с помощью не просто волшебной книги, но с помощью 
книги … болгарских народных сказок! Царская дочь Вейхайвей (отрицательный персонаж 
сказки „Вейхайвей и её отец”) забыла, что именно хотела приказать служанкам и, чтобы 
вспомнить, „сдвинула брови, приложила ко лбу указательный палец и сделала вид, что 
думает. Глаза её забегали и остановились на раскрытой книжке „Болгарские народные 
сказки”. Тотчас же она вскочила на ноги и начала подпрыгивать на своём пружинном 
матраце. Ей стало весело, и она захлопала в ладоши: „Вспомнила, вспомнила, что хотела 
приказать! Я, царевна Вейхайвей, дочь царя Гусака, величайшего среди царей, приказываю 
немедленно принести мне золотое яблоко!”. Сюжет этой сказки свидетельствует о том, что 
сложена она была относительно недавно, когда появились сборники сказок. На „молодость” 
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этой сказки указывает и упоминание о пружинном матраце – реалии довольно новой.
В целом книга в сказках пользуется наивысшим авторитетом по сравнению с 

другими видами письменных документов.

Выводы
Общий вывод, который напрашивается из осуществлённого анализа, состоит в 

том, что на протяжении всей своей истории болгары проявляли трепетное отношение к 
книге как выразительнице своих самых главных духовных ценностей, как к произведению 
искусства.

Всего, с учётом найденных в Интернете, изучена 81 сказка. Тема знаковых систем 
присутствует в 16 из них, что составляет 19,75 %. Тема собственно печатного источника 
обнаруживается в шести сказках, что составляет 7,4 %. 

Думается, что проанализированное количество сказок, к сожалению, недостаточно 
репрезентативно для того, чтобы делать окончательные выводы. Причин этому видится 
по меньшей мере четыре: 1) проанализированы только сказки, переведённые на русский 
язык, 2) затруднительно сказать насколько адекватно они переведены и 3) насколько 
репрезентативно они представляют генеральную совокупность (корпус русских народных 
сказок, например, близок к тысяче наименований и сюжетов). К тому же 4) изучались 
сказки, содержание которых адаптировалось для детей. В оригинальных же произведениях 
доля книжно-культурной тематики может быть существенно иной. Тем не менее и 
полученные результаты свидетельствуют о том, что книжная культура занимает заметное 
место в болгарском сказочном фольклоре. Всё это затрудняет возможность сделать 
уверенные заключения о степени отражения в нём книжной культуры болгар. К тому же 
просмотренные фольклорные произведения записаны относительно недавно – в конце 
XIX – первой половине XX века, что отличает их от времени записи фольклора других 
народов, отстоящих от этого периода на десятилетия, а подчас и на столетия.

Хотелось бы, тем не менее, надеяться, что полученные материалы более или 
менее адекватно проливают свет на отношение болгар к произведениям письменности, 
свидетельствуя о том, что книжная культура болгар на протяжении веков развивалась, 
ей всегда придавалось большое духовное и идейное значение. Полученные результаты 
способны установить в изученном аспекте место Болгарии среди других стран, прежде 
всего родственных ей, т.е. южнославянских. Если применённый в данном случае метод 
использовать для анализа фольклора других народов, появится возможность провести 
сравнительный анализ книжной культуры одного из них по сравнению с другими.

В заключение остаётся высказать пожелание, чтобы по мере накопления 
первоисточников анализ сказок и других проявлений народного гения был продолжен и 
дал более полные и достоверные сведения о влиянии письменной и книжной культуры 
на самосознание болгар. Но и имеющийся в нашем распоряжении материал позволяет 
заключить, что народ Болгарии отличается заметной приобщённостью к книжной культуре.
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ЗА  РЕЦЕПЦИЯТА  НА  МИНАЛИТЕ  КУЛТУРИ

Желязко Стоянов

Очевидната неспособност на човека да усвоява до безкрайност появите на новото 
в социалното развитие, повишава нуждата от проява на избирателност. Шилер пише през 
1788 г. на Кьорнер: „през следващите две години” няма да чета никакви „съвременни 
писатели”, а само Омир и другите класици. Защото за него класиката може и би трябвало да 
се разглежда и като „културна съвременност”, тъй като тя се проявява пряко в нарастващата 
динамика на иновацията най-вече със „своята устойчива ценност и в индивидуалната, и в 
училищната образованост”. 

Много мъдрост се съдържа в сентенцията „Времената се менят, а с тях се изменят 
и хората”. Но е вярно също така, че „сгъстената иновация” изменя и човешките възприятия 
(рецепции) за времето и за културата. Прав е Х. Любе когато нарича посоченият по-горе 
момент очевидни прояви на „съкратеното настояще”. Защото нарастването на „обема 
на иновацията за единица време” намалява значително хронологичното разстояние до 
остарялото, в което все още липсват привичните структури на сегашното (настоящето). 
В този смисъл обществото може да съкращава времевите разстояния до „отчужденото 
минало” и да намалява бъдещите житейски отношения. 

Нарастващият обем на обновяваното по принцип се допълва от обема на 
остаряващото. Тъй като расте това, което още е настояще, но то се отнася и към вчерашния 
ден, благодарение на което се увеличава „неедновременността на едновременното”. Този 
проблем вълнува интелектуалците преди повече от сто години – това е забележимо при 
Ницше, но преди него може ясно да забележи в знаменитите описания на Фридрих Шлегел.

Те схващат интересният феномен, че с времето нараства броят на реликтите 
(следите), расте и тяхната „музеефикация”; тъй като музеите с основание се определят 
като „изложбените зали за съответните реликти”. В случая възниква въпросът „Защо се 
налага обществото да пази в съответните репрезентативни екземпляри редица остарели 
и често изключени от актуалните отношения неща и явления? Каква е връзката между 
сложно културно явление като музеефикацията на съответните реликти и функциите на 
историческото съзнание в духовната структура на динамичните цивилизации?” 

Историята по същество е разказ за живота на човека и на човечеството, пише 
Вилхелм Дилтай. В „разказваните истории ние можем да разкриваме нашият индивидуален 
и колективен произход” само ако го оценяме чрез призмата на настоящето и на жизнения 
(индивидуален и социален) опит. Редица трудности в този процес обаче възникват когато 
„нашето минало” се превръща в „чуждо минало”. Това налага на човечеството разбира 
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по-добре „тези чужди елементи”, нещо повече – да ги запазва и усвоява, за което то се 
нуждае от функционирането на съответното специализирано и научно-дисциплинирано 
историческо съзнание.

Защото именно историческото съзнание се оказва способно да компенсира 
неизбежната загуба от човечеството на чувството за познатост, което може да превръща 
паметниците в специфично средство за разкриване на „взаимовръзката между 
модернизацията и историзиращото консервиране”. 

Икономическата и техническата  динамика превръщат градската и селската 
архитектурна среда в нещо „чуждо” за хората, което засилва стремежът на човечеството да 
запазва своята самотъждественост. При това е очевиден факт, че урбанизацията е способна 
да жертва в своя ход и немалко „знаменити паметници на архитектурния историзъм”, а 
днешната кметска управа често не се съобразява с нуждите на историческата памет, с 
потребността от запазването на ъответните „паметни места”, да ги превръща в „места за 
самоидентификация” на хората.

В този смисъл историческата култура може и трябва да се разглежда и като 
неотстраним стремеж в рамките на „съкратеното настояще” да установяваме връзката 
между настоящето и „разширяващото се минало”. В дадения контекст чрез категорията 
„идентичност” можем с основание да констатираме, че историческото съзнание е способно 
да компенсира опасностите от темпоралното разтваряне на нашата идентичност.

Редица автори сочат с основание, че основните различиия между социалната 
история и естествознанието не е в техния исторически или неисторически предмет. 
Според тях спецификата на социалната история може да се търси в нейната възможност да 
предава информацията в символно-езикова форма, а не в генетичните форми за предаване 
на гени между поколенията, което е характерно например за биологическата еволюция. 
Символно-езиковият начин за информация в случая се превръща и в решаващо условие за 
нарастващата скорост на еволюционните процеси в сферите на културата.

Но нали съществува опасност еволюционно-културните процеси да се 
идеологизират и политизират. Типична проява на тази опасна операция е например 
„ретрофутуризирането на различните социални утопии”. По тази начин (по Блажени 
Августин) можем да свързваме например миналото, настоящето и бъдещето. Според него 
не съществува минало, а съществуват само три настоящи времена: настояще, което се 
отнася към миналите неща; настояще, което се отнася до сегашните неща, и настояще, 
отнасящо се до бъдещите неща. Посочените три обекта се намират в нашата душа: 
отминалите неща съществуват във и чрез спомена; сегашните настоящи неща се реализират 
в съзерцанието, а бъдещите неща пък съществуват в нашите очаквания.  Затова на идеята 
за отношението „минало-бъдеще” може и трябва да се гледа главно като на специфично 
убежище на хората, в което възникват и се налагат социалните „утопии за спасение”.

От този подход към връзката „минало-бъдеще” могат да се направят поне следните 
изводи: Първо, историята на миналото може да се преформулира в своеобразна „история 
на бъдещето”, което оправдава предприемането на съответните средства за принуда 
при опитите за неговото реализиране. Второ, при опитите за определяне същността на 
съвременните събития трябва задължително да се фиксират и чертите на социалното 
бъдеще. Трето, от моралната и политическата оценка на бъдещето произтича задължението 
на съвременниците да правят нужното, за да ускоряват движението напред, т.е. да 
лансират и провеждат съответните елементи и моменти на социалните, включително и 
революционните промени. 

Идеологическата насоченост на политиката през призмата на миналото и според 
хода на историята довежда човечеството и до други важни последици. Първо, тази 
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насоченост освобождава в обществото съществен потенциал за успешно реализиране 
на измененията, което пък легитимира нуждата от поддържането на ускорено социално-
политическо развитие. Второ, и поради това политиката се оказва по-склонна към 
провеждането на терористична (насилствена) дейност; в подобни ситуации политическата 
дискриминация често се основава и върху отъждествяването на старото и новото с лошото 
и доброто. Трето, когато победи в съответния сблъсък, идеологически ориентираната 
политика се реализира обикновено като догматична и ултраконсервативна. С помощта на 
подобни доктрини тя се опитва да убеждава съвременниците, че те са поставени поради 
„благоприятните социално-политически фактори” в най-благоприятна, в привилегирована 
световно-темпорална позиция.

Именно подобен подход има предвид Карл Попър, когато твърди, че за 
привърженика на антиисторицистката идеология ускоряващият, разрушаващият или 
съзидателният ред на иновациите трябва да се разглежда като напълно случаен; и че 
независимо от своята насоченост, социалната еволюция не може и не трябва да се 
прогнозира. Поради това критиката на цивилизацията чрез динамиката на нейните 
изменения в културно-исторически аспект е твърде късен феномен. Например в началните 
периоди на индустриализацията обществото демонстрира и радост от своеобразната 
„утилизация на времето”, тъй като материалното производство нараства с ускорени 
темпове. В такива случаи се проявява и своеобразно удоволствие от „естетически 
култивираните скорости на развитие”. 

Експанзията на миналото поради ускорената културна еволюция обаче влияе не 
само върху човешките рецепции. Тази експанзия изменя и прецепцията на хората, при 
което чрез настоящето се опитваме да разкрием бъдещите рецепции за миналото. (В случая 
използвам понятието „прецепция” по аналогия с понятието „рецепция”, което създава 
възможност да се види зависимостта на бъдещите рецепции за миналото, за вида и начина, 
по които елементи от настоящето може да се предават на бъдещето.) 

Дали настоящето (като отрязък от времето, в което очакваме да се проявяват 
съответните структурно-постоянни жизнени отношения) включва и елементи (визии) 
за бъдещето? Дали нашето „знаещо настояще” е способно да усеща какво от днешното 
ще се превърне в обект на изследване от бъдещите историци? Това „знаещо настояще” 
прецептивно ли се организира и самопредава на бъдещето, само ли се ориентира към 
възможните рецепции за миналото в бъдещето? Едва ли е нужно при отговора на 
поставените въпроси да се позоваваме на множеството апологетични автобиографии. По 
своя основен замисъл – главно да служат за прецептивното регулиране на някои следващи 
рецепции – те могат и трябва да се определят като типизирани културно-исторически 
очаквания, поради което са предназначени главно за политическо-идеологическа употреба 
от потомците.

Независимо от поставените цели, самопредаването на информация от настоящето 
към бъдещето зависи значително и от нашите прецепции върху бъдещия интерес към 
миналото. Нарастващият поток от исторически извори изисква при тяхната употреба да се 
прави внимателно селекциониране. Длъжни ли сме обаче да решаваме и постулираме каква 
и колко информация ще може и ще трябва да се използва като документ за нашето време, 
какви ще са икономическите и техническите средства за нейното запазване, каква част от 
тази изворова информация поради документната пренатовареност, може и трябва да се 
унищожава?

Всеки архив, всяка библиотека  и изобщо всяка служба за охрана и съхраняване на 
паметниците са длъжни да освобождават или изграждат ново място за съхраняването на 
нови документи, което ще им дава възможност да  увеличават количеството и качеството 
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на своите информационни и комуникационни реликти. Кои от тях да архивират или 
да унищожат след определения срок за тяхното съхранение? Нали са нужни коректни 
принципи и средства за техния подбор и съхраняване, които ще ни позволяват да 
разграничаваме ясно потенциалните исторически извори от другите реликти без подобни 
качества. Дали и как можем да предрешаваме съдбата на съответните изворови масиви? 
Нали дори след периодичния преглед на собствената си  кореспонденция често съжаляваме 
за изхвърлянето на някои материали, които може и „да не са за кошчето за отпадъци”?

Провеждането на селекцията на съвременните документи (извори) не може и не 
трябва обаче да се ръководи само от прецептивния интерес към бъдещи рецепции. В такива 
случаи е по-добре прецепцията да изпреварва рецепцията. Нали човешките знания по 
някакъв начин се включват в структурите на историческото съзнание и чрез сегашното и 
бъдещото ни разбиране за миналото? По този начин по-добре могат да се селекционират и 
запазват съответните извори, които (както прецептивно предполагаме), може да са нужни 
на бъдещите историци.

Самопредаването на елементи от настоящето към бъдещето също е проява 
на културно-исторически реликт, и дори да не е традиция, трябва да се превръща в 
потенциален извор за информация. Прецепцията ни позволява да видим и да разберем 
границите на нашата индивидуална и институционална възможност да преработим и 
да подобрим съществените изменения. Предаването на информация от настоящето към 
бъдещето може да е заплашено, ако културната ориентация на двете визирани поколения 
е абсолютно различна или несъвместима. В подобна ситуация процесите на нарастване 
и стареене на реликтите могат да придобият редица неприятни черти, ако значимите 
за средностатистическия живот културни запаси предизвикват в хората чувството за 
дезориентация.

Динамиката на измененията в информационния масив се отразява и върху 
съответната представа  за развитието на науката. Ако картината за нашия свят няма 
ясни времеви граници и ориентираност, задължението да бъдем „съвременни” става 
неизпълнимо и тогава културната ценност на науката значително намалява. Принципът 
„Curiositas” като принцип за легитимирането на науката с времето губи своя смисъл, но 
той е способен да увеличава нашето разбиране на културната роля на релевантността. 
При подобна ситуация намалява значително и възможността на обществото да преработва 
иновациите. Факт е, че съвременият човек е роб и на джобния календар, а иновацията 
разширява бъдещето и в неговите делови планове.

Дългосрочното планиране обаче е отдавнашен елемент на социалната култура. Но и 
в този случай е очевидно, че съвременните интервали на планиране принуждават хората да 
координират своите действия и под нарастващото въздействия на съответните иновации с 
твърде неясни условия, а това намалява техните шансове да изчисляват условията, на които 
могат да разчитат.

Примерите за ограничените възможности на човечеството да преработва 
иновациите са множесто, но са изработени и предложени някои форми за успешна реакция 
срещу еволюционната динамика. Първо, човечеството може да историзира изследваната 
цивилизация, при това освен да опазваме реликтите от собственото минало ние можем да 
пазим знания за „миналото и на другите”, което пък ни създава възможност да видим и да 
разберем по-ясно „кои сме самите ние”. [1]

Второ, ние можем да реагираме на натиска на нарастващите културни елементи и 
с редица прояви на съответния структурен консерватизъм – при подобни случаи можем 
да засилим своят интерес към нещата с по-дълговечна значимост, а след това да ги 
отнасяме към достиженията на класиката и традицията. В случая не става дума просто 
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за предпочитане на старото, а за прояви на структурен консерватизъм, чрез който ще 
отстояваме по-успешно както пред опасността от спиране на прогреса, така и неговите 
евентуални неблагоприятни последици. Възможна е още една формулировка по този 
проблем: в динамичните цивилизации част от класическото наследство има съществено 
значение за потомците и доколкото то не остарява толкова рязко, както некласическото. [2]

Трето, положителната оценка на класическите елементи на културното наследство 
засилва реакцията срещу натиска на иновацията, която често придобива формите на 
еклектизъм, индивидуализация и прекалена специализация. 

Четвърто, в подобна ситуация сме длъжни да се замисляме как да определяме 
икономическата и екплоатационната граница, зад които сме наистина способни „да 
заменяме новото с по-ново”. Нарастването на елементите на иновация често е ограничено 
и от заплахите за съществени загуби на рационалното, от излизане извън границите 
на разумната планируемост, което се превръща в пречка пред  успешните прогнози за 
бъдещите действия. [3]

Пето, забелязват се съществени изменения и в основния фактор за проявите на 
културната димамика – става дума за „принципа за научната и културната релевантност”, 
което може да е в ущърб на принципа „Сuriositas”, а това от своя страна съкращава 
значително нейните възможности за общокултурната й рецепция. Подобен подход обаче ни 
иправя пред спазване на призива за „все по-прагматичното отношение на обществото към 
науката”. [4]
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СЛОЖНИ  СИСТЕМИ  ЗА  ГЕНЕРИРАНЕ  НА  ЗНАНИЯ
 

Диана Стоянова

Знанието е това, което се знае, което е известно, 
което е установено в резултат на познавателна дейност. 
В по-общ смисъл това е науката изобщо. [9] 

В основата на света е заложена идеята за произхода и съществуването на човека. 
Познанието за света на един човек е частица от знанието на група хора, цели общества и 
неделимо цяло от колективната човешка памет. Тази жива верига от знания не е прекъсната 
през вековете, защото човекът никога не е преставал да съществува. През отделните 
периоди от своята физическа и духовна еволюция човекът търси и се бори както да оцелее, 
така и да възстанови миналото си. 

В този случай научната теория за природата на човека и неговото поведение може 
да се представи като опит за обяснение на наблюдаемите факти в определена форма на 
движение на материята (конкретна област на изучаване). Индивидуалното възприятие на 
човека за живота се формира на базата на познанието и ценностите, които оформят рамката 
на едно по-интересно и задълбочено интерпретиране на феномените и явленията в нашия 
живот. В продължение на векове различният подстъп към обяснението на тези събития и 
факти е създал невъобразимо широк обхват от представи. Индивидуалният стил на техните 
творци е едно от най-големите предизвикателства пред учените в науката днес, които 
извършват систематизация или тълкуване на информацията и знанията. 

Ролята на учените в процеса на търсене, събиране и акумулиране на нови знания се 
влияе и от личните (индивидуалните) познания на всеки един от тях за света. Съществуват 
(условно) две групи учени: едните се взират в бъдещето, а другите разглеждат миналото, 
но в основата на техните изследвания са търсенето и формулирането на знание. И в двата 
случая светът, в който живеят и работят (творят), се разграничава времево от този, в който 
се опитват да достигнат до нови знания.

Във връзка с това, разглеждайки човека като основен компонент в системата от 
знания и ценности, учените в различните области на науката прилагат многообразни и 
в същото време строго специфични методи и подходи, характерни за различните видове 
науки. Техните изследвания представляват процес, при който се търси знание. За да 
бъдат ясно разграничени отделните компоненти в системата (структурирани по вид, 
форма и значение), за да бъдат правилно и нагледно очертани (насочени) и посочени 
връзките, въздействията и взаимодействията между тях, трябва да бъдат организирани в 
система, представяща тяхната структура, етапи, методи и резултатите от самите действия 
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и взаимодействия. По този начин може да бъде видян и разгледан целият процес на 
изследване и обработка на информацията. Това означава изследване на условията за 
възможност в условията на обществената практика, но за да открием основанията за 
възможност, означава да открием останалите неексплицирани предпоставки и да ги 
осмислим в техния особен исторически контекст. [4] Тази мисловна опозиция може да бъде 
успешна само при системен научен подход.

По същество системата представлява множество от взаимносвързани, 
взаимодействащи и/или взаимозависими елементи, които съставляват едно цяло. Освен 
от елементи системата се състои и от връзки между тях. Отделните връзки в системата 
може да бъдат информационни, материални или енергийни. Те са свързани функционално 
и/или структурно, но съвкупността от всички тях формира и изгражда общата структура 
(скелет) на системата. Системите притежават поведение, което включва: вход, обработка 
(процесинг на материали, енергия, информация и данни [2]) и изход. Теорията на системите 
представя тяхното интердисциплинарно изучаване в науката и обществото посредством 
описание и анализ на връзките между отделните им компоненти, които, взаимодействайки, 
произвеждат продукт (резултат). [2] На входа на системата постъпва някакъв вид 
информация – суровина. Тя може да бъде разглеждана, изследвана и тълкувана от различни 
учени и специалисти, тъй като не е била обработена и класифицирана и нейното значение 
или предназначение не е установено. Опитите, които учени, специалисти или експерти 
извършват с помощта на специални подходи и методи за обработка на информацията, 
в края на системата (на изхода) отчитат резултати. В по-голямата част от случаите 
суровината, която е постъпила на входа на системата, на изхода се е превърнала в ново 
знание – готов продукт. 

Концептуалните модели се свързват с т.нар. сложни системи, които имат много 
вътрешни връзки и сложно математическо описание, сложна вътрешна структура и 
специфични свойства. Такива системи са съставени от множество хора, вещи (обекти) 
и/или събития, разглеждани като едно цяло, с цел изпълнение на определени функции. 
Науката е теория на системите, която изучава общите свойства на сложните системи, 
методите за тяхното изследване, създаване и управление. Самите системи може да бъдат 
разделяни на подсистеми и описвани чрез модели. Елементите на една система могат да 
бъдат конкретни (например хора) и/или абстрактни (например понятия). За да се опише 
сложна система, първо трябва да се отдели от средата чрез установяване на граници между 
средата и системата. След това – да се отразят функционалните й особености. Описанието 
на системите се извършва на няколко етапа. В първия етап се анализират връзките на 
системата със средата. Във втория етап се осъществява самото създаване на модела 
на системата. Моделът разкрива най-вече съществуващите и достъпни знания. Когато 
елементите на системата и връзките между тях се изобразяват графично и описателно, 
т.е. с текст, се прилага нагледно-представителен, или т.нар. концептуален модел, в който 
елементите на системата са понятия (концепти) от съответната предметна област. Те могат 
да имат различна степен на абстрактност и обхват (обем) на съдържанието и могат да 
бъдат подредени в йерархичен ред. Поради човешката намеса моделът до известна степен 
е субективен. Поради това различните изследователи създават различни модели на една 
и съща система (колкото хора, толкова модели). Освен субективен моделът е и обективен. 
В него трябва да се отразят най-съществените свойства на системата в зависимост от 
поставената изследователска задача.

В обществото, базирано на знания по този начин биха могли да се преосмислят и 
преоценят знанията на общността, както и да се отбележат информационните потоци, които 
преминават през естествената среда на живот и развитие на общността.
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Концептуален мегапораждащ модел за знанието
В конкретния случай Концептуалният мегапораждащ модел за знанието [10] 

цели да представи съвкупността от всички знания, характерни както за един човек, така 
и за група хора, малки общества или отделни народи. Едно от предимствата на модела 
е възможността за осъществяване на „приятна комуникация” между различните науки. 
В мегамодела са използвани съществуващи и утвърдени понятия и термини от различни 
области на науката: гносеология и аксиология, история, психология, философия, религия, 
науки за информирането (Informing Science) и други. Структурните и функционалните 
характеристики на мегамодела позволяват да бъде направена връзката между повече 
символи, знаци и форми на знанието, което ще даде по-ясна представа за цялостния 
комплекс от знания в съвременната информационна среда [3]. 

Основното предназначение на Концептуалния мегапораждащ модел е да онагледи 
по възможно най-лесния и достъпен начин съществуващите явни или неявни знания и 
едновременно с това да ги свърже с цялостния комплекс от знания за света.

Концептуалният мегапораждащ модел има следните функционални 
характеристики: 

На „входа” на системата за живот и съществуване на човека с „кръгове” в син 
цвят е представено движението на информацията от информационната среда към входа 
на системата. Тези кръгове представляват видимите взаимовръзки между събитията и 
фактите от предметната област, които са базирани на чисто емпиричен опит. Те показват 
движението на информацията от информационната среда към системата за преработка на 
информацията в знание. (Вж схема N 1.) 

В подсистемата „Естествен цикъл на знанието” се осъществява взаимодействие 
между трите основни елемента: Човек, Природа, Свят, с което се показва ролята на човека 
като основен фактор на влияние в процеса на формиране на знанието. Човекът опознава 
природата и по този начин опознава и света, а опознавайки света – опознава и самия себе 
си. Това е естественият начин за придобиване на знания при човека. Когато знанието излезе 
извън рамките на „единичността”, се завърта в следващия цикъл от своята трансформация, 
преминавайки в „множествеността”. Човек предава своите идеи, мисли и/или емоции на друг 
човек или група от хора и по този начин знанието достига до обществото. (Вж схема N 2.)

В подсистемата „Цикъл на знанието в обществото” основните компоненти: 
„човек”, „знание”, „познание” и „общество”, взаимодействат помежду си и по този начин 
знанието постепенно започва да се усвоява от повече хора, които според спецификата на 
своите собствени знания и опит го осъзнават, разбират, отхвърлят или възприемат. Кръгът 
„реалност, знание, съзнание” се явява център в подсистемата, защото играе определяща 
роля за обособяването на другите два компонента: „философските” и „религиозните”, 
възприемани като инструмент за формиране на представа за света у човека. Последният 
компонент в тази подсистема – „общество на знанието”, изразява крайния вариант на 
възприемане и предаване на знанието. Всяко „общество на знанието” може само да генерира 
знание и на свой ред да го предаде на друг човек или група от хора. (Вж схема N 3.)

В подсистемата „Жизнен цикъл на знанието” основният компонент е „кръгът 
на взаимодействие”. Той се явява главен елемент на подсистемата, защото обединява 
следните елементи: „неясно знание”, „съществуващо знание” и „ново знание”, и в същото 
време показва процеса на движение вътре в подсистемата, връзките и взаимодействията 
между по-горе изброените елементи, като затваря цикъла в „генератор/трансформатор 
на знания”. По този начин се показва същността на целия процес на генериране на 
знание. Кръговете, които бяха описани в схема N 1, за които беше споменато, че са 
израз на видимите взаимовръзки между събитията и фактите от предметната област, в 
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схема N 4 не са променили първостепенното значение, с което са натоварени. Когато до 
входа на подсистемата „Жизнен цикъл на знанието” достигне определен вид знание, 
то има статут на „ново знание”, което показва, че има неясен характер и трябва да бъде 
тествано, за да бъде отхвърлено или прието. Генераторът на знания действа именно 
на този принцип – той приема „неясното знание”, подлага го на различни тествания, 
сравнения и др. с вече „съществуващото знание” и на базата на получените резултати 
променя своя статут. В хода на този етап се определя както степента на формализация 
на знанията, така и тяхната достъпност. Като последващ етап от този процес се налага 
класифицирането на знанията. Едва тогава знанията могат да се превърнат в част от 
материалните и духовните активи на едно общество, организация, група от хора или 
индивидуална личност. В случаите, когато неясното знание бъде отхвърлено, това не 
означава, че познанията за него ще бъдат изгубени, тъй като открито веднъж (под една 
или друга форма), то остава в информационната среда. Този процес е идентичен с 
традиционното извличане на знания за голяма част от експертните системи. Отделните 
етапи по приемането или отхвърлянето на знания са от съществено значение, тъй като 
именно по този начин се поддържа жизнеспособността на една система. (Вж схема N 4.) 
Концептуалният мегапораждащ модел е създаден въз основа на предварително формирана 
структура и ясно изразени функционални характеристики на други подмодели [10]. В 
тях е разгледан цикълът на първичните знания и тяхната приемственост от различните 
социални структури. Представени са механизмите и пряката връзка между знанията и  
ценностите в „общество на знанието”, и тяхното значение в цялостния комплекс от знания 
на човечеството. Изводите и резултатите са формирани въз основа на проведени системни 
проучвания и изследвания от много учени, специалисти и изследователи в различни 
области на науката. Благодарение на техните публикации, мнения, хипотези и становища 

Схема N 5 
„Концептуален мегапораждащ модел” 

На схема N 5 е представено графично изображение на Концептуалния мегапораждащ модел, който 
обединява съвкупността от първични знания, придобили общественозначим статут и на базата 
на структурно обособени връзки между отделните му компоненти затваря процеса по търсене, 

откриване и производство на нови знания и ценности.
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в редица статии, монографии, книги, сборници, интервюта и др. е представен  цикълът 
на първичните знания и тяхната приемственост от различните социални структури. 
Този цикъл обединява онази система от знания и ценности за живота и света, които се 
съхраняват, предават и разпространяват по отделните нива на възприятие при различните 
общества. Знанията, които се съхраняват в тези общества на знанието, могат да бъдат явни 
или неявни. Една част от тези знания ще променят статута си и от неявни ще се превърнат 
в явни и обратното, но има и такива, които ще продължат да съществуват само в рамките 
на самото общество. [8] В заключение Концептуалният мегапораждащ модел (Вж схема 
N 5) цели да покаже съвкупността от първични знания, придобили обществено значим 
статут. В същото време чрез специфични структурно обособени връзки моделът цели да 
представи в по-голяма дълбочина знанията и ценностите, които се създават или съхраняват 
в т. нар. „общество на знанието”. Във функцията си на обяснителни системи моделите за 
възприемане на живота и света от човека омаловажават редукционизма (опростенчеството) 
и елементаризма (раздробяването) в науката. Във всеки модел системите са подредени 
йерархично, като всяка е включена в по-обща и е изградена от по-малко общи системи. 
Прониквайки една в друга, те определят логиката на универсалния методологичен подход 
към човека. Неговото поведение се явява естествена реакция на общовалидното знание, 
както и на онова познание, което е придобил на чисто перцептивно ниво.
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БЪЛГАРСКИЯТ  ОПИТ  В  ОБУЧЕНИЕТО  НА  
БИБЛИОТЕКАРИ 

КАТО  МЕДИАТОРИ  НА  ЗНАНИЯ  И  УМЕНИЯ 
НА  ХОРА  ОТ  ТРЕТАТА  ВЪЗРАСТ

Добринка Стойкова 

Въведение
Проблемът със застаряване на населението е признат като един от най-тревожните 

в Европа. В доклад на Европейската Комисия от март 2005, озаглавен „Посрещане на 
предизвикателствата на демографските промени: нова солидарност между генерациите” 
се прогнозира нарастване на продължителността на живота. В същото време се констатира 
намаляване на  процента на ражданията. Същата демографска тенденция се наблюдава и в 
България. В момента хората над 60 годишна възраст в някои региони на България са 25% от 
населението с тенденция за нарастване. 

Остаряването се асоциира с придобиването на опит, мъдрост, компетентност и 
уважение. От друга страна, застаряването може да бъде асоциирано с негативни  последици 
като  влошаване на физическото здраве и на  умствените способности, пасивност, бедност, 
социално изключване и  социална зависимост. Нека си задададем въпроса – какъв ще бъде 
живота на застаряващите хора в България? Дали те ще бъдат изолирани и никому ненужни 
или те ще остаряват и ще продължават да бъдат активни и полезни за себе си и за хората 
около тях.

Най-сигурният начин да се постигне активно остаряване на хората от третата 
възраст е те да се усвояват нови умения, да придобиват ново знание, нови хобита и всичко 
онова, което те не са имали време да направят докато са били на работа. Важна роля в 
прилагането на стратегията за активното стареене имат университетите и библиотеките. 
И двете институции имат потенциал да предложат на възрастните хора 60+ разнообразни 
възможности за широко участие на тази върастова група в живота посредством обучение. 

Целта на настоящата статия е да представи българският опит за обучение на 
хора 60+ в библиотеки и университети. Ще разгледаме концепциите за обучение, тяхната 
реализация и първи резултати. 

А. Обучение на библиотекари като медиатори на знания и умения на хора от 
третата възраст в библиотеките

Идеята за използване на публичните библиотеки като място за получаване на 
полезна и практична информация от гражданите на общината, вкл. и от хората на 
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третата възраст не е нова. Тя е приложена с успех от библиотеки във Великобритания 
и САЩ [1, 2]. Прилагането й в България стана възможно благодарение на българо-
американския проект ABLE. В него активно се включват библиотекари от САЩ, щата 
Колорадо и около десет, предимно регионални библиотеки. 

Когато направим равносметка за постигнатото от дистанция на времето ще 
забележим, че не всички предвидени в ABLE проект начинания са успешни. Неговата 
основна цел беше да се създадат обществено информационни центрове в партньрски 
на американските библиотеки. В тях гражданите, вкл. хора от третата възраст трябваше 
безплатно да получават необходимата им за всекидневния живот информация. Такива 
центрове бяха изградени в регионалните библиотеки във Варна, Велико Търново, Добрич, 
Силистра и в читалище „Родина” в Стара Загора. Други партьорски библиотеки, сред които 
намиращите се в София, Пловдив, Плевен, Гоце Делчев, Раковски не успяха. Проектът не 
прерастна в ABLE 2. 

Обучението на българските библиотекари как да издирват, систематизират и 
предоставят на гражданите полезна и практична информация бе оставено на запознаването 
им с ръководството за планиране и изграждане на обществено-информационни центрове 
[5]. Най-голямата придобивка на този проект беше създаването на  портал за информация 
за гражданите, озаглавен – Информация за всеки ден за всеки един от нас. В него всеки 
български гражданин можеше да намери систематизирана информация  по 18 основни 
рубрики. За хората от третата възраст най-полезна бяха рубриките – здравеопазване, 
образование и обучение, социални дейности, как да търсим в интернет, бързи справки, 
развлечение, хоби. На тях библиотекарите помагаха да намерят информация за лекар 
специалист; как да си подготвят документите за пенсиониране; какви помощи имат право 
да получат; кои са най-удобните превозни средства и часове за пътуване и др.

По-късно тази идея беше доразвита и приложена по отношение на дейността на 
библиотеките в малките населени места от колектив на УниБИТ [6]. Това стана възможно 
благодарение на проекта (BG2005/017-353.10.01) – „Развитие на мрежа от центрове 
за продължаващо обучение на библиотекари – организатори, обслужващи малките 
общини”. В рамките на проекта ние осигурихме компютри и безплатен достъп до интернет 
в читалища в Дулово, Силистренско; в Дряново, Габровско и в Елхово, Ямболско. 

Съществена част от проекта е обучението по специално създадени програми 
на 5 групи работещите в малките общини библиотекари като медиатори на услуги на 
граждани и на местните власти. За целите на обучението са издадени три сборника [7, 
8, 9]. Впоследствие те са изпратени безплатно на повече от 200 малки библиотеки и на 
част от регионалните в цялата страна. Тези издания широко се използват в практиката на 
библиотеките. 

В резултат от обучението на библиотекарите в малки населени места в библиотеките 
бяха създадени курсове за начални компютърни умения и търсене на информация в 
интернет за различни възрастови групи. На жителите в тези населени места, вкл. на лица 
60+, беше оказана помощ при издирване на информация, свързана с ележдневието им. 

Значим и мащабен проект за обучение на библиотекари е „Глоб@лни библиотеки –
България” (2009-2013). Това е съвместна инициатива на Министерство на културата, 

на програмата на ООН за развитие, подпомогнати финансово от фондацията на Bill & 
Melinda Gates с 15 милиона долара. 

Основната цел на проекта „Глоб@лни библиотеки – България” е да се помогне на 
гражданите от български градове и села да се приобщят към информационното общество. 
Съгласно проекта библиотеките трябва да осигурят на гражданите от населеното място 
свободен достъп до интернет; използване на компютри в публичните библиотеки; създаване 
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на он-лайн услуги; получаване на он-лайн местна информация; библиотекарите да научат 
всички посетители на библиотеката как да използват e-mail, Skype, Facebook и как да търсят 
информация в интернет. Крайната цел е библиотеките, особено онези в малките населени 
места, да станат по-видими за обществото и да бъдат по-посещавани. Целеви групи, с 
които да се работи приоритетно в библиотеките са ученици, деца от малцинствата и хора от 
третата възраст. 

Благодарение на проекта 960 публични библиотеки получиха безплатно компютри, 
софтуер и достъп до интернет. Сред избраните библиотеки бяха регионалните библиотеки, 
които създадоха учебни центрове за обучение на библиотекари от региона, а в последствие 
и на граждани. Между 3 и 6 компютъра получиха читалища от градове и села. Обучени 
бяха 3000 библиотекари от 1600 библиотеки. Обучението включва основни компютърни 
умения, умения за общуване; познания за информационни източници, за стратегии и 
техники при търсене на информация предимно в интернет, за лобиране, набиране на 
алтернативни средства и за работа с доброволци [12].

Благодарение на обучението на библиотекарите става възможно в някои публични 
библиотеки да се организират курсове за обучение на компютърни умения на две основни 
групи потребители. Първата група са ученици, предимно от малцинствата. Втората основна 
група обучаеми са възрастни 60+. Курсове се организират в почти всички регионални 
библиотеки, всяка от които е получила от проекта по 10 нови компютъра. Интересът към 
обучение на възрастни 60+ се оказа най-висок във Варна, където библиотекарите провеждат 
по два курса дневно – един преди обяд и един следобяд. В останалите градове интересът 
не е толкова голям. Продължителността, тематиката на курсовете и броя на участниците 
в тях варират в отделни населени места. Повечето курсове за застаряващи хора са с 
продължителност от една седмица до десет дни. Занятието с тях не продължава повече от 
три часа дневно. 

В по-голяма част от курсовете участниците получават базови компютърни умения. 
Показва им се как да използват Skype, Facebook, e-mail. В част от курсовете на възрастните 
хора 60+ се показва как да получават и изпращат снимки. Всичко това е особено полезно 
за тях в общуването им с техните деца и внуци, както и с хора на тяхната възраст. Те са 
щастливи да получават новини от роднини, които не са в България. 

В някои регионални библиотеки в курсовете за хора от третата възраст се включва 
и обучение как да се търси информация в интернет. Изборът на теми за издирване на 
информация в повечето случаи е в зависимост от интересите на участниците в курса. Част 
от тях са се интересували от информация по здравни проблеми, а други от рецепти, билки, 
условия за отглеждане на зеленчуци или от туристически маршрути. В няколко от по-
големите градове при обучението на хора от третата възраст са включени като доброволци 
ученици от последните класове на гимназията. Това е осигурило индивидуално обучение на 
възрастните хора. 

През 2012 г. фирмата Алфа Рисърч прави допитване и анализ за резултатите от 
проекта „Глоб@лни библиотеки – България” в 100 от участващите в него библиотеки. 
Оказва се, че инициативите на проекта се посрещат положително в селата, където 
съществува недостиг на информация. В резултат от проекта посетителите в селските 
читалища са многобройни и от разнообразни по състав – деца, безработни, представители 
на малцинствата и голям брой хора от третата възраст. В градовете, където компютрите са 
част от ежедневието, посетители на библиотеките са предимно бедни хора, които не могат 
да си позволят да си купят компютър. Обучението на хора от третата възраст се посреща 
положително [12]. 

В равносметката за реализацията на този проект преобладава положителната 
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оценка. Забелязано е увеличаване на броя на посещаващите читалищата в малките 
градове и села. Инициативата е забелязана от журналистите. В централни телевизионни 
и радиопредавания са излъчени репортажи и/или интервюта с участници в курсовете за 
обучение на хора 60+. Благодарение на това публичните библиотеки стават видими за 
обществото. 

Съществуват и някои костатации, които не са положителни. Става дума за 
установеното от фирмата Алфа Рисърч мнения на представители на местната власт, 
които нямат намерения да подкрепят идеите на проекта след неговото завършване, както 
и не дотам убедителните резултати в големи градове. След приключване на проекта има 
опасност от проблеми с подържане на изправността на подарената техника в малките 
общини. Проведени от УниБИТ дълбочинни интервюта с представители на 4 регионални 
и 4 читалищни библиотеки дават основание и за други констатации, които в официалните 
отчети липсват. Става дума за това, че част от библиотекарите се чувстват неуверени да 
провеждат обучение на възрастни извън такива за обучението им на базисни компютърни 
умения. Обучението на хора от третата възраст като правило е кратко и не винаги 
достатъчно те да се чувстват уверени в знанията си. Извън курсовете част от тези курсисти 
се обучават допълнително индивидуално когато повторно отиват в библиотеката и имат 
конкретно питане за търсене на информация в интернет. 

Б. Българският опит за обучение на хора от третата възраст в университети
По света съществуват университети или факултети за хора от третата възраст. В 

България това не е така. Едва отскоро е премахната забраната за организиране на курсове 
за професионално обучение на хора, които не са студенти. Предстои и в България да се 
открият университети за хора от третата възраст. Засега се проучва чуждият опит в това 
отношение. Група преподаватели от УниБИТ с успех участват в поредица от международни 
проекти, наред с университети или факултети за третата възраст от Германия, Сърбия, 
Хърватска, Словения. 

 Една от полезните за натрупване на опит инициативи, в които УниБИТ активно 
участва е съвместният европейски проект DASUN – „Дунавски университети за хора от 
третата възраст”. В рамките на проекта ние извършихме соцологичско изследване на 
интереси и нагласи на възрастни  55+ за обучение в университета [10]. За да направим това 
изследване ние помолихме редовни студенти от различни специалности да раздадат на 
своите баби или дядовци анкетни карти. След обработване на резултатите, на студентите от 
библиотечните курсове беше възложено да издирят литература и фактографска информация 
по търсени от върастните хора теми. От представените писмени работи бяха избрани 22 
най-интересни теми и бяха издадени като листовки. 

В резултат от допитването за интересите на възрастните 55+ към обучение ние 
установихме, че 52.14% от запитаните искат да се научат как да търсят информация в 
интернет;  37.14% – да научат как да водят здравословен начин на живот; 35.7%. – да 
намерят идеи за прекарване на свободното си време (градинарство, готварство, хоби); 
30.7%  – как да търсят информация за симптоми на болести и за нетрадиционни методи на 
лечение; 25.7% – как да търсят информация за туристически забележителности и 23.57% – 
как да се научат да комуникират със съвременни информационни средства. 

Установихме и какви са предпочитаните форми на обучение от хората на 
55+. След това ние организирахме един Академичен ден за хора от третата възраст в 
университета. Участници в Академичния ден бяха хора на възраст от 50 до 90 години 
с различни професии и ниво на образование. На всички тях ние раздадохме листовки, 
съдържащи полезна и практична информация по 22 теми, свързани с техните интереси. На 
присъстващите бяха изнесени две лекции: „Траките и тяхните вярвания в безсмъртието” –  с 
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лектор проф. Валерия Фол и „Болести, типични за хора от третата възраст. Възможности за 
превенция и терапия” – с лектор доктор Ясен Петров. 

На участниците в Академичния ден бяха представени и няколко презентации, 
съдържащи практични съвети за възрастните хора. Интересни за тях бяха следните теми: 
„Значение на движението и на музиката за здравето на възрастните 55+”; „Как да търсим 
информация за места за туризъм и запознаване с културно-историческото наследство”; 
и „Информационни технологии и интернет апликации”. Положително беше посрещнато 
и практическото обучение на компютърни знания за начинаещи. Показва им се как да 
използват Skype, Facebook, e-mail.

Проектът DASUN – „Дунавски университети за хора от третата възраст” и идеите 
за обучение на хора 55+ получи много висока оценка от Европейската комисия. Той бе 
определен като добра практика за подражаване от страните членки. 

Заключение
От години публичните библиотеки в България са предпочитано място за хората 

от третата възраст. Читалищата са място, където те общуват помежду си и място, където 
те проявяват своите скрити таланти. Възрастни хора 60+ активно участват, наред с по-
младите в групи за автентични народни песни и в представяне на характерни народни 
танци. Всяка от тези многобрайни групи участва в местни или национални фестивали. 
Хората от третата възраст в тези групи водят активен живот и се чувстват щастливи. Най-
известната от певческите групи е прочутият хор на „Бистришките баби”, които са обявени 
за нематериално културно наследство от ЮНЕСКО. 

Накрая, но не на последно място, в библиотеките на България има добри практики 
за съвместна работа на хора от третата възраст с ученици. Те помагат на по-младите да 
научат характерни народни песни, народни танци и как да бродират национални шевици. 
Предаването на опита позволява на по-възрастните да се чувстват полезни. Популярни 
в някои населени места, вкл. в София са организирани групи за лечебна гимнастика. 
Предпочитани от хора от третата възраст са и организираните за тях от читалищата изгодни 
екскурзии с рейс из България или до близки страни. 

През последните години публичните библиотеки са признати като място, в 
което хората от третата възраст получават базови компютърни умения и как да общуват 
като използват възможностите на информационните технологии. Преимуществата от 
провеждането на такива курсове в библиотеките са очевидни. От една страна възрастните 
60+ оценяват положително това, че те са безплатни, а от друга на тях им харесва 
дружелюбната атмосфера в библиотеката. Там никой не ги принуждава да бързат. Те имат 
възможност да научат нови неща със скорост, с която те решат. 

Те могат да питат отново и отново ако са забравили как да използват електронната 
си поща или как да търсят информация в интернет. Това са основните причини в курсовете 
да се включват хора от 60 до 90 години. След обучението те могат отново да посетят 
библиотеката и да използват библиотекаря като консултант когато търсят специфична 
информация, която ги интересува.  По този начин те научават как да се справят със своите 
здравословни проблеми; как да се грижат за цветята в къщи или в градината; какви 
интересни места могат да посетят. 

За разлика от библиотеките, българските университети засега не са място за 
обучение на хора от третата възраст. Причините за това са не само законодателни. Докато 
в читалищата и в регионалните библиотеки възрастните граждани се обучават безплатно 
на компютърни умения, в университетите засега не съществува такъв механизъм. Липсва 
и предлагане на разнообразни учебни курсове, в които възрастните 60+ да се включат за 
обучение, така, както това е направено в САЩ, Франция, Сърбия, Словения, Германия, 
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Хърватска и други страни. Надяваме се в близкото бъдеще и обучението на възрастни хора 
60+ в университетите да придобие системен характер след откриване на факултети за хора 
от третата възраст. 
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ПРОБЛЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ  НООСФЕРНЫМ 
УСТОЙЧИВЫМ  РАЗВИТИЕМ

Александр Субетто

1. Введение
Настоящая статья отражает основное содержание доклада автора, озвученного им на 

V Международной научной конференции по фундаментальным и прикладным проблемам 
устойчивого развития в системе „Природа – Общество – Человек” на тему: „Проблемы 
измерения и управления устойчивым развитием в условиях глобальных вызовов, рисков 
и угроз”. Эта конференция проходила в г. Дубна Московской области 21-22 декабря 
2015 года, на базе Государственного университета „Дубна” и была посвящена 25-летию 
Российской академии естественных наук.

Концепция, отраженная и в статье, и в докладе разрабатывалась автором на 
протяжении последних 25 лет и нашла свое отражение в таких монографиях автора как 
„Социогенетика” (1994), „Ноосферизм” (2001), „Глобальный империализм и ноосферно-
социалистическая альтернатива” (2004), „Разум и Анти-Разум” (2003), „Капиталократия 
и глобальный империализм” (2009), „Ноосферный прорыв России в будущее в XXI веке” 
(2010), „Манифест ноосферного социализма” (2011), „Ноосферное смысловедение” 
(2012), „Глобальная патология и глобальное здоровье в контексте императива 
ноосферной гармонии” (2014), „Идеология ХХI века” (2014), „Мегакосмическая 
проскопия Разума (общественного интеллекта) Человечества” (2014), „Революция и 
эволюция (методологический анализ проблемы их соотношения)” (2015), „Научно-
образовательное общество как основа стратегии развития России в XXI веке” (2015), 
„Роды Действительного Разума” (2015), „Управляющий разум и новая парадигма науки об 
управлении (в контексте ноосферного императива XXI века)” (2015). Все эти монографии 
находятся на свободном доступе в Интернете на разных сайтах.

Проблема устойчивого развития человечества порождена глобальным 
экологическим кризисом, возникшим на рубеже 50-х – 60-х годов ХХ века и переросшим по 
оценке автора в первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы на рубеже 80-х – 
90-х годов. Активный поиск стратегии устойчивого развития умами человечества, хотя и 
берет начало с 80-х годов ХХ века, но получил мощный импульс на Конференции ООН по 
охране окружающей среды и развитию, прошедшей в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года. 
Но уже тогда академик АН СССР, тогда возглавлявший Сибирское отделение академии, В. 
А. Коптюг в своем аналитическом обзоре научной дискуссии на этой конференции обратил 
внимание на два важных момента, прозвучавших на этой дискуссии: первое – это то, что 
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главным барьером на пути к устойчивому развитию служит капиталистическая частная 
собственность на средства производства, второе – это то, что развивающиеся страны 
не могут повторить путь развития развитых, т.е. капиталистических, стран Западной 
Европы и США, поскольку он ведет к экологическому краху человечества [1]. Кстати, эти 
положения косвенно присутствуют в высказываниях Б. Коммонера, Гудленда, Дейли, Эль-
Серафи, сделанных до этой дискуссии. Б. Коммонер подчеркнул в работе „Замыкающийся 
круг” (1973): технологии на базе частной собственности уничтожают самое главное 
богатство человечества – экосистемы [2]. А В 1991 году, за год до Конференции в Рио-
де-Жанейро, в докладе, написанном группой мировых ученых во главе с Гудлендом, Дейли 
и Эль-Серафи по заказу Мирового банка, прозвучал своеобразный вердикт: в экологически 
насыщенной нише, которую занимает человечество, рынок как механизм развития, 
исчерпал себя [3].

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы, поставившая Предел 
сложившимся основаниям, ценностям и механизмам развития человечества, по оценке 
автора, с новою силою поставила перед человечеством императив выживаемости 
как императив перехода к ноосферной парадигме истории и ноосферной парадигме 
устойчивого развития, альтернативы которой нет [4-7].

Вот почему автор и выносит на обсуждение тему „Проблемы управления 
ноосферным устойчивым развитием”.

2. Эпоха Великого Эволюционного Перелома как
Эпоха Смены Парадигм Устойчивого Развития

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы обозначила собой не только 
начало Эпохи Великого Эволюционного Перелома в социальной эволюции человечества, 
но и выход на арену человеческой истории Большой Логики Социоприродной Эволюции 
(БЛСЭ) [4, 8].

Все науки, входящие в обществоведение, занимались исследованиями 
Внутренней Логики Социального развития (ВЛСР), поскольку история человечества 
рассматривалась наукой, начиная с Аристотеля, как условно независимая от Природы, 
движимая внутренними причинами. И формационной подход к логике истории Маркса, 
и цивилизационный подход Н. Я. Данилевского – О. Шпенглера – А. Дж. Тойнби – П. 
А. Сорокина и других, и появившиеся попытки рассмотреть историю с позиции логики 
развития технологического и информационного базисов, и другие, – в той или иной степени 
раскрывали ВЛСР.

Сама первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы есть определенная 
форма манифестации, правда в негативной экологической форме, единства Биосферы и 
Человечества как её части.

И здесь главным основанием становится энергетический базис хозяйственного 
природопотребления (и соответственно – антропогенного  давления на Биосферу) со 
стороны Человечества как Целого.

От начала Неолитической революции до начала ХХ века сложившуюся историю 
человечества автор обозначает как Стихийную, Малоэнергетическую. ХХ-й век 
человек в среднем встретил, будучи на 99% вооружëнным традиционными формами 
энергии – собственной мускульной энергией, энергией домашних животных, ветряных 
и водяных мельниц, а также простейшими механическими устройствами – усилителями 
энергетического воздействия (рычаги, блочные механизмы, полиспасты и т.п.).  
Промышленная революция в мире капитализма Запада ситуацию не изменила. На новые 
виды энергии приходился всего 1%.
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Несмотря на то, что человек, в своем хозяйствовании понижал негэнтропию 
окружающей среды, т.е. “плодил” вокруг себя „пустыню” (по Марксу: культура, которая 
развивается стихийно, оставляет после себя пустыню), производство Биосферой 
негэнтропии (т.е. рост ее организованности, структурированности вследствие действия 
законов Бауэра-Вернадского в определении В. П. Казначеева [9] и закона квантитативно-
компенсаторной функции Биосферы по А. Л. Чижевскому [4, 10]) было намного больше, 
чем производство энтропии социальным человечеством на Земле.

Можно утверждать, что вся эволюция человечества до ХХ века, в том числе 
Стихийно-Малоэнергетическая История человечества от Неолитической революции 
до ХХ века, проходила под “защитным зонтиком” механизмов устойчивости – 
гомеостатических механизмов – Биосферы. Этот тип устойчивости автор назвал 
Биосферно-Стихийной Парадигмой Устойчивости развития человечества.

ХХ-й век – это век Энергетической Революции [4, 11], и соответственно век 
сочетания Стихийности в развитии (рынок, войны, частнособственнические интересы) 
и Большой Энергетики хозяйственного воздействия на Природу. Скачок в средней 
вооружëнности человека произошëл в ~14 раз, т.е. на 1400%, распределяясь неравномерно 
на Земле (демонстрируя увеличение от порядка до нескольких порядков).

Именно синтез стихийности (спонтанности) развития человечества с большой 
энергетикой воздействия мирового хозяйства человечества на Природу и  породил 
глобальный экологический кризис, перешедший к концу ХХ века в первую фазу Глобальной 
Экологической Катастрофы.

Внутренняя Логика Социального развития., т.е. вся История человечества 
в Стихийной парадигме развития, вследствие Большого Энергетического Взрыва в 
социальной эволюции человечества в ХХ веке по автору [4], „уперлась” в Экологический 
предел такой формы развития. Потому что большая энергетика хозяйственного 
природопотребления на Земле и частнособственническая, рыночно-капиталистическая 
форма ведения хозяйства (экономики) есть вещи, экологически несовместимые, 
что до сих пор не понимает ни общественная наука, ни политическая элита мира, 
отягощенная служением мировой капиталократии и исповедованием ценностей рыночно-
капиталистической системы бытия и мирового капиталовластия [12-15].

Как результат несовместимости Большой Энергетики миро-хозяйственного 
воздействия на Природу и Стихийной Парадигмы исторического развития в рыночно-
капиталистическом формате – и появился в ХХ веке вначале глобальный экологический 
кризис, а затем – и первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы. 

Если вспомнить „формулу” В. И. Ленина по поводу причины политических 
революций – „низы не хотят (не могут) жить по-старому, а верхи не могут управлять 
по-старому”, то ситуацию, которую обозначила первая фаза Глобальной Экологической 
Катастрофы, автор обозначает „формулой”:   

„человечество, чтобы сохраниться на Земле, не может жить по-старому, на 
базе ценностей и механизма рыночно-капиталистической или, в другом определении, 
империалистическо-колониальной системы, а правящая мировая элита, „мозг” мировой 
финансовой капиталократии не могут властвовать по-старому, и одновременно 
принципиально не способны вывести человечество из экологического тупика” (об 
этом ярко свидетельствует анализ историка О. Четвериковой так называемой „системы 
глобального управления” со „столицей” в США [14], которая и есть строй мировой 
финансовой капиталократии и глобального империализма [12-14, 16], подчеркну – о 
корпоративном колониализме и империализме пишут такие современные учëные и 
мыслители Запада, как Д. Кортен и Дж. Перкинс [16, 17]).
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Эта „формула” автора, за которой стоит императив экологической выживаемости 
человечества в XXI веке, и означает, независимо от того – осознаëм мы, т.е. человечество, 
или не осознаëм:

 –  что человечество вступило в Эпоху Великого Эволюционного Перелома, 
которая может трактоваться и как Ноосферно-Социалистическая Революция, несущая в 
себе смысл – переход человечества от Биосферно-Стихийной Парадигмы Устойчивого 
Развития, предел которой по экологическим основаниям наступил в ХХ веке, к Ноосферно-
Управляемой Парадигме Устойчивого Развития (в XXI веке и в дальнейшей истории) в 
форме управляемой социоприродной, т.е. ноосферной, эволюции на базе общественного 
интеллекта, научно-образовательного общества и Ноосферного Экологического Духовного 
Социализма (в будущем – Ноосферного Коммунизма) [4, 18-20].

Итак, из данного вывода следует, что Эпоха Великого Эволюционного Перелома 
есть Эпоха Смены Парадигм Устойчивого Развития Человечества и одновременно Эпоха 
Смены Парадигм Истории – Эпоха Перехода от Стихийной, на базе доминирования 
Закона Конкуренции, автономной Истории к Управляемой, на базе доминирования Закона 
Кооперации, Не-Автономной Истории в форме управляемой социоприродной эволюции, т.е. 
Истории Ноосферной [4-7, 11, 13, 18-20].

3. Ноосферное устойчивое развитие
Императив выживаемости человечества, таким образом, поставил вопрос о 

переходе человечества к ноосферной парадигме устойчивого развития, которая в свою 
очередь предполагает появление коллективного Разума человечества, поднимающегося 
в своих знании, духовно-нравственной системе, общей научной картине мира, на базе 
Ноосферизма, ноосферно-ориентированного синтеза наук [4, 18, 19, 21, 22], ноосферного 
образования [4, 22, 23], на Высоту Ответственности за будущее всей Системы Жизни на 
Земле. 

Таким образом, автор так определяет новую парадигму устойчивого развития:
Ноосферное устойчивое развитие – это развитие, сохраняющее всю Систему 

Жизни на Земле – Биосферу – и обеспечивающее социальный прогресс, в котором Разум 
человечества поднимается на уровень Ответственности за всё Живое на Земле, т.е. 
становится Биосферным, а значит – и Ноосферным, Разумом.

Речь идëт, таким образом, о Родах Действительного Разума и Действительного 
Человечества, способного к управлению социоприродной – ноосферной – эволюцией, с 
учëтом законов-ограничений, отражающих действие гомеостатических механизмов 
Биосферы и планеты Земли, т.е. речь идëт о переходе человеческого Разума из 
состояния „Разум-для-Себя” в состояние „Разум-для-Биосферы, Земли, Космоса”, из 
„Разум познающего” в „управляющий Разум”, причëм управляющий эволюцией такой 
суперсложной, гомеостатической системы, каковой является Биосфера [18, 19].

Автором в концепции „управляющего разума” и „Родов Действительного 
разума” выдвинуто положение о существовании Закона управленческого упреждения, не 
осознанного наукой об обществе, который формулируется так [18, с. 14]:

„чем больше со стороны социальной системы воздействие, по своей 
энергетической мощи, на природу, тем больше требуется лаг упреждения последствий 
от этого воздействия, и соответственно – тем более долгосрочным должно быть 
стратегическое управление будущим со стороны этой социальной системы”.

На фоне Большого Энергетического Взрыва (Скачка) в ХХ веке “стихийно-
рыночный разум” человечества (тут надо вспомнить жестко-меткое замечание Н. А. 
Бердяева, сделанное им по поводу человеческого ума, подчиняющегося стимулу прибыли 



913

[24, с. 470]: „Можно было бы сказать, что в корыстном интересе таится безумие…” 
(выдел. мною, С. А.)) стал „похожим” на „динозавра”: „маленькая головка” по сравнению с 
огромным телом – это уровень интеллекта и соответственно качества управления будущим, 
которым владеет обуянный корыстью ум человека и человечества соответственно, а 
„огромное туловище” –  это та огромная энергия, которой владеет этот корыстный, 
„безумный” интеллект. Речь идет об асимметрии коллективного разума или общественного 
интеллекта, названного автором в 1989 году интеллектно-информационно-энергетической 
асимметрией Разума (ИИЭАР), отражающей неуравновешенность большой энергетики, 
которой владеет Разум, соответствующим качеством самого интеллекта, т.е. качеством 
управления будущим, вследствие именно рыночно-капиталистической формы 
хозяйствования и развития [25]. ИИЭАР и есть отраженное нарушение этого Закона 
управленческого упреждения. 

Закончился своеобразный период „беременности” Биосферы „человечеством” 
или „человеческим разумом”, когда человеческий разум мог стихийно развиваться, т.е. 
развиваться методом проб и ошибок, под „защитным зонтиком” её гомеостатических 
механизмов. Скачок в энергетике мирового хозяйства человечества в ХХ веке привëл к 
исчерпанию компенсаторных мощностей Биосферы как суперорганизма. И глобальный 
экологический кризис, и переход его в катастрофическую стадию своего развития – это 
“сигнал” того факта, что скачок в энергетике антропогенного давления на Биосферу привëл 
к Концу Биосферно-Стихийной парадигмы устойчивого развития, и соответственно к 
Концу „беременности” Биосферы человеческим разумом.

Наступили Роды Разума человечества как Ноосферного Разума, сопровождающие 
переход Биосферы в Ноосферу (о чем писал еще В. И. Вернадский [26]), и соответственно 
– переход человечества от Стихийной, Конкурентной, в последние столетия на базе 
капиталистическо-колониальной системы, Истории к Управляемой, Ноосферной, 
Кооперационной Истории на базе Ноосферного Экологического Духовного Социализма.

Ещë раз подчеркнëм основные „фокусы” смены механизмов цивилизационного 
развития, без которой становление ноосферного устойчивого развития и выход 
человечества из экологического тупика невозможны:

- сдвиг от доминанты Закона Конкуренции и механизма отбора – к доминанте 
Закона Кооперации и механизма общественного интеллекта [4];

- вступление  „в силу действия” Закона Опережающего развития качества человека, 
качества общественного интеллекта и качества образовательных систем в обществе [25];

- расставание с ценностями конкуренции, рынка, частной собственности на средства 
производства;

- становление модели устойчивого развития в формате управляемой 
социоприродной эволюции.

4. Парадигмальная ноосферная революция в науке и образовании
Роды Действительного Разума – это одновременно и Великая Парадигмальная 

Революция в развитии науки, культуры, искусства и образования в XXI веке, состоящая 
в ноосферно-мировоззренческом преобразовании их основ (на базе Ноосферизма как 
ноосферной научно-мировоззренческой системы XXI века [4]).

Эта Великая парадигмальная революция включает в себя: (1) становление 
Ноосферизма как новой научно-мировоззренческой системы, (2) Ноосферно-
ориентированный синтез всех наук; и на его основе – становление Единой науки о природе 
и человеке, прогноз которой имеется еще у К. Маркса, но уже в ноосферном формате 
– как Единой Ноосферной науки; (3) становление Ноосферного образования (на базе 
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Ноосферной общественной академии наук и Смольного института РАО в Санкт-Петербурге 
с 2009 года по 2015 год проведено 5 Международных научных конференций „Ноосферное 
образование в евразийском пространстве” и издано пять томов монографической серии 
с аналогичным названием); (4) становление ноосферной культуры; (5) становление 
ноосферной парадигмы универсального эволюционизма; (6) становление ноосферной 
науки об управлении; (7) становление ноосферного обществоведения (обществознания); 
(8) становление ноосферного человека и ноосферного общественного интеллекта. 
Определенное раскрытие данных направлений Великой парадигмальной (ноосферной) 
революции уже дано автором в монографиях „Ноосферизм” [4], „Ноосферное 
смысловедение” [28], „Мегакосмическая проскопия Разума (общественного интеллекта) 
Человечества” [29] и др.).

Ноосферное устойчивое развитие предполагает парадигмальные сдвиги в научно-
мировоззренческой системе в следующих направлениях:

- сдвиг в самом качестве целеполагания в сторону Ноосферного Целеполагания в 
управлении, без которого невозможно ноосферное управление устойчивым развитием [18];

- переход человечества от „разделенного состояния”, на базе 
частнособственнической атомизации обществ, к планетарной и ноосферной кооперации 
народов-этносов, как базового основания становления коллективного Разума человечества;

- преодоление Анти-Разума (на базе „своекорыстного ума”), т.е. „разума”, 
экологически самоуничтожающегося, имеющего „своекорыстный потолок” в 
целеполагании и соответственно – в управлении, и Рождение Действительного, 
Ноосферного Разума;

- преодоление института рыночного отбора научных результатов;
- переход к „управляемому обществу” на базе „управляемой экономики”, „научно-

образовательного общества” и в целом – Ноосферного Экологического Духовного 
Социализма, на базе которого только и только возможно ноосферное управление.

5. Императивы XXI века
Таким образом, императив выживаемости человечества как императив перехода к 

Ноосферно-Управленческой Парадигме Устойчивого Развития раскрывается как система 
„императивов XXI века”, обращенных к человечеству.

Императив 1. Экологическое спасение человечества требует от него отказа 
от рыночно-капиталистической системы хозяйствования и перехода к ноосферному 
социализму.

Императив 2. Этот императив есть запрет на войны и насилие, как механизм, 
ускоряющий в XXI веке экологическую гибель человечества. „Когда стреляют 
пушки, разум молчит”. Но чтобы ушла „эпоха войн и насилия”, порождаемая частной 
собственностью, эксплуатацией человека человеком, капиталократией, нужно чтобы в 
прошлом осталась и вся рыночно-капиталистическая формация.

Императив 3. Он вытекает из Закона Разнообразия как важного закона 
прогрессивной эволюции. Разнообразия народов-этносов, культур, типов хозяйственно-
природной гармонии – основа ноосферной эволюции и соответственно ноосферной 
парадигмы устойчивого развития.

Императив 4. Этот императив вытекает из ноосферного императива, закона 
опережающего развития качества человека, качества общественного интеллекта и качества 
образовательных систем в обществе. Он требует высшего приоритета развития науки 
и образования, перехода современного общества в качество научно-образовательного, 
ноосферного общества, т.е. такого общества, которое только и может стать основой 
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ноосферного устойчивого развития.
Императив 5. Это императив преобразования современной демократии, за 

„фасадом” которой прячется капиталократия, в ноосферную демократию, в структуре 
которой институт науки формирует экспертную власть с механизмами „вето” [8].

Императив 6. Данный императив, по автору, есть императив объединения 
всех академий наук стран мира в форме постоянно действующего Ноосферного 
Координационного Научного Форума, формирующего постоянный коллективный 
долгосрочный ноосферный прогноз развития с учетом рисков планетарной опасности для 
жизни человечества и всей Системы Жизни на Земле.

Императив 7. Это императив ноосферного преобразования содержания всех 
ступеней непрерывного образования, его превращения в ноосферное образование, 
призванного осуществить ноосферную человеческую революцию XXI века.

6. Ноосферно-космическая безопасность человечества 
как момент ноосферной парадигмы устойчивого развития

В настоящее время литература, как научная, так и публицистическая, переполнена 
“страшилками” столкновения Земли с небесными телами, ведущего к исчезновению жизни 
на Земле, и других катастроф внеземного происхождения.

Но самая большая опасность для  будущего Человечества исходит из самого 
человечества, вернее от рыночно-капиталистической системы, олицетворяющей 
собою в современном виде строй мировой финансовой капиталократии и глобального 
империализма, частью которого является мировой неоэкономический колониализм.

Рыночно-капиталистическая система, особенно в современном виде глобального 
империализма, делающая ставку на „расчеловечивание человека”, „классовый расизм”, 
на „избранность” верхушки мировой финансовой капиталократии для властвования над 
судьбой человечества и ресурсами планеты, превратилась в экологического могильщика 
человечества.

Введем следующую символическую формализацию.
Безопасность (Н) системы – это:
H = 1 – V,                                                                   (1)
где V – вероятность гибели системы.

Безопасность Биосферы – это:
НБиос. = 1 – VБиос.,                                                        (2)
где VБиос. – вероятность гибели Биосферы

Безопасность ноосферы (Нноос) – это:
Нноос = 1 – Vноос.,                                                         (3)
где V ноос. – вероятность гибели ноосферы

Безопасность человечества (Hчел.) – это:
Нчел. = 1 – Vчел.,                                                           (4)
где Vчел. – вероятность гибели человечества

Вероятность гибели человечества  Vчел. можно представить как 
многопараметрическую (очень сложную) функцию:

Vчел = f (V1, … Vn, Hбиос.),                                          (5)
где к ряду вероятностей, несущих в себе опасность для жизни человечества, 
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относятся:
V1 – вероятность гибели почвенного покрова на Земле – витального базиса 

воспроизводства жизни человечества;
V2 – вероятность гибели (вследствие химического загрязнения) пресной воды на 

поверхности Земли;
V3 – вероятность вирусно-микробной формы уничтожения человечества, как формы 

„иммунной защиты” со стороны Биосферы как суперорганизма;
V4 – вероятность гибели человечества из-за антропогенной климатической 

катастрофы;
V5 – вероятность „схлопывания” экологической ниши как следствие ядерной 

химической, вирусной, климатологической, геоэкологической, геномной и др. форм войн с 
массовым поражением;

и т.д.
Данная, достаточно условная, модель показывает, что решение проблемы 

ноосферно-космической безопасности и проблемы перехода к управляемому ноосферному 
развитию требует комплексного и системного подхода к самой диагностике современной 
экологической ситуации, соответствующих рисков и к проблеме управления ноосферным 
устойчивым развитием.

Итоговый вывод состоит в следующих положениях.
Положение 1. Человечество на рубеже 80-х – 90-х годов вошло в первую фазу 

Глобальной Экологической Катастрофы. Эта катастрофа имеет двух-стратное строение:
как глобальная катастрофа, несущая в себе угрозу „схлопывания” экологической 

ниши человечества;
как первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы самой Биосферы как 

мегасистемы Жизни на Земле.
Первая фаза Глобальной Катастрофы в первую очередь касается экологической 

ниши человечества.
Второе её смысловое измерение остается „под вопросом”, оно нуждается в 

комплексном рассмотрении всех угроз экологической гибели Биосферы по антропогенным 
причинам, хотя прогнозные модели того, что разбалансировка планетарных механизмов 
обеспечения устойчивости системы климата на Земле может привести к переходу – или к  
-1000С или к +4000С, когда будет невозможной жизнь высших организмов, уже появились.

Положение 2. Человечество уже по многим параметрам устойчивого развития 
Биосферы вышло за допустимые пределы своей экологической ниши – параметры 
устойчивости (об этом свидетельствуют например исследования А. П. Федотова [30]).

Положение 3. Рыночно-капиталистическая система превратилась в экологического 
могильщика человечества.

Положение 4. Возник императив выживаемости как императив перехода к 
единственной модели устойчивого развития – управляемой социоприродной эволюции, 
т.е. к Ноосферному Устойчивому Развитию, которое возможно только на базе Ноосферного 
Экологического Духовного Социализма.

7. Проблемы управления ноосферным устойчивым развитием
Таким образом, автор подошел к формулировке тех проблем, решение которых 

– главная задача современной науки на пути перехода человечества на стратегию 
управляемого ноосферного устойчивого развития.

Проблема 1. Это проблема обеспечения становления новой парадигмы науки 
об управлении. Речь идëт о таком ноосферном управлении, когда коллективный Разум 
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человечества „встраивается” в гомеостатические механизмы Биосферы, как один из 
регуляторов, становясь Разумом Биосферы.

Проблема 2. Эта проблема связана с сформулированным автором в „Ноосферизме” 
(2001) Принципом Большого Эколого (Ноосферно)-Антропного Дополнения [4]. В 
соответствии с этим Принципом экологические проблемы не могут быть решены, пока не 
решены проблемы становления истинного, ноосферного человека, становления ноосферно-
экологического духовного социализма, поднимающего Человеческий разум на уровень 
Ответственности за Будущее всей Системы Жизни на Земле.

Проблема 3. Необходимо глубоко осознать, что управляемая социоприродная 
(ноосферная) эволюция невозможна без преобразования всей экономики в управляемую, 
плановую, ноосферную экономику. Разработки в этом направлении, как автором, так 
и другими учëными, например, П. Г. Никитенко в Беларуси, А. А. Горбуновым, Б. Е. 
Большаковым и др., ведутся.

Проблема 4. Это проблема управления со стороны коллективного Разума 
Человечества переходом в XXI веке Биосферы в Ноосферу. Это очень сложная, 
многоаспектная проблема. Она включает в себя, с одной стороны, проблему создания 
ноосферно-научной базы для такого управления, а, с другой стороны, проведение 
ноосферно-социалистической цивилизационной революции, которая, по прогнозным 
оценкам автора, будет иметь несколько этапов и охватит весь XXI век, – и то при условии, 
что у человечества хватит сознания и воли совершить её. Но альтернативы ноосферно-
социалистическому преобразованию мира у человечества нет, иначе, по твëрдому 
убеждению автора, – экологическая гибель.

Автор подчеркивает, что за этим Переходом, его обоснованием, стоит ноосферная 
парадигма универсального эволюционизма в авторском определении [4, 18, 19, 21, 27, 29], 
по которой любая прогрессивная эволюция подчиняется двум метазаконам:

- метазакону сдвига от доминанты закона конкуренции и механизма отбора к 
доминанте закона кооперации и механизма интеллекта;

- метазакону интеллектуализации или „оразумления” прогрессивной эволюции, в 
соответствии с которым появление Разума во Вселенной и человеческого Разума на Земле, 
и соответственно переход прогрессивной эволюции в ноосферный этап развития, является 
не случайностью, а необходимостью.

Поэтому ноосферная парадигма устойчивого развития предполагает смену 
доминирования Закона Конкуренции доминированием Закона Кооперации.

Проблема 5. Управление ноосферным устойчивым развитием есть управление 
нового качества, на уровень которого человечество еще не поднималось.

Речь идëт о ноосферно-научном управлении, в свою очередь опирающемся не 
только на Ноосферизм, Единую Ноосферную науку о природе и человеке, но и на: 

- ноосферную кибернетику, 
- ноосферную гомеостатику, 
- ноосферную биогеохимию, 
- ноосферную системогенетику, 
- сложную систему мониторингов, включая космический мониторинг, 
- ноосферную квалиметрию, 
- теорию экологических рисков, 
- теорию биотической регуляции в Биосфере, 
- ноосферно-экономическое географическое районирование 
- и другие научные направления.
Проблема 6. Это проблема подготовки управляющих новой, ноосферной формации.



918

Проблема 7. Проблема ноосферного управления устойчивым развитием решается 
только на базе научно-образовательного общества, при высшем приоритете развития 
науки и образования, когда образование выполняет институциональную функцию 
„базиса базиса” духовного и материального воспроизводства, а наука превращается 
в действительную производительную силу и силу управления, и когда выполняются 
требования Закона опережающего развития качества человека, качества общественного 
интеллекта и качества образовательных систем в обществе.

Проблема 8 – это проблема ноосферной человеческой революции, которая 
уже началась, и которая должна завершиться становлением ноосферного человека и 
ноосферного человечества.

Мы стоим на пороге Ноосферного Прорыва. У России  есть всё, чтобы стать 
лидером в этом Прорыве, – история, советская эпоха, Русский Космизм, учение о ноосфере 
В. И. Вернадского и выросшая на его основе – Российская ноосферная научная школа [31].

Время не ждëт! Время уплотняется! Оно требует от Разума человечества Дерзания, 
достойного самого звания „Человек”!
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ИНФОРМАТИКА.
КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ  И  

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ

Эдуард Сукиасян

Несколько вступительных слов. В этой статье, специально написанной для 
болгарского читателя, я попытаюсь рассказать о новом этапе в развитии Библиотечно-
библиографической классификации (ББК), которая прежде была хорошо известна и 
применялась в Болгарии. Здесь перевели её полные таблицы, издали их на болгарском 
языке. В сентябре 1976 года, ровно сорок лет назад, в течение месяца мне посчастливилось 
прочитать курс лекций о ББК в Софии. Невозможно забыть гостеприимство и заботу 
болгарских товарищей. До сих пор помню каждый шаг от дома на ул. Сердика, где я жил, 
до Университета, где читались лекции. Мои слушатели показали тогда удивительную 
заинтересованность в желании познать „секреты” ББК. Ещё через двадцать лет, в 1997 году, 
мне было доверено стать главным редактором ББК. 

Придётся сначала рассказать о том, как и почему изменилась ББК в последние 
два десятилетия, какие задачи решены, а какие проблемы мы решаем сегодня. Главное, 
что удалось сделать – разобраться в Информатике, её структуре и содержании, дать 
определение науки, найти её место в классификации. Об этом мы напишем подробно. 

Как удалось сохранить ББК?  Политические события, происшедшие в нашей 
стране в 1991-1993 гг., полностью изменили идеологию общества. Система, разработанная 
при социализме на принципах коммунистической идеологии, нуждалась в радикальных 
переменах, прежде всего – в её деидеологизации. Ведь ББК возглавлялась отделом 
„Марксизм-ленинизм”, занимающим первое место с индексом А или 1 (в середине 70-х гг. 
ББК приобрела альтернативную цифровую систему индексации, со временем буквенная 
индексация сохранилась лишь в крупных библиотеках). Структура и содержание системы, 
особенно в классах общественных наук, отражала принципы коммунистической идеологии 
и партийности. 

В некоторых странах, получивших независимость, например, в трёх прибалтийских 
государствах (Литве, Латвии и Эстонии) сразу же отказались от применения ББК (как 
„идеологической системы”, инструмента „партийного руководства библиотечным делом”). 
„Закрыла” ББК и Грузия. А вот в Белоруссии, в государствах, образовавшихся в Средней 
Азии, ББК сохранилась. Но здесь ждали решений из Москвы.

Научные, семантические и технологические (комбинационные) характеристики 
ББК всегда высоко оценивались международными экспертами, которых в меньшей степени 
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беспокоили вопросы идеологии.  В 1992 г. Международное общество по организации 
знаний (ИСКО) включило ББК в число крупнейших в мире классификационных систем, 
таких, как Десятичная классификация М. Дьюи (ДКД), Универсальная десятичная 
классификация (УДК), Классификация Библиотеки Конгресса США (КБК). Оценка ББК 
принималась с учётом совокупности различных параметров системы: соответствия уровню 
развития науки и общественной практики; мощности  системы (более 100 тысяч делений 
без учёта комбинационных возможностей); технологических и поисковых параметров;  
выразительности типизации и индексации; хорошо функционирующей системы 
дополнений и исправлений; наличия вариантов различного назначения; многочисленных 
переводов таблиц ББК; использования лучших достижений мировой теории (например, 
октавной индексации, метода фасетного построения индексов и др.). 

ББК был присвоен статус Национальной классификационной системы России. 
В национальной классификационной системе глубоко и всесторонне отражаются 
политические и экономические реалии государства, его истории (как общегражданской, 
так и истории науки), философии, экономики, географии, языка и культуры (в том числе 
– литературы и искусства). Поэтому при наличии национальной системы классификации 
какая-либо альтернатива в выборе системы исчезает по очевидности. Международной 
никакая система быть не может по определению. Можно говорить (например, в 
отношении ДКД или УДК) о международной распространённости системы. Собственные 
национальные классификационные системы имеют США (ДКД и КБК), а также Китай, 
Швеция и некоторые другие страны.

Уже в 1993 г. были опубликованы дополнения и исправления, которые позволили 
библиотекам России провести самые первоочередные мероприятия. Отдел „Марксизм-
ленинизм” исключался из основного ряда таблиц, но его содержание интегрировалось в 
соответствующие отраслевые классификационные деления истории, философии. Вводился 
ряд новых делений. Сохранялась методика систематизации в отношении тематических 
сборников. Отменялся принцип многократного отражения произведений классиков 
марксизма-ленинизма и постановлений КПСС (в некоторых случаях на одно название 
карточки дублировались для 20 и более делений). Вносились изменения в формулировки 
наименований классификационных делений. 

На протяжении нескольких лет анализировалась работа библиотек. В 1997 г. были 
опубликованы Рабочие таблицы для библиотек, обслуживающих взрослых [1], в 1998 г. – 
таблицы для детских и школьных библиотек [2]. Библиотеки оперативно начали работу с 
фондами и систематическими каталогами.

Для решения перспективных вопросов решили изучить мировой опыт и 
посоветоваться с экспертами ИСКО. В октябре 1998 г. мы провели Международную 
конференцию. Приглашали специалистов из Болгарии, но никто не откликнулся. Был 
принят ряд принципиальных решений. Перечислим основные: а) книжное издание полных 
таблиц (напомню: оно выходило в 1960-1968 гг. в 25-ти выпусках, 30-ти книгах) издавать 
нерационально, проще хранить в машиночитаемом виде на сервере эталон таблиц (Master 
Reference File); б) за основу принять Средние таблицы (в объёме примерно в одну треть 
от полного варианта); в) подготовить для сети библиотек Сокращённые таблицы в одном 
томе; г) сохранить вариант таблиц для детских и школьных библиотек; г) сократить 
число дополнений и исправлений, публикуемых отдельно (опыт показал: они попадают 
далеко не во все библиотеки), публиковать их в очередном издании таблиц; д) поскольку 
нужно иметь параллельно электронные таблицы, разработать классификационный 
формат в системе нашего Национального формата RUSMARC; е) подготовить общую 
концепцию и программу развития ББК; ж) преобразовать отдел в Центр развития ББК с 
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междуведомственными координирующими функциями. 
С 2000 г. поставленные задачи стали последовательно выполняться.
Что сделано, что предстоит сделать? Средние таблицы начали издаваться с 2001 

года по заранее намеченной программе: в год по одному выпуску. Мы допустили ошибку: 
планировалось опубликовать типовые деления в конце всего издания. Но библиотекам они 
понадобились сразу. Пришлось быстро подготовить и издать „Дополнительный выпуск” 
с общими и территориальными типовыми делениями. Когда выяснилось, что библиотеки 
не успевают за год провести все работы с фондами и каталогами, мы пошли навстречу и 
стали издавать выпуски с некоторыми перерывами. Многие предполагали, что можно будет 
ограничиться редактированием каталога. Но скоро поняли, что структура перестраивается 
иногда радикально, изменений много. Мы рекомендовали библиотекам строить новый 
ряд, начиная с изданий 1991 года. Перенести в новый каталог классическую литературу, а 
также все издания, пользующиеся спросом читателей. Этот приём (он придуман не нами) 
полностью себя оправдал.

К концу 2015 г. вышли в свет выпуск 1, Дополнительный, выпуски 2 – 6 [3]. 
Готовятся к печати: план 2017 г. – выпуск 7. 2 Б/Е Естественные науки; план 2018 г. – 
выпуск 8. 1/А Общенаучное и междисциплинарное знание, 9/Я Литература универсального 
содержания, Типовые деления общего применения; план 2019 г. – выпуск 9. Сводный 
алфавитно-предметный указатель.

Универсальные по охвату фондов Сокращённые таблицы (увеличенного объëма 
однотомник) вышли в свет в 2015 г. [4]. В 2008 г. опубликовано 4-е издание таблиц для 
детских и школьных библиотек [5], в конце 2016 г. выйдет из печати 5-е издание.  

 Мы подготавливаем к печати (план 2026 г.) 5-е издание таблиц.
В 2004 г. было издано методическое пособие по организации и технологии 

использования таблиц в библиотеках [6]. В стране проведено 7 методических конференций 
во всех федеральных округах, в 2006 г. мы провели итоговое Всероссийское совещание. 
Активно функционирует система методического консалтинга по электронной почте. 

Какой отдел будет возглавлять структуру ББК? Ещё в 1989 г. был дан ответ 
на этот вопрос, даже опубликован и разослан по библиотекам проект таблиц. Новый 
отдел тогда получил название „Общенаучное и междисциплинарное знание”. Во всех 
изданиях таблиц появилась строчка с этим названием и указанием в скобках „Отдел 
разрабатывается”. Однако к разработке отдела удалось приступить только спустя многие 
годы. Она продолжается уже более пяти лет. К концу 2015 г. (когда пишутся эти строки) 
решения не найдено, обсуждаются два варианта структуры. В одном сохранено принятое 
в 1989 г. наименование, для другого больше подходит такая формулировка: „1 Знание. 
Информация. Наука”. Второй вариант потребует внесения ряда радикальных решений. 
Понятно, что в любом случае в Отделе 1 будет собираться литература по теории систем 
и системному анализу, кибернетике, теории организации и управления, синергетике, 
информатике, комплексному междисциплинарному изучению человека, экологии, 
глобальным и региональным проблемам и исследованиям. Есть мнение, что такие науки, 
как математика, логика, статистка, семиотика и некоторые другие (все они отражены в ББК) 
также относятся к классу общенаучного и междисциплинарного знания.

Пока обсуждается последовательность делений первого и второго уровня, 
мы достаточно серьёзно продвинулись вглубь. Самой сложной классификационной 
проблемой оказалась информатика. Мы воспользовались тем, что в Москве уже более 
пяти лет работает научный семинар по теоретическим проблемам информации, в работе 
которого принимают участие учёные и специалисты самых разных отраслей. Провели 
анкетирование, получили и обсудили результаты. Проведённый анализ позволил 
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разобраться в структуре Информатики как науки, решить терминологические проблемы. 
Полученный результат выходит за рамки ББК, он представляет общий интерес.

Что мы понимаем под Информатикой? Было бы интересно привести в 
одной статье все обсуждаемые предложения вместе с аргументами. Но это – материал 
для серьёзной монографии. Поэтому ниже мне придётся показать лишь результаты 
проведённой работы. Опубликовав несколько статей в наиболее известных российских 
профессиональных журналах [7], выступив на конференциях, мы ожидали получить какую-
либо критику. Но её не последовало: общество согласилось с нашими предложениями. 
Поэтому мы смело выносим их на суд зарубежного читателя.

Информатика (informatics) – формирующаяся в XX и XXI вв. междисциплинарная 
комплексная фундаментальная наука с общим объектом исследования (информационные 
явления, системы и процессы) и различными предметами исследования, отражающими 
задачи как отдельных комплексов теоретических (гуманитарных, естественных и 
технических) наук, так и прикладных информационных технологий. 

Входящие в комплекс разделы информатики в естественных науках (Natural 
informatics, information sciences in natural sphere) исследуют информационные явления, 
системы и процессы, характерные для объектов живой и неживой природы, в том числе 
человека. Для химической информатики, например, это будут информационные явления 
на уровне атомов, молекул  и веществ, для физической информатики – информационные 
явления и процессы в физических средах и т.д.  

Входящие в комплекс разделы информатики в технических науках (Technical 
informatics, information sciences in technical sphere) исследуют информационные явления, 
системы и процессы, характерные для объектов, сконструированных человеком.

Входящие в комплекс разделы информатики в гуманитарных науках (Humanitarian 
informatics, information sciences in humanities) исследуют информационные явления, 
системы и процессы, протекающие как в человеческом обществе в целом (социальная 
информатика), так и в отдельных сферах деятельности человека (лингвистике, педагогике, 
научно-информационной деятельности, библиотечном деле, библиографии и пр.).

Входящие в комплекс прикладные компьютерные и/или информационные 
технологии (applied computer and/or information technologies) связаны с конструированием, 
разработкой (проектированием), производством и эксплуатацией информационных 
объектов – приборов, машин и механизмов, а также информационных систем в целом.

В отдельных прикладных отраслях и областях экономической и производственной 
деятельности человека (в медицине, сельском и лесном хозяйстве, в отраслях 
промышленности, связи, строительства, транспорта, торговли и т.д.) происходит 
формирование отраслевых или прикладных информатик (applied informatics), в рамках 
которых изучаются  как теоретические проблемы, так и технологии. Так, медицинская 
информатика изучает информационные явления, системы и процессы в сфере медицинских 
наук и здравоохранении, а также информационные технологии, связанные с разработкой 
(проектированием), производством и эксплуатацией медицинских (по функциям и области 
применения) информационных приборов, машин и механизмов, информационных систем в 
медицине и здравоохранении.

Информатика – системная наука, в рамках которой протекает постоянный процесс 
внутреннего обмена научной информацией и использования результатов одних наук и 
технологий в интересах других, входящих в информатику.

Методология информатики базируется на фундаментальном понятии информации, 
всесторонне изучаемом философией информации, а также в рамках философских вопросов 
информатики – системе знаний, обеспечивающей единство, взаимопроникновение 
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и взаимообогащение, методологическую цельность информатики как единой 
междисциплинарной комплексной фундаментальной науки. 

Предмет, объект, структуру информатики, основные проблемы и совокупность 
решаемых наукой задач, взаимосвязь с другими науками изучает общая информатика 
(введение в информатику). 

Термин, обозначающий информатику (Informatics), в научной литературе  часто 
переводится, как Computer science (его надо точно переводить: Компьютерная наука), или 
Information science (точный перевод – Информационная наука), а в некоторых странах – как 
Computational science (точный перевод – Вычислительная наука). На самом же деле три 
указанные науки связаны с информатикой примерно так же, как библиотечное дело связано 
с педагогикой, книговедением или историей книги. Эти связи легко представить с помощью 
Кругов Эйлера: в центре – круг информатики, три других окружности, не пересекаясь друг 
с другом, входят в информатику лишь своими сегментами. Информатика не занимается, 
например, архитектурой компьютеров. Их конструирование, расчёт, производство – сфера 
компьютерной науки, а не информатики. К информационным наукам относятся, кроме 
информатики,  документоведение, книговедение, история книги, библиотековедение и 
библиография, архивоведение и музееведение. А как же называется та часть информатики, 
которая непосредственно входит в информационные науки (и наоборот)? Это – 
научно-информационная деятельность. Та самая, которой занимаются библиотеки и 
информационные органы. Точно также не вся вычислительная наука входит в информатику, 
но программирование безусловно часть информатики.

Чтобы разобраться в этом хитром сплетении связей и отношений между науками, 
надо в каждом отдельном случае ясно представлять себе предмет и объект науки. А также 
понимать, представители какой сферы деятельности занимаются развитием конкретной 
науки. У нас оказалось, например, две социальные информатики (social informatics), у 
каждой – свой лидер, профессор, доктор наук. Одна из них совершенно чётко соотносится 
с предметом изучения социальной философии и социологии (в зависимости от аспекта 
и методологии). Другая, по сути дела, раскрывает проблематику философских вопросов 
информатики.  Разобраться не так уж сложно, надо помнить, что информационное 
общество является предметом изучения социальной философии, но никак не информатики 
(как бы многим этого не хотелось!). А распространённое понятие “информатизация” 
требует дополнения словом “…общества”. А если так, то это уже категория экономики, а не 
информатики. 

Сделаем выводы. В большинстве вузов преподаётся под названием информатики 
лишь введение в информатику (или общая информатика). Между тем понятно, что 
говорить (тем более – писать) надо, применяя правильную терминологию. Мы попробовали 
„разобраться” с информатикой. Аналогичных проблем в науке много. И все они связаны с 
терминологией и классификацией.  
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ТВОРЧЕСТВОТО  
КАТО  ОПРЕДМЕТЕН  ОБРАЗ  НА  ДУХА

Мюмюн Тахиров

Духовното представлява сферата на висшите ценности, свързани със смисъла 
на живота  и предназначението на човека в света. Човешката духовност включва три 
основни начала или три способности: познавателно, нравствено и способност за избор и 
творчество. Съответстват им три типа духовни творци: мъдрецът (знаещият, познаващият), 
праведникът (светецът) и художникът.  Сърцевината на тези начала е нравствеността. 
Ако знанието ни дава истината и ни сочи пътя, то нравственото начало предполага 
способността и потребността на човека да излезе извън пределите на своето егоистично 
„Аз” и чрез действията си да утвърждава доброто, истината и красотата. Способността на 
човека да твори е „заложена в неговите генно-културни предпоставки, в биогенетичната му 
структура. Именно интелектуалните, естетическите и моралните предпоставки, заложени в 
генно-културната структура на човека го правят качествено различно същество от другите 
биологични същества, което върху основата на набирана нов тип информация за света по 
пътя на познанието може да прави избор на вариант за действие, за реализация на една или 
друга предварително зададена цел, може да твори по един или друг начин в съответствие 
със своето разбиране на красотата на едни или други неща и да оценява своите 
индивидуални действия и действията на другите индивиди от гледна точка на принципите 
на доброто или злото” [1, 31].

Да се говори за творчество, за мястото му в живота на човека, за неговата същност 
и извори, обстоятелства и способности, форми и способи, означава да се определи мястото 
на човека в света, смисълът на живота, целта на битието. Да се отговори на въпросите кои 
сме, от къде идваме, къде отиваме? Що е Битие, откъде се е появило то, що е съществуване, 
коя е Първопричината, кой е смисълът и коя е целта на всичко съществуващо, какви са 
взаимоотношенията между отделните сфери на Битието, какво е отношението между Дух 
и материя, между Бог и творение, между съзнание и Битие. В тази  проблемна област могат 
да се посочат още: що е движение, що е причинна взаимовръзка, какво представляват 
времето и пространството. Трябва да отбележим, че няма философско учение, което да 
не търси отговор най-малко на следните въпроси: каква е първичната реалност на света и 
познаваем ли светът в неговата същност и конкретните му форми на съществуване. Общо 
взето се приема, че светът е обективен, без начало и край, единен в своята материалност 
и представлява динамична картина, защото се намира в непрекъснат процес на движение, 
изменение и развитие. Човекът, неговият дух (съзнание, развитие) е резултат от дългата 
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еволюция  на съществуващия независимо и вън от него свят, и че той е даден на човека в 
неговото съзнание, самосъзнание и разум [2, 33].  

Големият проблем, чиито отговор продължаваме да търсим е какво е 
предназначението на човека в света, смисълът на неговото съществуване? Отговорите 
на тези въпроси не могат да бъдат изнамерени в лаборатория. „Теологиите претендират 
да предоставят отговорите – до един ясни и категорични, – но именно тази тяхна 
категоричност подтиква съвременния ум да гледа на тях с подозрение. Изучаването на тези 
въпроси, ако ли не изнамирането на отговори, е предметът на философията. А това става с 
творчески поглед към света” (9, 16).

Известно е, че от своето възникване човечеството създава хипотези и търси 
техните отговори. От микроскопичния свят на наночастиците до тайните на необятната 
Вселена човешкият стремеж  към познание не знае предели. Всеки истински отговор би 
бил съдбовен за нашето битие, но подобно прозрение не е дадено на човека. Въпросът 
обаче е не дали някога ще бъдат намерени отговори на тези въпроси, а че търсенето 
продължава. В крайна сметка в порива за откриване на отговорите се корени развитието. 
Именно тази същност на творчеството, като израз на определена позиция към и спрямо 
смисъла на битието, е главната и постоянна причина, поради която човекът търси отговори 
на въпросите, които го вълнуват. Знаем, че в творчеството въпросите са често по-ценни 
от отговорите. Истинските творчески въпроси почти никога не получават окончателен и 
изчерпателен отговор – в света, достъпен за сетивното възприятие, няма нищо постоянно, 
всичко се намира в движение, развитие, възникване.  Още Хераклит (ок. 550 - 480 г. пр. н. 
е.) показва не само всеобщата изменчивост на нещата (всичко тече, всичко се променя), 
но и тяхната противоречивост (лекарството е и лек, и отрова). Известно е неговото 
твърдение, че не може да се влезе два пъти в една и съща река, защото всичко тече и нищо 
не остава същото. За да задоволи своите потребности човек постоянно сътворява нещо 
ново и човешкото общество се променя под влиянието на многобройните иновации; чрез 
творческия си дух и иновационни стремежи той ускорява еволюцията.  И в този смисъл 
бихме могли да се съгласим, че творчеството е израз на волята на човека битието да бъде 
развито и обогатено по законите на истината, красотата и доброто. Това е един от начините 
той да определя своето място и предназначение в света и осмисля собственото си битие. 

Според античните философи изкуството възниква като подражание на природата 
(мимезис). Тази идея се изказва още от питагорейците, които виждат в музиката 
подражание на „хармонията на сферите”.  Всички изкуства и занаяти са подражание на 
дейността на животните, смята Демокрит. На пеене хората се учат от пойните птици, 
лебедите и славеите; в строежа на жилища подражават на лястовичките и т.н. Теорията 
на подражанието получава развитие и систематично изложение в естетиката на Платон, 
Аристотел, Плутарх и др. Античните философи се стремят  да изяснят в какво се състои 
природата на естетическите възприятия; защо изкуството е способно да доставя на 
човека не само знания, но и наслада, удоволствие. Обаче главното, благодарение на 
което изкуството може да доставя удоволствие, те считат способността на изкуството за 
очистване (катарзис). Идеята за очистващата роля на изкуството се развива в античната 
естетика от най-древни времена. Теорията за катарзиса получава завършен вид във 
философията на Аристотел, който я прилага към анализа на трагедията [6, 18-61].

В крайна сметка изкуството открива вътрешния свят на хората, чието въздействие 
е толкова широко и дълбоко, че не се поддава на точно пресмятане. Изкуството променя, 
както казва писателят, не порядките, а хората, които създават порядките.  Доказано е, че 
в науката, за разлика от изкуството, има пълна яснота – там да се каже, че A е идентично 
на B, е равнозначно на твърдението, че A е тъждествено на B (A = B). Или  изкуството „не 
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е математика, където сборът от две и две е четири за всички, живеещи в пространство, 
описано от Евклидовата геометрия. В изкуството са важни субективни, а не обективни 
критерии; вкусът у индивидуален, той не подлежи на обсъждане.”

През 1888 година Чехов пише на Суворин: „Не е работа на художника да решава 
тясноспециални въпроси. Лошо е, ако писателят се залавя с нещо, което не разбира… 
Художникът наблюдава, избира, досеща се, композира – тия действия сами предполагат 
в началото си въпрос; ако още от самото начало не си задаваш въпрос, няма за какво да 
се досещаш и какво да избираш... Не бива да се смесват понятията, т.е. решаването на 
въпроса и правилната постановка на въпроса. Само второто е задължително за писателя.” В 
изкуството не може да се лъже. „Можеш да лъжеш в любовта, в политиката, в медицината, 
можеш да измамиш хората и самия Господ Бог – имало е и такива случаи, –  но в изкуството 
не можеш да излъжеш” – така казва Чехов. Читателят веднага те хваща и повече не те чете. 
А писателят пише, за да бъде четен. Аз не споделям твърденията на някои, че пишат ей-
така, за собствено удовлетворение. С творчеството си писателят отправя послания, участва 
в пълноценния живот, иска той да бъде по-богат и  по-красив.

В едно свое изказване Антон П. Чехов признава: „По-рано, когато не съзнавах, че ме 
четат и преценяват, аз пишех безгрижно, като че ли ядях палачинки – сега пиша и се боя.” 
Взискателността на творци от величината на Чехов и Флобер е пословична – тая боязън 
е своеобразно преклонение пред Словото и тя е толкова по-голяма, колкото по-голям е 
талантът на твореца. Отначало не го разбирах и първите ми книги полетяха безгрижно, без 
да имам пълна представа нито за техниките на „полета”, нито за природата на това усещане.  
Почувствах го едва, когато издадох книгата си с разкази „Земя за обетоване” – в процеса на 
нейното написване, а и след това, изпитвах постоянно този благороден страх. Нашата земя, 
родопската, е най-красивата и божествената. Родопите са от онези планини, които имат 
лечебна сила; те лекуват не само тялото, но и духа на човека. Родопите са истинските земи 
за обетоване; всъщност обетовайки я, ние за сетен път я възраждаме. В тази божествена 
земя живеят трудолюбиви, честни и горди планинци. В нашата планина всичко е човешко. 
Дори синора, който разделя една нива от друга не е враждебен. Той прави всичко възможно 
не да разделя, а да побратимява. Сякаш  превръща съседни ниви в две сърца, две души, 
които могат да живеят по законите на истината, хуманизма и красотата; затова тази книга 
я озаглавих „Земя за обетоване”. Имаше и друго – тогава стана ясно, че прохождането на 
българската демокрация вместо очаквания напредък донесе противопоставяне, разруха 
и напрежение. Преходните години протичаха с особена острота в моя край, който се 
обезлюдяваше много по-бързо и безвъзвратно от драматичното „преселение” в края на 80-
те години на XX в. За причините и последствията от този катаклизъм литературата тепърва 
ще се произнася, а аз споменавам някои празноти в нея на друго място.

Във всички времена и при всички обстоятелства хората се радват и страдат, плачат 
и се смеят, обичат и мразят. Всичко това е непреходно. Останалото е премяна. Малцина 
съзнават истинските причини за това.  А едно от тях е, че оскверняването на словото се 
превърна в доходно занимание за мнозина. То води до оскверняване на истината, което от 
своя страна ерозира усещането за разликата между истината и лъжата. Оттук се стига до 
най-драматичната проява на бездуховността, чиято рожба е корупцията на разума.

Казват, че в края на краищата последният ни дом се състои от два метра. „На човека 
му са нужни три аршина земя”, казва някъде един писател. В един от разказите си Чехов 
пък пише: „Но нали три аршина са нужни на трупа, а не на човека. На човека са нужни не 
три аршина земя, не едно имение, а цялото кълбо, цялата природа, където на воля може 
да прояви всички качества и особености на свободния си дух.” Определено смятам, че 
човекът непрекъснато трябва да работи, да твори и да претворява, за да спаси истината и 
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обезоръжи лъжата. Това е мисията на творчеството. В нормалните общества „творецът е 
божи избраник, медиатор между божественото и земното. Затова в тях винаги е актуална  
представата за гения. Геният е божественото, което живее в човека. Той е частица от 
абсолютността на Бога” [7, 140].

Човекът на науката е продължение на човека на изкуството… Истинският писател 
само облича афекта и опита на други със слова, той  е творец, отгатващ в малкото, което 
е почувствал, много нещо, пише Фридрих Ницше. В своето съществуване човекът е 
постигнал много истини, благодарение на онова божествено прозрение, което наричаме 
„вдъхновение” – т.е., проява на духа, която иде свише, надхвърля рамките и възможностите 
на делничните ни занимания и се родее със самото сътворение. Още Демокрит поставя 
въпроса за вдъхновението: „Защото съм чувал, че никой не може да бъде добър поет без 
душевен огън и без известно вдъхновение, без своего рода безумие”. Платон изказва 
подобно мнение: „…художникът твори в състояние на вдъхновение и безумие” [6, 2, 18-20]. 
Затова творчеството, изкуството се възприемат  като синоним на вдъхновението. Ето защо 
разглеждам само един аспект от тази изключително  сложна материя – творчеството като 
опредметен образ на духа. Категорията Дух се използва за обозначаване на единството на 
съзнание, самосъзнание и разум; творческо начало на човешката природа; творчески разум; 
силата, която се изразява в способността на човека да преобразува, да видоизменя, да твори, 
да създава нови форми на битието, да придава смисъл на Вселената. Това в определен 
смисъл е и творчески процес. Само при човека съзнанието става дух, което го превръща 
в духовно същество. Човешкото съзнание е осъзнато битие, осмислена действителност. 
Духът следва законите на разума и благоразумието [10]. Разглеждам творчеството още като 
процес на създаване на творчески и научен продукт, а не като надпревара за пренасищане 
на физическото и духовното ни пространство с ненужни за потребителите образци на 
Франкенщайн. За жалост това днес се превръща в печелившо занимание, а символът на 
истинското творчество Пигмалион се мержелее в здрача на безразличието. Обобщена 
картина на съвременното общество дава един свят, който се измъчва в агонията на остарял 
икономически подход, защото се основава на „умиращи” (по израза на Питър Дракър), т.е. 
отдавна обезсмислени продукти, услуги, пазари или процеси, които поглъщат цялата мощ 
на икономиката, изтощавайки я всеки момент. По този начин продължаваме с най-трудната 
и най-безполезната дейност – да предпазим трупа от вмирисване.

Понятието творчество в древногръцката философия се обозначава с две думи – 
демиург, който оформя видимия свят от съществуващата праматерия; той не е творец на 
Вселената, а неин архитект, който само й придава форма. И поет, който трансформира 
съществуващите митове, легенди и действителни събития в нови произведения. 

Прозренията на първите философи имат за резултат различни и дори напълно 
противоположни възгледи за природата. Всеки изказва своята истина, без особено да 
се грижи за нейното аргументиране (много често това се среща и в нашето съвремие). 
Софистите – гръцките просветители – първи опитват да направят своите истини достъпни 
за всеки. Те били много образовани и приемали много ученици, обучавайки ги в умението 
на спора. Тяхната дейност достига дотам Протагор да твърди, че те могат да докажат всяка 
теза, да намерят аргументи за всяко становище. Но това всъщност означава – ни повече, 
ни по-малко – едно и също нещо да  бъде доказано и като истина, и като неистина, т.е.  
истината на изказващия се. Това е слабостта на софистите, което ще рече, ако използваме 
думите на Платон, че мъдростта не може да се предава от учител на ученик, както се 
прелива вода от пълен към празен съд. Затова е нужен друг метод, и той е Диалогът.

Сократ, чиято велика мъдрост се заключава в думите „Аз знам, че нищо не 
знам”, провъзгласява за принцип на своята философия самопознанието. На мисълта 
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на делфийския оракул „познай себе си” той придава широк просветителски и 
рационалистичен смисъл. Според него истината не е монологична, а диалогична. Диалогът, 
изобретен от Сократ и развиван през хилядолетията, има няколко важни качества:

„Диалогът е признание за равенство на събеседниците пред истината. За разлика от 
самоуверените софисти, които повече приличали на проповедници – произнасяли бляскави 
речи пред смълчани слушатели и атакували своите противници с хитроумни доводи, Сократ 
се стремял да чуе другата страна и да разбере своите събеседници.

Мъдростта е и въпрос, а не само отговор. А умен е онзи въпрос, който помага на 
събеседника сам да разкрие душата си и да ни каже истини за себе си. Диалогът може да 
използва ирония, ако някой от събеседниците е твърде горделив и надменен. Иронията е 
привидна похвала на несъществуващи достойнства. Най-напред похвалваш събеседника, 
като му казваш нещо, което онзи иска да чуе – някаква похвала. Но след тази похвала 
по логичен път самият горделивец стига до неприятни за себе си истини. Диалогът е 
толерантен разговор. Към равенството на събеседниците спрямо истината се добавя 
свободата на аргументи и защита на собствени позиции. Никой няма монопол над истината 
– нито в началото на разговора, нито след това. Достигането на истини е съвместно и те 
само увеличават общото между участниците в разговора. Диалогът е безкраен разговор. За 
разлика от добре премерената реч – с увод, изложение и заключение – диалогът е открит за 
всякакви отклонения – може да се акцентира върху един или друг детайл на темата, може 
да се свързва с други теми.

Затова диалогът е безкраен, както е безкрайно многообразието от гледни точки и 
аргументи, с които ние можем да участваме в един умен разговор. „Диалогът не може да 
бъде разделен на части, защото е безкраен, а безкрайното няма среда” [5, 29].            

Сократ показва, че за истината е необходим събеседник, нужен е разговор, 
полемика. Често обаче неговите събеседници са съвсем пасивни. Сократ задава въпроси и 
предлага отговори, а те отговарят само с да или не. В началото на беседата той се представя 
за незнаещ и моли да го просветлят. След това с помощта на последователни задавани 
въпроси той довежда противника си до противоречие със самия себе си. Тогава диалогът 
– съ-мислието – е изцяло дело на самия Сократ. Платон, за да обезсмърти своя учител 
Сократ, го прави персонаж на своите писани диалози. В ранните му диалози думите на 
Сократ са доста автентични, но в по-късните Платон вече сам развива диалогично своята 
мисъл. Така писменият диалог се оказва разговор на мислителя със самия себе си. По 
този начин се ражда диалектиката, която означава разговор, беседа. Това обаче е разговор, 
който мисълта води със самата себе си. Тя преминава от едно понятие към друго и показва 
противоречивостта на всяка тема, на всяко понятие. Противоречивите неща са диалектични 
[5, 29-30].

Във всяко нещо има диалектика. Защото всяко нещо е нещо определено, т.е. има 
предел, граница. А границата на нещото препраща към неговото друго. Диалектическата 
мисъл е развитие, т.е. движение от по-бедни към по-богати на съдържание мисли. 
Диалектическото движение на мисълта може да бъде представено така: Теза – Антитеза – 
Синтез. При това синтез е нова теза и това продължава безконечно [5, 29-30].

Древните римляни също не използват понятието творчество. През Средновековието 
терминът творчество се среща изключително в теологията. Там творецът е Бог. През 
Възраждането учените-филолози делят латинския език на древен, среден и нов. Същото 
деление възприемат и историците. Така се появява понятието Средна история (Средни 
векове, Средновековие), което се е утвърдило в науката още през XVIII. За начало на 
Средновековието се приема 476 година – падането на Римската империя, а за край – 1492, 
откриването на Америка. Дълго време тези десет века бяха наричани период на варварство, 
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невежество и фанатизъм; време на застой, на сън в развитието на западната цивилизация. 
За това отношение и подценяване на Средновековието съществуват достатъчни основания. 
Духовният живот по онова време е изцяло подчинен на църквата. Тя напълно отхвърля 
древногръцката и римската култура като рожба на езичеството. Християнският богослов 
Тертулиан (II-III в. след н.е.) твърди, че след Евангелието няма нужда от наука. През 
Средновековието християнската църква строго преследва представителите на философската 
и научната мисъл, които се отклоняват от религиозното учение. За около седем века 
съществуване Светата инквизиция, която е учредена от папа Григорий IX, развила огромна 
дейност – разследвала е над 5 милиона души, само при испанския инквизитор Торквемада 
са изгорени живи над 10 000 души. Всички знаем великите жертви на инквизицията като 
Галилео Галилей, Джордано Бруно, Сервет и др.

Въпреки всички непреодолими и стигащи до жестокост трудности, науката 
намерила сили, средства и форми да продължи своето развитие. Неизкоренимото човешко 
любопитство за света наоколо, макар и под сурдинка, казвало своята дума и постигало 
своето [4, 9-12].

До първата половина на XVIII в. в представата за автора се събират различни 
идеи. Той се мисли преди всичко като занаятчия, майстор, владеещ набор от правила 
и технически средства, закрепени  в пособията по реторика и поетика. Следвайки тези 
правила и използвайки тези средства, творецът обработва традиционни материали, за 
да достигне ефектите, които изисква предварително образованата аудитория. От тази 
аудитория зависи и социалният статус на автора [7, 140]. През XVIII век на преден план 
излиза вдъхновението, вдъхновението от красотата и истината, а не от размера на печалбата 
за сметка на грижата за развитие на устойчив естетически и нравствен усет у потребителя. 
Едва през XIX в. терминът творец навлиза в изкуството в смисъл на артист, човек, който 
твори, прави изкуство. В наши дни термините творец и творчество проникват в цялата 
човешка култура – в науката, изкуството, литературата, техниката и пр. 

Според Уикипедия творчеството e умствен и обществен процес на човешката 
дейност, при който се създават качествено нови материални и духовни ценности. Свързан 
е с генерирането на нови идеи и понятия, или пък нови връзки между вече съществуващи 
такива. Съществената разлика с производството е оригиналността на новия продукт. 
Творчеството е също така неразривно свързано със свободата.

В широк смисъл на думата  творчеството би могло да се определи като човешка 
(мисловна и практическа), социално значима, съзнателна дейност, преобразуваща 
наличната реалност и формираща нова, несъществуваща  преди нея, с помощта на 
определени методи, форми и средства за това субективно преобразование. В тесен 
смисъл под творчество се разбира оригинална, уникална, неповторима по характер 
дейност, обоснована от определена индивидуална личностна нагласа. Откривателството 
и изобретателството в изкуството, науката и техниката и създаването на уникални 
художествени и научни ценности са най-характерните признаци на творчеството [2а, 131].              

Днес вече говорим за синтез между изкуство и наука, за което ще приведа 
два примера. Единият е свързан с така нареченото Science art, т.е. научно изкуство. В 
условията на шеметно бързо технологично развитие и всекидневни новини за пробиви в 
науката по света, човечеството е изправено пред повече предизвикателства от всякога, а 
отговорите все повече са в ръцете на изследователите. В такова време много художници се 
ангажирани с това изкуство, което ги отличава от профанацията. Тук ще спомена само един 
от  творците, който се занимава с научно изкуство – това е художникът-инженер Алексей 
Блинов,  възпитаник на научното градче Пущино, живял много години в Лондон и в края 
на 90-те години получил в състава на групата AudioRom „английски Оскар” – BAFTA 
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Interactive Entertainment Award – за най-добър интерфейс дизайн. Според него научното 
изкуство трябва на първо място да пробие границата между изкуството и науката, които 
съвсем незаслужено са се оказали насилствено разделени във връзка с възникването на   
военнопромишления комплекс. Дотогава традиционно науката и изкуството се намирали 
в най-интензивна връзка и потвърждение на това са велики имена като Аристотел, 
Леонардо, Декарт… Но възникнала ситуация, когато производството на оръжие буквално 
изисквало отделянето на инженерите и учените от хората, занимаващи се със създаване на 
художествени произведения [11].

Творя означава създавам нещо ново, което от своя страна представлява исторически 
ново за дадена култура, т.е. създаване на нещо уникално, оригинално спрямо миналия 
опит... Самото понятие innovation се появява за първи път в научни изследвания през XIX 
в. Нов живот понятието получава в началото на XX в. в научните трудове на австрийския 
икономист Йозеф Шумпетер, който описва новаторските процеси като „създаване на нови 
комбинации” или изменения в развитието на пазара и производството. Според Шумпетер 
под понятието „нововъведение” се разбира изменение с цел да се внедрят и използват 
нови видове потребителски стоки, нови производствени и транспортни средства, пазари и 
форми на организация в производството. Крайният резултат от процеса е създаване на нов 
продукт, услуга, процес или форма на организация, в чиято основа стоят умереност, мярка, 
съразмерност, симетрия.

Но още в древността Аристотел прокарва ясна граница между изобретателността 
на ума и неговото нравствено съдържание. Но за разлика от практичния ум, насочен към 
доброто на човека, изобретателността може с еднаква сила да бъде обърната и към доброто, 
и към злото [3, 105]. Миналото и съвременността са изпълнени с примери на вандализъм 
на ума и на гения – от примитивните оръдия на труда, превърнати в средство за лов, до 
неутронната бомба и други още по-чудовищни средства за масово унищожение... Един 
от най-изявените философи и енциклопедисти на Изтока Ал Фараби смята, че разумен 
се смята само онзи, който е умен и съобразителен, като при това е и добродетелен човек, 
използващ своите качества за извършване на заслужаващи похвала действия или за да се 
избегнат порочни действия. Той отбелязва, че хората се въздържат да нарекат разумен човек 
онзи, който използва своя интелект злонамерено и употребяват за него такива категории 
като коварен,  хитър, циник и пр. [3, 140]. 

Днес мултидисциплинарността  се връща и разделението на тесни специализации, 
необходимо навремето, практически е завършило на Запад. На смяна на индустриалната 
епоха идва информационно-комуникационно финансовата. Вече няма нужда да се изолират 
науката и учените от останалия свят, а сложността на научните въпроси и задачи надскача 
тясната насоченост. 

В съвременността изкуството отново се обръща към смисъла и съдържанието. 
Независимо от това, че все още има художници, разбира се, ще ги има и за напред, 
продължаващи постмодернистките традиции да предават чрез изкуството само емоции 
и преживявания, укрепва позиции и новото, научното изкуство, което предлага в 
произведенията си смисъл – не само замислен от твореца, но и открехващ тайната на 
научната природа на света.

Светът е голямо и сложно нещо. И той едва ли някога ще бъде разбран докрай, тъй 
като в него има такова голямо количество явления и събития, че храната за творчество е 
повече от достатъчна. Никой не знае как е устроен светът и малцина могат да предложат 
дори варианти за неговото устройство. Демонстрацията на варианти за устройството – ето 
го и смисълът, към който се обръща сайънс артът [11]. 

Само по себе си непосредственото творение на духовни ценности от гениални 
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личности, вдъхновеното разкриване на ярки индивидуалности в изкуството, 
забележителните постижения в науката, техниката и пр. сфери на духовния живот, великите 
действия в историята не могат да претендират да служат за универсален критерий на 
творчеството, ако не са подчинени на хуманизма като върховен критерий и цел на прогреса. 
Според Шели поетът е изразител на световния порядък, творец на език и музика, на танц 
и архитектура, на скулптура и живопис. Поетите са създатели на закони, основатели на 
общества, изобретатели на занаяти и учители по красота, истина и религия. Двете роли, 
които поетът обединява, са на законодателя и на пророка. Защото той схваща законите, 
според които трябва да се управлява настоящето, но чрез настоящето дефинира и бъдещето. 
Това пророчество не е някакво суеверно предсказание, а улавяне на тенденции, причастност 
към вечното, безкрайно и единно начало на света [7, 142].

Свободата на творчеството има своята цена. Много пъти творците били 
принуждавани да ограничават размаха на фантазията си. Като пример бих искал да посоча 
част от протокола от заседание на трибунала на инквизицията, която подлага на разпит един 
от корифеите на венецианската живописна школа Паоло Веронезе (1528-1588):

– Във „вечерята”, нарисувана от вас…, какво означава фигурата на онзи, на когото 
тече кръв от носа? – питат Веронезе представителите на инквизицията. 

– Това е слуга, на когото случайно е потекла кръв от носа. – отговаря художникът. 
– Какво означават тези хора, които са въоръжени и облечени като немци с алебарда 

в ръка? 
– Ние живописците се ползваме от същите волности, от които се ползват поетите 

и лудите, и аз изобразих тези хора с алебарди – как единият от тях пие, а другият яде на 
долните стъпала на стълбата, за да оправдая присъствието им като слуги, тъй като ми се 
стори подобаващо и възможно богатият и великолепен стопанин на дома, както ми казаха, 
че трябва да има подобни слуги.

– А за какво сте изобразили на тази картина оня, който е облечен като шут с перука 
с кичур?

– Той е там във вид на украшение, както е прието да се прави… 
– … Какво прави св. Петър, който седи пръв?
– Той реже на части агнето, за да даде на другата страна на масата…
– Нареждал ли ви е някой да изобразявате немци, шутове и други подобни фигури?
– … Аз рисувам картини, съобразявайки се с всичко онова, което е свойствено на 

моя ум, и съобразно това, как той го разбира…
И т.н., след което съдиите провъзгласяват , че споменатият Паоло се задължава да 

поправи и подобри картината си…
Джордано Бруно, „велик търсач на научната истина, борец за свободата на ума, враг 

на мракобесието”  прекарва седем години по затворите и след това по присъда на съда бива 
изгорен на клада [6, 41-544].

Но все пак „дълг на художника е да твори радост. И той я създава със средствата, 
които владее най-добре – с багри. На платната си той преобразува земята. Сякаш я промива 
с чудотворна вода и тя се озарява от такива ярки и ненаситни багри, че всяко старо дърво се 
превръща в произведение на скулптурата, а всяка поляна с детелини – в слънчева светлина, 
въплътена в множество скромни цветчета” [8].

От гледната точка на философията, творчеството е израз на неудовлетвореността на 
човека от наличното битие, на стремежа му да внесе по-голямо разнообразие и да умножава 
многообразието в света, да го иновира. Поради тази си особеност творчеството е решаваща 
страна на основния философски въпрос, защото представлява активно, съзидателно 
и дълбоко съпричастно отношение на човека към света като механизъм за резултатно 
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развитие. Биологът Иван Шмалхаузен пише: „Резултатите от творческата ни дейност не 
загиват заедно с нас, а се натрупват за благото на бъдните поколения. Нека тогава нашият 
кратък жизнен път да се освети от съзнанието, че човешкият живот е много по-висш от 
живота на другите и само смъртта е дала възможност за съществуването на безсмъртните 
творения на духа му.” Ромен Ролан изразява това по същия красив начин като казва, че да 
твориш значи е „да убиваш смъртта и да създадеш безсмъртие.” 

Известно е, че в творческия процес важна роля играят въображението, фантазията, 
интуицията и пр. Обаче вдъхновението без живата творческа енергия на труда е 
безрезултатно усилие на духа, от което в най-добрия случай може да се роди безплоден 
цвят. Константин Величков отбелязва, че  способността още не е талант, а талантът не е 
творчество и ако талантът  е даден от природата, на човека принадлежи заслугата да го 
развие и направи плодотворен. Според Едисон геният е 1 % вдъхновение и 99 % пот. Той 
казва, че никога не е губил, а е доказал, че има 100 начина как може да не се произведе 
електрическа крушка. Подобна мисъл е изказал Л. Н. Толстой, който казал, че талантът 
е единицата, а трудът са нулите. Демокрит казва: „Омир, комуто се паднал по участ 
божествен талант, издигнал великолепна постройка от разнообразни стихове. Без да се 
притежава божествена и свръхестествена природа е невъзможно да се съчиняват толкова 
прекрасни и мъдри стихове” [6, 80].

Изкуството е информация за света. Затова художествената работа в стил сайънс арт 
трябва да бъде откриване на смисъла, което не е лесно, то е трудно тиражирано нещо. Да 
покажеш красотата на света и събитията, които се изплъзват от погледа на обикновения 
човек – това е, с което се занимава всеки художник. Но художникът сайънс арт е принуден 
да търси интерпретации на примковата квантова гравитация и на теорията на струните чрез 
такива форми, които са достъпни и понятни на всеки човек [11].

Дали е стойностен или не, (критериите за това са различни и противоположни), 
творецът (ако е такъв), е призван да разгърне своеобразна ценностна и образна система. В 
противен случай той е версификатор, подражател на социокултурни образци; не е творец, 
а незначителен репродуктор на стечение на обстоятелствата. Писателството не е занаят, 
не и занятие. Писателят е призвание. Вниквайки в някои думи, в самото им звучене, ние 
откриваме първоначалния им смисъл. Думата „призвание” се е породила от думата „зов”. 
Никога не призовават човека към занаятчийство. Призовават го само към изпълнение на 
дълг, на трудна задача [8, 22]. 

 Но какво кара писателя да се посвети на своя мъчителен, но прекрасен труд?
Преди всичко – зовът на собственото му сърце. Гласът на съвестта и  вярата в 

бъдещето не позволяват на истинския писател да премине живота си на земята като 
безделник и да не предаде на хората с щедра разточителност цялото огромно разнообразие 
от мисли и чувства, които изпълват самия него. Не е писател онзи, който не е прибавил към 
зрението на човека поне мъничко проницателност [8, 23].

Поезията е крило и опорна точка на живия живот. В древността тя е възникнала 
преди търговията, преди политиката. В безвремие като нашето поезията е единствената 
легитимна сила... Тя не крещи, тя не е агресивна. Нейният път е еманация на вяра, надежда 
и любов… На истина, добро и красота…
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НОЩНОТО  ПЪТЕШЕСТВИЕ  
НА  ПРОРОКА  МУХАММАД

Цветан Теофанов

Мистичното телепортиране на Пророка Мухаммад от Мека в Йерусалим и 
възнесението му оттам до „върховните небеса”, където вижда „най-големите чудеса”, 
се удостоверява от Корана и от ранните и авторитетни ислямски извори. Тълкувателите 
разграничават двата термина, които се употребяват като синоними за събитието и взаимно 
се допълват като етапи от неговото случване, вертикално и хоризонтално: нощно пътуване 
(исра) и възкачване (мирадж). Първият обозначава чудодейното и мигновено пренасяне на 
Пратеника от родния му град до сърцето на Израел, а вторият – последвалото му издигане 
оттам по небесните слоеве до Светая светих на Твореца, назован Владетеля на небесните 
стъпала. Така по тях и „ангелите се въздигат към Него, и Духът [Джибрил] в Ден колкото 
петдесет хиляди години” (70: 3). Терминът възкачване (мирадж) не се употребява в 
Корана, а и мюсюлманската догматика не представя Мухаммад за чудотворец, защото и 
най-големите чудеса да им се покажат, неверниците – „глухи, неми, слепи” – запазват своя 
нихилизъм. Той не е дарен със свръхестествени способности, но в традицията легендата 
за Нощното възнесение се доразвива и дообогатява с редица фантастични елементи. 
Оказаната му свише чест да извърви пътя на ангелите и да го допуснат до тайните на 
вселената се превръща в един от акцентите на житието му, но и подхранва въображението и 
поражда теологични полемики.  

Споменато не само в хадисната литература, но и в Корана, „телепортирането” на 
Пророка придобива стойност на неоспорим факт: „Пречист е Онзи, Който пренесе Своя 
раб нощем от Свещения храм до Най-далечния храм, чиито околности Ние благословихме, 
за да му покажем някои от Нашите знамения” (17: 1). На друго място в Книгата на Аллах 
се известява за издигането му „до Лотоса на крайния предел,/ където е Градината на 
обителта” и там става свидетел на „някои от най-големите знамения на своя Господ” (53: 
14–15, 18). Трети текст потвърждава събитието и тълкува неговия смисъл: „Твоят Господ 
обхваща хората. И сторихме видението, което ти показахме, и прокълнатото дърво в 
Корана, само за изпитание на хората. И ги заплашваме, ала това ги кара само още повече 
да престъпват” (17: 60). Събитието потвърждават независимо един от друг не по-малко от 
десет сподвижника на Пророка. Техните съобщения се разминават в детайлите, но като 
цяло историята придобива ясни контури.

Една нощ Джибрил ненадейно посетил Пророка, за да го пренесе от Свещения храм 
ал-Кааба до Байт ал-Макдис (Свещения дом, Йерусалим). За целта осигурил и вълшебно 
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превозно средство – създанието Бурак, което се придвижвало със скоростта на светлината. 
При храма в Йерусалим го очаквали и поздравили Ибрахим, Муса и Иса, с които заедно 
отслужил молитва, заставайки отпред като имам. После архангелът го издигнал до седемте 
небеса, където на всяко от тях, съответно отдолу нагоре, го посрещнал по един, а на 
второто двама, от предишните пророци: Адам, Яхя и Иса, Юсуф, Идрис, Харун, Муса, 
Ибрахим. Извисявайки се още по-нагоре, стигнали до Лотосовото дърво на крайния предел 
(сидрат ал-мунтаха), облято в ослепителна светлина. Аллах показал на Пророка едни от 
най-удивителните си чудеса. Видял и Многолюдния дом (ал-байт ал-маамур) – еквивалент 
на меканския храм ал-Кааба, където всеки Божи ден седемдесет хиляди ангели отслужват 
молитва и никога повече не се връщат на същото място. Там му били разкрити три важни 
откровения: предписанието мюсюлманите да отслужват по пет молитви на ден; последните 
айяти от най-дългата сура 2 Кравата; уверението, че хората от неговата общност ще 
получат за награда Рая, стига да не съдружат идоли с Всевишния и да не извършат смъртен 
грях. Видял още насладите в Градините на блаженството и мъченията в пламъците на 
Адовия огън. 

Теологичната идея, вложена във възнесението, засяга комуникацията между 
материалния, земния, и духовния, небесния свят, и пътуването от единия към другия. 
Доколкото откровението предполага възможност за движение от небето към земята, 
възнесението допуска движение отдолу нагоре и отъждествяване на човек с ангел. В статия 
за коптския Апокалипсис на Зостриан Мадлен Скопело анализира този „разказ за небесно 
пътуване, по време на което ангелско създание разкрива на посветения [...] небесни тайни”. 
В него се влага древен месопотамски ритуал на царско възкачване на трона, което в по-
късните юдейски, юдео-християнски и гностични съчинения се трансформира в ритуал 
на възнасяне на посветения до небесата. Няколко юдейски псевдоепиграфа за въздигане 
на патриарсите повтарят същия сюжет. Ангел взима посветения от земята и го води към 
небето, където го възкачва през слоевете на еоните. Ангелски създания го пречистват, 
миропомазват, обличат в небесни одежди, короноват и възкачват на престола. Той получава 
откровения докато постигне най-високото знание, което Бог му заповядва да запише, за да 
го предаде на своята общност (genos) при слизането си на земята. 

Преданията за Нощното пътешествие на Пророка Мухаммад в най-общата им рамка 
и Коранът като цяло биха могли да принадлежат към жанра на апокалиптичната литература. 
Тя според дефиницията на Джон Колинс се придържа към „наративна структура, в чиито 
рамки медиатор-отвъдно създание разкрива откровение на реципиент-човек  и му показва 
трансцендентна реалност, разположена и във времето, доколкото предвижда есхатологично 
спасение в определен съдбовен „Час”, и в пространството, доколкото включва друг, 
свръхестествен свят”. Апокалипсис на гръцки всъщност означава откровение, разкриване, 
разбулване на тайно знание. Допълвайки Джон Колинс, но като отчита и несъгласията с 
него, Адела Колинс уточнява, че целта на апокалиптичната литература е „да интерпретира 
настоящи, земни условия и обстоятелства, в светлината на свръхестествения свят и на 
бъдещето, и да окаже влияние както на разбиранията, така и на поведението на публиката 
със средствата на божествената власт”. В центъра на този тип книжнина Джон Колинс 
поставя получаването на откровения, което заляга в същността и на пророческата 
литература. Спецификата на апокалиптичните прозрения се корени преди всичко в тяхното 
съдържание – обръщането към отвъдното царство и към края на света, както и към Съдния 
ден и въздаянието за делата в „долния” живот. Наличието на небесен медиатор подсказва, 
че Бог вече не си позволява да контактува директно със земните твари, а праща Свой 
представител. Мрачните реалности на човешката действителност занимават в не по-
малка степен апокалиптичните автори, които свидетелстват за погазване на Божия закон и 
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Божията воля, дори за потисничество, злосторства и своеволия на управниците. 
Схемата на апокалиптичната литература очертават четири елемента, които в 

различни текстове се запълват със сходно съдържание: (1) начин на откровяване; (2) 
времева ос; (3) пространствена ос; (4) заключителни обстоятелства. 

(1) Контактът с висшите сили може да протича под формата на зрителни и слухови 
халюцинации, понякога с явяване на безплътния медиатор във видим образ, чуване на глас 
и диалог с него, духовно пътуване до Божието царство с визуални впечатления, четене на 
откровение от писмен източник, обикновено небесна книга. Пратеникът от другия свят, 
най-често ангел или понякога самият Иисус Христос, може да разкрие тайна или да обясни 
видение, както и да служи за водач в пътуването. Реципиентът изпада в недоумение или 
изпитва благоговеен страх. Повечето подобни повествования носят белезите на литературна 
мистификация, която се приписва на авторитети като еврейските патриарси Енох, Мойсей 
или Авраам, малцина достойни да се извисят до чистия духовен свят и да получат достъп 
до тайното знание. 

Уилям Адлер акцентира върху езотеричния капацитет на апокалиптичната 
литература и прави аналогия между нея и пророческите откровения: „Тези тайни 
трябвало да бъдат поверени единствено на мъдрите и на такива, които са способни да 
ги  възприемат и да осъзнаят техния смисъл. За разлика от еврейските пророци, които 
предавали божественото послание чрез говоримо слово, апокалиптичните ясновидци като 
Енох и Езра били предимно книжници, които получавали и записвали небесни тайни в 
полза на бъдещите поколения. Запазването на откровението в книга гарантирало неговата 
неизменност. 

Апокрифният мотив за „четенето” от Небесната книга се асоциира по безспорен 
начин и с ислямската визия за Корана и неговото низпославане. Пазеният скрижал (ал-ляух 
ал-махфуз), от който Джибрил донася откровенията на Пророка, се свързва още с термини 
като „съхранената, скритата Книга” (китаб макнун, 56: 78) „Книгата-майка” (ум ал-китаб, 
13: 39, 43: 4). Идеята за наличие на универсална и зорко пазена Книга, която се намира 
в Горния свят и съдържа цялото знание и всички Божии писания, конституира един от 
ключовите коранични постулати. В нея се крият тайните за всички създания – отреденият 
им житейски срок, благата, които предстои да получат, деянията, ориста им в Съдния ден и 
след него. Всичко това е написано с калем (68: 1, 96: 4) – първото творение на Всевишния. 
А калемът според известен хадис вече е изсъхнал – всичко се знае отпреди. Друг кораничен 
текст обаче твърди, че „Аллах изличава и утвърждава каквото пожелае и у Него е Книгата-
майка” (13: 39). Ат-Табари тълкува айята като възможност да съществуват две Книги – 
неизменна и подлежаща на корекции. 

(2) Времевата ос засяга протологията и есхатологията. Интерпретира се пред- 
или праисторията, която се преосмисля като ясен спомен за миналото или „пророчество 
след събитието” (vaticinium ex eventu), хвърля се светлина върху теогония и космогония, 
известява се за най-ранните древни събития. В гностични текстове се говори за спасение 
в настоящия момент посредством знание. Споменава се за есхатологична криза под 
формата на гонения или катаклизми, които разклащат естествения ред или историята. 
Дават се описания на Страшен съд или унищожение, при което грешниците се обричат 
на безпощадно възмездие и страдания за делата си, а праведниците получават избавление 
и въздаяние. Разкрива се ролята на отвъдните създания в историята. Отделя се внимание 
също на есхатологичното спасение, рисуват се космически трансформации, отвъден живот 
на личности, понякога и физическо или духовно възкресение. 

(3) Пространствената ос включва елементи от другия свят, добри или лоши, 
описание на отвъдни земи, видени по време на мистични пътувания до тях, изображение на 



939

свръхестествени създания, ангелични или демонични. 
(4) Заключителните епизоди от схемата съдържат указания към реципиента, 

обикновено възлагане на задачата откровението да се напише или обяви пред определена 
публика, връщане на посветения от тайнството към реалността и към телесното му 
„обиталище” и заминаване на небесния медиатор. Възможно е носителят на откровение да 
бъде подложен на преследване. 

Брент Макнийли установява наличието на сюжета за пътуването до небесата в 
апокрифни текстове, датирани от първи до четвърти век и съставени от Първа и Втора 
книга Енох, Завети на дванайсетте патриарха, Възнесението на Мойсей, Апокалипсис на 
Авраам, Заветът на Авраам, Възнесение Исаево, Апокалипсисът на Петър и др. Корпусът 
от текстове за възнесението очертава следната обща типология: 

I. Патриархът не е сигурен дали събитието е сън/ видение или реалност. 
II. На патриарха се явява ангел (един или повече), който: 
а. го вика по име; 
б. казва му да не се страхува; 
в. после обявява целта си. 
III. Патриархът извършва ритуал на пречистване и встъпва в състояние на 

свещенодействие:
а) измива се и се маже с благовония; 
б) облича се.
IV. Патриархът е воден през небето (небесата) от ангел: 
а) за превозно средство може да служи колесница, кон, лодка и др.; 
б) често просто го пренасят; 
в) често възнесението започва от аxis mundi/ сакрално място.
V. Патриархът минава през няколко небеса (3–7):
а) на всяка порта пазач изисква определена информация, за да го пусне;
б) възнесението на патриарха се приветства от други патриарси; 
в) между патриарха и неговия водач протича диалог; 
г) често всяко небе се отличава със специфичен вид ангели и условия.
VI. Патриархът вижда Бог на Неговия трон (теофания):
а) Бог дава заповед на патриарха; 
б) разкрива му се духовна истина. 
Независимо че вариантите на повествованието за Нощното възнесение се 

разминават във фактологията, пред кого и  на кое от небесата Мухаммад се е озовал и на 
какви отвъдни чудеса е станал свидетел, този наратив се асоциира с мотиви от сходни 
сюжети, включително и за среща с покойни пророци. 

Апокрифната книга Заветът на Леви – еврейския патриарх-родоначалник на 
левитите свещенослужители – разказва в няколко варианта как той се възнесъл на небесата 
след като върху него се спуснал „Господният дух на разбирането” и го накарал болезнено 
да осъзнае човешката си порочност. Според една от твърде различните версии на книгата 
Леви извършил ритуалите за привеждане на облеклото и тялото си в състояние на сакрална 
чистота, отслужил молитва за опрощаване на греховете и отправил зов да бъде удостоен 
с мъдрост и зов да бъде допуснат до Божията обител. Смяната на дрехите и отслужването 
на обреди за встъпване в свещенодействие са стереотипен мотив в повествованията за  
въздигане до висините на „горния свят”. Заветът на Леви цели да легитимира властта 
на патриарха, ръкоположен за първосвещеник по Божията воля, а не толкова да описва 
небесата и удивителните им тайни, но съдържа и подробности, които го вписват в модела 
на възнесението. 
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Най-ранният разгърнат наратив за Нощното възнесение на Пратеника на Аллах, 
който формира стереотипа на интерпретациите му от по-късните автори, се предава от 
името на първия му братовчед Абдуллах ибн Аббас, един от най-ерудираните познавачи на 
Корана и хадисите, назован и от сунити, и от шиити с прозвището Учения на общността 
(хибру-л-умма). Смъртта на Пророка го заварва като юноша на тринайсет години и повечето 
събития, за които разказва, са се запечатали в детското му съзнание. 

Повествованието за свързаните с Нощното възнесение удивителни събития 
обаче привлича вниманието на категория професионални разказвачи, които го отделят 
от пророческото житие, допълват и видоизменят сдържаните архетипни сведения, 
„обогатяват” ги с художествени измислици и реторични фигури и ги превръщат 
в любопитни литературни съчинения. Тази по-свободна, „фантазна” и фолклорна 
интерпретативна линия се легитимира чрез имената на  сериозни религиозни учени, което 
допринася за утвърждаването ѝ в редица митологични наративи. 

Разказът на Ибн Аббас е послужил като материал за литературна мистификация – 
„най-пълната и най-цялостната” версия за Нощното възнесение. Този популярен цикъл от 
наративи, предаден в първо лице от името на Пророка, влязъл в широко обращение с името 
на енигматичния Абу-л-Хасан ал-Бакри, представян за ученик на известния биограф на 
Пророка Ибн Хишам. Фактологията му се отклонява на места в детайлите, но като цяло се 
гради върху хадисната традиция, в която сведенията за събитието също претърпяват редица 
модификации.

1. Отлитането за Йерусалим. В съдбовната вечер царял непрогледен мрак, 
прорязван от светкавици, разтърсван от гръмотевици, след което надвисвала мъртвешка 
тишина и нито петел кукуригал, нито магаре заревавало, нито куче залайвало. След като 
отслужил последната за деня молитва и се приготвил за сън, Мухаммад бил внезапно 
посетен от „своя любим” Джибрил, който долетял през процепа на покрива. Той му 
се показал в истинския си вид, и величествен, и страховит: облечен в най-блестящата 
мантия, със сияйни дипли, наметнат с плащ, декориран с ярки перли и самородно злато, 
с нозе, потънали в жълта светлина. Носел и плитки, дебели като въжета от бял сняг, и 
седемдесет мустака от мускус. На челото му светели изписани две изречения: „Няма друг 
бог освен Аллах” и „Мухаммад е Пратеник на Аллах”. Имал петстотин криле и тялото му 
изпълвало целия хоризонт между земята и небето. Така авторът на разказа удовлетворява 
любопитството на читателя с отговор на въпросите дали Пророкът е срещал Джибрил в 
материалния му облик и кога го е видял с очите си. Ако съдим по ужаса му от гледката, това 
е първата им подобна среща. 

Директни асоциации с Нощното пътешествие намираме във вариант на Втора 
книга Енох: „И Гавриил ме понесе като лист, носен от вятъра. Той ме придвижи и сложи 
да коленича пред лицето на Господа. И видях осмото небе, наречено на иврит Музалот, 
сменяващия сезоните, сухи и влажни, и дванайсетте зодиака, които се извисяват над 
седмото небе. Видях и деветото небе, което на иврит се нарича Кукхавим и където се 
намират небесните домове на седемте зодиака”(21: 5–6). И в библейските повествования 
„изпратен от Бога ангел Гавриил” изпълнява сходни функции на посланик, натоварен с 
мисия да предаде вест. 

2. Ал-Бурак (Светкавица) е „персонаж”, който присъства във всички варианти 
на разказа и в повечето от тях е характеризиран като превозно средство на пророците от 
миналите епохи, способно и да препуска по земята, и да лети в небето. В древноегипетския 
контекст тези функции се изпълняват от небесна лодка (барка), а в Стария завет – от 
маркаба, „огнена колесница и огнени коне” (св. пророк Илия, 4 Царства. 2:11). 

Ал-Бурак е описан като сиво петнисто създание, ала с бели нозе, „по-голямо от 
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магаре, по-малко от муле”, сътворено сякаш от скъпоценни камъни – обсипан с рубини и 
сапфири, с уши от зелен изумруд, с очи – бляскави звезди-слънца от диаманти, с коса на 
плитки от бисери и изумруди. Тялото му било на животно, а лицето, душата и гласът – на 
човек. Първоначално то оказало яростна съпротива Мухаммад да го яхне, мятало се и 
ритало, сякаш уловена в мрежа риба, защото служело само на пророци (Ибрахим, Муса, 
Адам), а очевидно не знаело кой е неговият ездач. Подчинило се едва след като Джибрил 
му обяснил, че на гърба му трябва да се качи „най-достойният от всички творения”, „знатен 
любимец на Господа на световете”. Фигурата на ал-Бурак илюстрира едно от големите 
чудеса, които Аллах е разкрил на Своя раб, и потвърждава пророческия му статут. 

3. Свещеният град. Пътят към Йерусалим се оказал осеян със съдбовни изпитания. 
Джибрил предупредил Пророка да лети, здраво хванат за ал-Бурак, без да откликва на 
повик от земята. А отдолу към него се извисил глас, после друг, все на хора, представящи се 
за доброжелатели, които го канели да слезе при тях за полезен съвет. Той не им отговорил 
и впоследствие архангелът му обяснил, че това са юдеи и християни, и ако им откликнел, 
общността му щяла да приеме тяхната вяра до Деня на възкресението. Позовала го и 
пленителна жена и донякъде го изкусила да я огледа – нюанс, който отличава версията 
на ал-Бакри от аскетичните трактовки на Нощното възнесение, но подсказва, че Божият 
пратеник все пак е човек и не е лишен от слабости. Джибрил разтълкувал поведението 
на Пророка като знак, че  след неговата смърт мюсюлманите ще бъдат подложени на 
изпитанието да избират между любовта към земните съблазни и отдаването на Аллах и на 
праведните дела. В изложението се появява и прелестен младеж, което в късната арабска 
литература индикира хомоеротичен сюжет, но тук се възприема като алегория на вярата и 
нейната красота. Мухаммад прегърнал младежа, който мигом изчезнал, но есхатологичните 
последствия от прегръщането на истинската религия останали записани в помнеща Книга. 
От решението на Пророка за всяка от изброените ситуации зависела не само неговата 
съдба, но и тази на мюсюлманската общност.

Към изпитанията се добавя още едно. При митичната Скала (сахра) в Йерусалим, 
а в друг вариант – при  Многолюдния дом на най-високите небеса, пред него изникнали 
три бокала: с вино, мляко и вода (в друг вариант – мед). Чул се глас: „Ако Мухаммад изпие 
водата, общността му ще се удави след неговата смърт. Ако изпие виното, общността му ще 
изпадне в заблуда.” Протегнал ръка към млякото и го изпил, като оставил малко на дъното. 
В един от вариантите се  цитират думите на Джибрил: „Ти избра естествената природа 
(фитра), т.е. първичната религия, вложена у всички Божии твари, които впоследствие са я 
забравили. Друга версия съобщава, че чул глас да изрича: „Ако Мухаммад бе изпил цялото 
мляко, в пламъците на Огъня не би влязъл нито един човек от общността му”. Веднага 
помолил да му върнат чашата, но получил отговора, че съдбата е необратима и калемът 
вече е написал какво предстои да се случи.

В Йерусалимския храм го чакал цветът на пророчеството – триста и дванайсет 
Божии пратеника. Той застанал начело пред редиците им като най-заслужилия имам и 
заедно отслужили молитва. Джибрил му представил всеки от тях и нямало име, което да не 
знаел. В множеството се откроявали Ибрахим, Муса и Иса. 

4. Седемте небеса. Архангелът го повел към Скалата край Светилището, а там 
се издигала невиждана по красота стълба от злато и сребро, с разноцветни стъпала от 
скъпоценни камъни: жълто, червено, зелено, бяло и така всички цветове. Ангелите слизали 
и се качвали с алилуя!, с прослава на Всевишния. 

Идеята за стълбата като axis mundi на мястото, където се срещат земята и небето, 
възниква още в Древен Египет. Според вярванията на фараоните мост свързва долния и 
горния свят и води от „обиталището на хората към царството на слънцето. Който се изкачи 
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по него, бива приет сред многото богове”. Описвайки „мистериите на Митра”, Франц 
Кюмон засяга и темата за поделянето на небесата на седем сфери, всяка от които е свързана 
с определена планета: „Друмът, който трябва да бъде следван, за да се достигне висшия 
свят  на неподвижните звезди, се представя символично в храмовете от вид стълба с осем 
разположени една над друга порти, първите седем – от разноцветни метали. За да премине 
пътникът към следващия етап и да влезе през по-горната порта, трябвало да го допусне 
ангел на Ормазд”. Неумолимият страж разтварял вратата единствено пред такъв, който знае 
правилната „парола”. проследява еволюцията на едни от най-древните концепти за стълб 
от светлина и стълба към небето, по която се изкачват душите на покойниците. В Библията 
също се описва подобен сън на Яков: „Ето, стълба, изправена на земята, а върхът й стига 
до небето, и Ангели Божии се качват и слизат по нея./ И ето, Господ стои отгоре на нея и 
говори: Аз съм Господ, Бог на твоя отец Авраама, и Бог на Исаака; [Не бой се!]. Земята, на 
която лежиш, ще я дам на тебе и на потомството ти” (Бит. 28:12–13). Тази част от модела 
напълно съвпада със съответния откъс от разказа за Нощното възнесение на Мухаммад. Той 
не чувствал да се изкачва и не сещал умора, а сякаш летял като птица или се издигал като 
небесно светило. 

И както се възнасяли, изведнъж се озовал пред величествена картина: върху трон 
от светлина седял удивително могъщ ангел, който обхващал земята с колената си. Ръцете 
му достигали най-отдалечените кътчета на източните и западните простори, краката му 
били разцепили най-долната част на земята, а главата му се извисявала до основите на 
Божия трон в небесата. Отдясно имало огромна плоча и множество ангели, колкото целият 
народ от джинове, а отляво – дърво с листа, всяко от които било с площта на цялата земна 
повърхност и върху него също били гравирани надписи. Той се взирал внимателно в 
плочата, а там се четели имената на всички човешки създания от Сътворението до Края на 
времето, след което удрял с копие да откъсне сбръчкан и изсъхнал лист от дървото с името 
на обречения да умре – знак, че житейският срок на съответния човек е изтекъл. Джибрил 
обяснил, че това е Азраил, архангелът на смъртта. Лицето му изглеждало мрачно и 
навъсено, без сянка от ведрина. И друг подобен на него – Малик, пазителят на Ада – никога 
не се е усмихвал и не ще се усмихне до Съдния час. Пророкът го поздравил, но той само 
кимнал с глава и му обърнал внимание едва след като узнал, че разговаря с „любимеца на 
Господа на световете” и „първенеца на Неговите пратеници”. 

Този сюжет не се среща в други модификации на модела за възнесението и може 
да се смята за чисто ислямска трактовка, при това интерпретирана в детайли поради 
важността на темата. Архангелът на смъртта информирал Мухаммад за много неведоми 
тайни, свързани с начина, по който Аллах прибира душите на покойниците, със задгробния 
живот и съдбата на праведниците и грешниците.    

Следващите спирки били при ангели с необичайни форми и специфични функции. 
Всички те питали Джибрил кой е неговият спътник и когато узнавали името му, го 
поздравявали и възхвалявали. Първият ангел приличал на величествен, красив и гласовит 
петел със снежнобели пера, който заемал целия хоризонт изпод Божия трон до най-долното 
небе. Гърбът му бил обагрен в жълто, а крилете, които стигали до изток и до запад, 
поразявали с многоцветната си дъга. Той бил огласителят на часовете за петте молитви, 
който прославял Аллах и давал знак на мюсюлманите да започват дневното и нощното си 
богослужене. Тялото на втория ангел, назован Хабиб (Любим), било наполовина от искрящ 
сняг и наполовина от пламтящ огън, ала нито снегът гасял огъня, нито огънят разтопявал 
снега. Ролята му била да обединява сърцата на вярващите мъже и жени въпреки полярната 
им човешка природа. 

Третият ангел по пътя към първото небе се оказал Малик, ужасяващият пазител на 
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Ада с тъжно и злощастно лице, описан подробно: главата му от вледеняващ мраз, очите 
му от пламтяща светлина, страните му от бакър. Отдясно стоели ангели с дебели вериги, 
окови, белезници, отляво се простирали слоевете на геената и гъмжало змии, скорпиони, 
хищни чудовища, кучета, метални пръти. Малик обяснил, че пазителите на Ада са родени, 
за да съществуват в него, и ако бъдат извадени оттам, умират като риба на сушата. Когато 
някой бъде осъден на лишаване от Божията милост, те стават безпощадни изпълнители на 
присъдата и го наказват с най-свирепата жестокост.      

Описания на ангели се съдържат в апокрифа Откровението на Мойсей, който 
също разказва за чудотворно пътуване до седем небеса. Бог изпраща при еврейския 
патриарх ангел на име Метатрон, за да му Го доведе „с арфи, свирки, барабани и танци, с 
веселие, песни и възхвали”. И понеже бил обикновен човек „от плът и кръв” и не можел 
да се възнесе, Божият посланик „превърнал езика му в огън, очите му – в колела на 
небесна колесница, а силата му – в ангелска”. Тогава двамата се въздигнали във висините, 
съпровождани от петнайсет хиляди ангела отляво и още толкова отдясно. На първото небе 
видял води в определени очертания, както и много прозорци – на молитвата и жалбата, 
на плача и радостта, бедността и богатството, мира и войната, бременността, раждането, 
съкровищата на дъжда, росата, греха и покаянието, болестта и здравето, смъртта и живота... 
На просторното второ небе видял огромен ангел, а пред него стоели безчет ангели от вода 
и огън с лица, обърнати от деня на сътворяването си към Скинията (шехина, Божието 
обиталище) и отдадени на богохвалебни химни. Те били натоварени да изпълняват Божията 
воля за облаците, вятъра и дъжда. На третото небе видял ангел, толкова голям, че за обхода 
му били необходими петстотин години. Имал седемдесет хиляди глави и езици и пред него 
стоели също толкова ангели от бял огън, поставени да отговарят за растенията, дърветата 
и плодовете. На четвъртото небе видял храм с колони от червен огън, стени от зелен огън, 
прагове от бял огън, дъски и куки от пламтящ огън, двери от гранит и зали от бляскави 
скъпоценни камъни. Там стоели ангели, сложени да управляват земята, слънцето, звездите, 
планетите. Всички те прославяли Господ Бог. На петото небе видял ангели, наполовина от 
огън, наполовина от сняг, същите като видения от Мухаммад ангел. На шестото небе видял 
огромен ангел, целият от сняг, заобиколен от множество ангели – „светите наблюдатели” 
(„Будните”, Библия, Дан. 4:10–14). На седмото небе видял ангел изцяло от огън и други 
двама ангели – яростта и гнева, пристегнати с окови от червен и тъмен огън. 

По време на възнесението си Мойсей видял и други видове ангели: на смъртта – 
страховито грозен, с пламтящи очи по цялото тяло от главата до петите, и всеки зърнал го 
пада в несвяст от ужас; придворните пред Бог („светите творения”) – с шест огромни криле, 
всяко с дължината на разстоянието между небето и земята, първата двойка криле скривала 
лицата им, за да не гледат скинията, втората – краката им на крави, а третата им служела да 
летят и възхваляват Господ Бог. Видял още Всевишния, Ада и Рая.   

Накрая и Мухаммад, воден от Джибрил, стигнал до първото от седемте небеса. 
Видял да висят звезди, най-малката – с големината на планина. Приличали на куполи, 
някои в движение, някои с украса. Дверите на всяко небе охранявал пазител и архангелът 
му казвал: „Отвори!”. А той питал: „Кой е?” Отвръщал: „Джибрил.” Пак питал: „Има 
ли някой с теб?” Казвал: „Да, Мухаммад, Аллах да го благослови и приветства.” Питал: 
„Повикан ли е?” Отговарял: „Да!”. Едва тогава пазителят показвал радушие, разтварял 
портите и прославял височайшето посещение.

Мотивът за вратаря се повтаря в много религиозни текстове за небесни възнесения. 
Древноегипетската заупокойна Книга на дверите описва преминаването на душите на 
мъртвите в задгробното царство и пътуването им през различните му равнища, което 
е идентично на поетапното и осеяно с препятствия движение на бога на Слънцето Ра 
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през нощните часове. На всяка врата чакат пазители, които допускат мъртвия, ако даде 
отговори на въпросите им за качествата на богинята-господарка на съответното владение. 
Някои покойници издържат изпита и преминават нататък, в по-горен кръг, а други изпадат 
в огнено езеро. В християнската традиция ангелите, натоварени с функциите да пазят 
дверите на Царството небесно, изпълняват и задължението да наблюдават и напътват 
„синовете на Адам”. 

5. Многолюдният дом (ал-байт ал-маамур). След пътешествието през седемте 
небеса Мухаммад стигнал до еквивалента на Свещения храм ал-Кааба в Отвъдния свят. 
Вратата му гледала към Божия трон. Както земните поклонници обхождат храма по време 
на хадж, така и на небето седемдесет хиляди ангела извършвали своя обход – само веднъж 
до Съдния ден. Изображението на горния свят като храм, в който ангелите са всеотдайни 
свещенослужители, характеризира апокалиптичната литература. В юдео-християнската 
традиция този мотив се обвързва с трагичната еврейска история, с разрушаването на 
Соломоновия храм от вавилонците през 586 г. пр. Хр., изгнанието на Божия народ и 
болезнената мисъл за съхраняване на култовите институции. В ислямския контекст идеята 
за наличие на небесна ал-Кааба цели да придаде значимост на меканското светилище и да 
обясни централността му в религиозната топография. Божието царство се възприема като 
величествено място за служене и възхвала на Всевишния.

6. Лотосът на крайния предел (сидрат ал-мунтаха) е наречен така, защото ничие 
човешко дело, никой пророк и ангел от досега видените сфери не е минавал отвъд неговата 
граница. Навлизайки все по-навътре в потайностите на най-висшата сфера, двамата 
пътници минавали през различни воали, завеси и шатри: от мрак, мъгла, огън, светлина, 
сняг, мраз, всякакви скъпоценни камъни.      

Накрая стигнали до Лотосовото дърво, чиято сянка се простирала на разстояние 
петстотин години. То било с плодове като каменни стомни, „с листа, по-големи от уши на 
слон”, „с прелест, неописуема за всяко Божие творение”, а на всеки клон по хиляда редици 
от ангели прославяли Господ и се покланяли във всеотдайна молитва. Отдолу бучала река, 
чийто тътен трябвало да чуе всяко Божие творение. Това била Каусар (Обилие) – дар за 
главата на всички пророци, който няма равен сред тях. 

Отвъд крайния предел не можел да премине дори Джибрил, затова двамата 
спътници се сбогували и Мухаммад изпитал страх, но продължил напред сам. Пред очите 
му се появила зелена райска възглавница рафраф (Коран, 55: 76), чул се глас да седне 
върху нея и веднага щом го направил, полетял като стрела и дори още по-бързо, сякаш на 
вълшебно килимче. Спрели край бяло море, а там – ангел, толкова огромен, че от единия до 
другия край на раменете му птица би хвъркала петстотин години. Отзад сто хиляди редици 
от ангели прославяли Аллах. Видял и второ море – зелено като изумруд, и пак ангел, 
толкова величествен, че ако Бог му бе заповядал да глътне небесата и земята, би могъл с 
лекота да го стори. Така прекосил седемдесет хиляди морета и при всяко го изумявало по 
едно от големите чудеса на Всевишния във вида на неописуемите Му ангелски творения. 
Видял и „приближените” до Божия трон (карибиун, черубим). Стигнал до Глашатая в 
Съдния ден, архангел Исрафил – с по хиляда крила, глави, лица и езици, запълнил цялото 
пространство от изток до запад с тяло от върха до низините на света. Отдясно чакал 
Божията заповед рогът, с който ще се протръби за възкресението. Дупките му били толкова 
на брой, колкото са душите на всички творения. Пред очите му от единия до другия край на 
вселената висял Пазеният скрижал (ал-лаух ал-махфуз). 

7. Божият трон. Отдолу видял около престола да се увива змия, захапала опашката 
си. Щом тронът прославял Аллах, той обхващал всички творения, а змията било още по-
гръмогласна. Мухаммад се уплашил, но Исрафил го окуражил да продължи пътя си, защото 
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му била оказана върховна чест, с каквато друг не бил удостояван никога.
Рафраф го носел все по-нагоре към все по-големи чудеса. Издигнал го до огнено 

море, заслепяващо с вълни върху вълни и безброй ангели по тях. Отвъд него пък бушувало 
странно черно и мрачно море с неописуеми създания в него – духовни ангели (руханиун), 
чиито гласове се снишавали толкова, че не можел да ги долови. Минал през още седем 
необятни морета. Прекосявайки ги едно след друго, отмятал пазени от ангели воали – на 
силата, на могъществото, на възхвалата, а също и направени от сапфир, зелен корал, сребро, 
злато, от студ, от светлина и от всякакви други материали. Всички излъчвали ослепителен 
блясък. Накрая спрели при един, който не приличал на другите и там се повторила 
процедурата по допускане, позната ни от небесните врати. Исрафил бил принуден да 
остане отвън, защото статутът му не позволявал достъп до тази сфера. Мухаммад отново 
се ужасил и дори се развикал за помощ, но ангелът-охранител го успокоил и го повел с 
чудодейна скорост, сякаш летят по-бързо от мигване на око, към друг воал – от огън. Така 
от сфера на сфера и от ангел на ангел стигнал до Воала на единосъщието (уахдания), зад 
който се намирал Божият трон.

***  
През първата половина на миналия век работят ориенталисти, които се опитват 

да отсеят митовете от реалната фактология, да установят степента на автентичност на 
първоизворите и да прецизират историята на т.нар. „създадени религии” – онези, чието 
начало се отъждествява с отделна харизматична личност. Бертрам Шрике, Йозеф Хоровиц, 
Антъни Бивън и Харис Биркеланд  представят тенденцията към изследване на промените 
в наратива за Нощното възнесение и неговото разкрасяване и дообогатяване с чужди 
елементи и недостоверни събития. Те изучават текста (матн) на съобщенията и веригата 
от разказвачи (иснад) на хадисите, за да установят тяхната степен на автентичност и да 
стигнат до най-ранните и съответно най-„чистите” варианти на разказа.

Нов етап в изучаването на пророческото житие, съответно и на пътешествието до 
небесата, бележи подходът на Ури Рубин. Той загърбва проблема за фактологията и се 
ориентира към анализ на херменевтиката в трудовете на средновековните мюсюлмански 
учени, писали за Пратеника на Аллах. Рубин разгръща концепта за адаптиране на 
библейския модел към живота на Пророка от страна на неговите последователи, които на 
по-късен етап са получили задълбочени знания за юдео-християнската традиция. Ранните 
арабски автори не са срещали трудности в аргументирането на тезата за легитимността на 
Мухаммад като богоизбран пророк, понеже се позовавали най-вече на Корана и в по-малка 
степен на Библията. След време обаче мюсюлманските житиеписци, които се опирали 
на хадисни сведения, но ги съпоставяли с юдео-библейския материал, започнали да ги 
пресяват и да формират по-различни представи. Така например редица ранни историци 
следвали стереотипа за пътя на пророците от неверието към вярата, в случая с Мухаммад – 
от езичеството към исляма. Постепенно се наложило убеждението, че след като Аллах го е 
избрал измежду всички творения за духовен водач, Той е променил човешката му природа 
и го е пречистил от грехове и съблазни. Легитимирането на новия пророк чрез митичните 
наративи за Нощното пътешествие се осъществява посредством изпитани тактики, 
техники, похвати и мотиви, които целят да аргументират връзката му с предходните Божии 
пратеници и отреденото му върховно място сред тях.
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ПАПА  ИОАН  XXIII  И  БЪЛГАРИЯ

Иван Теофилов

Имената на неколцина Римски първосвещеници се вплитат в съдбите на България: 
Николай I (858-867 г.), Адриан II (867-872 г.), Иоан VIII (872-882 г.), Инокентий III (1191-
1216 г.), Пий IX (1846-1878 г.), Лъв XIII (1878-1903 г.), Пий XI (1922-1939 г.). Връзката им 
с България е в рамките на дипломатическите отношения. Коренно различен е случаят с 
папа Иоан XXIII. Археепископ Анджело Ронкали, бъдещият папа Иоан XXIII, получава 
название като Апостологически визитатор в България точно на 3 март, когато родината ни 
чества националния си празник. Годината е 1925. По-късно, на 16 октомври 1931 г. ще бъде 
провъзгласен за Апостологически делегат, първи в историята на взаимоотношенията между 
Светия престол и България. 

Анджело Ронкали пристига в изнемогващата под ударите на Ньойския мирен 
договор страна предимно като приятел, отколкото като дипломат. И като приятел, 
въседнал кон, муле или с каруца, посещава градове и села, за да вдъхва на народа ни сили 
и увереност в утрешния по-ведър ден. Когато през 1928 година заметресение разлюля 
Южна България, той ще издейства от папа Пий XI помощ за въстановяване на част от 
разрушенията и сиропиталището в Несебър за децата на пострадалите от заметресението 
е дело на Апостологическия визитатор. Любовта му към България не спира до тук. 
По негова молба, на 30 нември 1934 г. папа Пий XI го провъзгласява за архиепископ 
Месемврийски. B-к La Bulgarie от 28 декември 1934 г. по този повод помещава следното 
съобщение на влюбения в България църковен сановник: „Аз помолих Светия Отец да ми 
разреши да заменя епископската си титла с тази на един прекрасен кът, на един бисер на 
България: Месемврия. Отсега нататък ще нося титлата Археепископ Месемврийски вместо 
Археполийски. И по този начин ежедневно ще си променям България; тя ще възкръсва 
в сърцето ми всеки път, когато при тържествени богослужения ще вдигам ръка, за да 
благословя народа и всеки път, когато ще дам подписа си върху някой документ.” 

Роден на 25 ноември 1881 г. в Сото ил Монте, село в Северна Италия, малкият 
Анджело расте в многодетно патриерхално семейство. В тази християнска среда той ще 
научи, че човекът е преди всичко Божие чедо и следователно брат на другите човеци. 
Това убеждение той ще потвърди и в прощалната си проповед на празника „Рожество 
Христово” през 1934 г.: „Спомняйте си за мене, който при всички обстоятелства оставам 
убеден приятел на България. В навечерието на „Рожество Христово” в Ирландия по 
древна традиция, всички поставят на прозореца на дома си запалена свещ, за да посочат 
на Свети Йосиф и Дева Мария, които в тази свята нощ търсят подслон, че в този дом им 
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предлагат гостоприемство. Където и да бъде, дори на края на света, ако някой българин 
мине покрай дома, ще намери на моя прозорец запалена свещ. Достатъчно е само да почука 
на вратата и тя ще му бъде отворена, независимо дали е католик или православен: брат от 
България, това е достатъчно, за да влезе и аз ще му окажа най-сърдечно гостоприемство.” 
Не малцината бяха българите, изпитали доброто сърце и щедростите на папа Ронкали. 
Ето един от многото случаи: като Апостологически делегат от януари 1935 г. до декември 
1944 г. в Инстанбул, един ден научава, че във френския колеж „Saint Louis” учи едно 
българче. Въпреки усановения протокол той пристига инкогнито в колежа, за да се запознае 
с това българче. Срещата е вълнуваща и още по-вълнуващо е предложението: „Аз ще ти 
бъда настойник, а ти ще се стараеш да бъдеш сред отличниците по успех и поведение”. 
Присъстващите са зашеметени: каква чест за този ученик! 

Договорът е сключен и условията в продължение на години – спазвани за чест 
и слава на двете страни. В края на всеки учебен срок щастливото българче посещава 
Апостолическата нунциотура, за да представя ученическия си бележник на своя настойник, 
а той морално и материално възнаграждава своя приятел. 

Почти двадесет години по-късно, вече като Римски първосвещеник в първото си 
Пастирско послание „Urbi et Orbi” (към света и към града ), папа Иоан XXIII ще изповяда 
съкровените си чуства към българския народ: „Кой не би ни разбрал и кой не би ни 
простил, че в сърцето си сме запазили нежна обич към синовете на един силен и добър 
народ, когато срещнахме през дългия си житейски път и с когото прекарахме най-ярките 
години от живота си от 1925 до 1934 г. от едната и от другата страна на Балкана, тогава, 
когато изпълнявахме свещеническото си смирение, обкръжени от споделени чувства 
на уважение и християнско братолюбие? С обич си спомняме за тези доблестни хора, 
трудолюбиви, честни и искрени, за тяхната красива столица, която ни връща към античната 
Сердика от първите християнски векове и към славното минало на тяхната история”.  

На 3 юни 1963 година папа Иоан XXIII, големият приятел на България премина на 
отсрещния бряг, „идеже нест ни болезн, ни печал, ни воздихание.” 

Годините отминават, но въпреки техния шеметен бяг, образът на благия папа 
Ронкали, Иоан XXIII, както и заветът му за мир и разбирателство между народите, завет, 
закодиран в последната му енциклика „Pacem in terris” (Мир на Земята), обнародвана на 11 
април 1963 г., се съхранява все тъй ярък в паметта на поколенията. 

Приложения

1. Представяне на енцикликата „PACEM IN TERRIS”.
2. Иконичка на папа Иоан XXIII. 
3. Страница от ученическия бележник на автора.

PACEM IN TERRIS

Когато си роден в година, в която споменът за войни, 
битки и военни походи е все още жив в паметта на семейството 
ти, когато си участвал в Първата световна война, тази „безумна 
касапница”, както я нарича папа Бенедикт XV, когато през Втората 
световна война, през тази още по-безумна касапница, милиони 
загиват по бойните поля, когато милиони деца остават сираци и 
милиони майки безутешно оплакват синовете си, когато стотици 
градове биват унищожавани, а беззащитни граждани, тероризирани 
от окупатора, умират от глад, когато общочовешки морални и 
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материални ценности съзнателно и вандалски са унищожавани…! тогава, по силата на поверената ти 
от Божието провидение мисия, твоето служение има една единствена цел: да бъдеш глашатай на мира 
сред хората в света, да бъдеш защитник на човешкия живот, изложен на унищожение от тъмните сили 
на войната и да доказваш, че Бог е единственият господар на живота. 

И след като при всякакви обстоятелства съзнателно и достойно си служил на каузата на мира и 
на помирението между човеците, следвайки примера на предшествениците си, за никого не е изненада, 
че последното ти послание-завет, отправено към човечеството, е съзвучно на известеното на човеците с 
добра воля в дългоочакваната Витлеемска нощ послание: „На земята мир – Pacem in Terris!”! 

По изричното настояване на Блажения папа Иоан XXIII, енцикликата „Pacem in Terris” е 
обнародвана на 11 април 1963 г. т.е. два месеца преди блажената кончина на автора й. 11 април е 
Велики четвъртък. „Желанието ни е тази енциклика да се появи в деня, когато Христос произнесе 
божествените слова: „Да любите един другиго!” (Иоан 13, 34). Всъщност ние пожелахме преди 
всичко да отправиме горещ призив на любов към съвременниците ни. Нека не забравят, че всички 
те са братя и нека се обединят в името на общия си произход!” 11 април е Велики четвъртък, когато 
Исус известява за предстоящото си разпъване на Кръста за спасението на всички хора, включително 
и на комунистите, в това число и на Алексей Аджубей и на Рада Хрущчова. Тях папата приема на 5 
март 1963 г. в личния си кабинет и с този жест открива нова ера в отношенията между Светия престол 
и държавите от Източна Европа и в действие влиза известната „Ostpolitik” на Ватикана. За някои 
недалновидни съвременници на папа Иоан XXIII този негов ход е невероятен скандал. „Неоходимо е 
да различаваме, пише Иоан XXIII, заблудата от осъдителните исторически и политически движения, 
които подлежат на еволюиране”. В случая папата се опира на авторитета на Ипонския епископ св. 
Августин (354-430 г.): „Odisseerrorem, diligere errantes” (Мразя заблудата, но обичам заблудените). 

Във Ватикана мнозина се противопоставят на издаването на енцикликата. Те мислят за 
последствията, които тя ще има върху политическия живот в Италия на предстоящите избори. 
Противно на тях, папата мисли за епохи, за векове напред. Те пресмятат, той предвижда това, което 
изглежда невъзможно. „Откровението и естественият закон оправдават издаването на енцикликата, 
която е послание за мир”, припомня нейният автор. Тя е послание в духа на Евангелието, тъй като 
приема начина, по който Бог участва в делата на съвременния свят. Нещо повече, в последната част на 
енцикликата папата говори за мира като за свободен дар или за благодат, дадена ни от Христос, „Княз 
на мира” (N 164 и следв.). Това означава, че човешките усилия, колкото и наложителни да са, не могат 
да постигнат изграждането на истински и траен мир. И папата припомня максимата на св. Игнатий 
Лойола: „Действайте като чели всичко зависи от вас, знаейки всъщност, че всичко зависи от Бог!” 

Реалист в оценките си, папа Иоан отправя енцикликата „Мир на земята” не само „към нашите 
братя епископите, към скъпите ни чеда, вярващите”, но и „към всички човеци с добра воля”. Той 
със задоволство отбелязва, че създаването на ООН е първа стъпка към създаването на необходимия 
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световен авторитет и цитира преамбула на Хартата на Световната организация, чиято цел именно 
е опазването на мира. Той настява държавата да обслужва общото благо, конситуцията да бъде 
приоритетен закон, строго да бъде спазвано разделението на властите, характерен елемент от всяко 
демократично управление. В ерата на атома, продължава папата, войната не трябва да се превръща 
в средство за решаване на световните проблеми, както и междудържавните спорове следва да се 
разрешават съгласно нормите на морала. 

Енцикликата оказва огромно влияние върху общественото мнение и върху по – сетнешното 
мирно развитие на световната политика. Тя възпроизвежда залегналата в енцикликата „MATER ET 
MAGISTRA” (Майка и наставница, 15 май 1961 г.) основна мисъл на Добрия папа за съдбата на 
човека, за духовното му и материално добруване при зачитане достоинството на човешката личност 
в условията на мир. Този мир ще бъде траен и справедлив, ако почива единствено върху мощните 
и неразривно свързани стълба: истина, свобода, справедливост и любов. Ако един от тях липсва, 
сградата ще рухне. Мир не означава отсъствие на война, мир означава порядък, изграден върху 
основните човешки права, ненарушими и непроменими. И папа Иоан цитира св. Августин: „Ако 
отхвърлиме справедливостта, на какво се превръща властта, ако не на огромно разбойничество!” (N 
90). Същото важи и за останалите три стълба. 

Зачитане достоинството на човешката личност е основен принцип в социалната политика на 
Католическата църква още от 1891 г., когато папа Лъв XIII го провъзгласява в енцикликата „Rerum 
Novarum”. Но „Мир на земята” папа Иоан увеличава броя на правата на човешката личност и техния 
обхват. Когато заявява, че „всеки е в правото си да почита Бог според съвестта си и да живее своята 
вяра в частния и обществения живот” (N 15), той казва нещо ново; когато защитава правото на 
развиващите се народи сами да определят собственото си бъдеще, това е нещо ново; когато насърчава 
гражданите активно да участват в обществения живот  (N 73), това също е нещо ново. И докато през 
XIX в. някои църковни сановници считат за легитимно от страна на държавата безсрамното използване 
авторитета на Църквата за политически и експанзионистични цели, папа Иоан отхвърля тази 
осъдителна възможност чрез изграждане на общество, в което Църквата и държавата са две различни 
„институции”, които взаимно се уважават. 

Енцикликата „PACEM IN TERRIS” е приета от целия свят с упование за едно мирно бъдеще, 
особено след кризата в Караибско море. Силата й почива на факта, че тя блика от сърцето на човек 
миротворец, провъзгласен от Божествения Учител за Блажен, (Матей 5, 9) и който не притежава власт 
в общоприетия смисъл, но затова пък завладява с убедеността на изречените истини и на надеждата, 
която поражда. Тя въпламени композитора Дариус Мило (1892-1974 г.), който повери на човечеството 
единствената за сега оратория с текст на енциклика. 

От 11 април 1963 г. до днес много вода изтече под мостовете на река Тибър. Енцикликата 
„Мир на земята” обаче не загуби актуалността си. „Трябва да приемем последното му послание за 
мир, пише кардинал Джовани-Батиста Монтини, бъдещият папа Павел VI. Никога, може би, преди 
него в нашата епоха, човешко слово, слово на наставник, на лидер, на пророк, на папа – не е имало тъй 
мощен отзвук и не е предизвикало толкова обич в целия свят!” И днес, от разтоянието на времето, ние 
се убеждаваме в правотата на тази оценка. Ето защо това „може би” считаме за излишно. Това слово 
на Благия папа даде сили на папа Павел VI да отправи от трибуната на ООН патетичния си призив: 
„Никога вече война!” А по време на кризата в Ирак, словата на папа Иоан-Павел II наподобяваха като 
две капки вода онези слова на енцикликата „PACEM IN TERRIS”, „че войната никога не е човешко 
средство за разрешаване на конфликтите и че напредъка на човечеството изисква чрез всички мирни 
средства и чрез честен диалог да бъдат превъзмогвани противоречията в името на истината, свободата, 
справедливостта и любовта”. В тази приемственост е съсредоточена силата на Католическата църква, 
вярна изпълнителка на повелята Христова: „Това ви заповядвам: да любите един другиго!” (Иоан 15, 
17), за да има между човеците с добра воля мир на земята – PACEM IN TERRIS!

ІІІ 104        
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СИРИЯ – ЗЕМНИЯТ  РАЙ
 

Богдана Тодорова

На проф. Александра Куманова
с благодарност за съвместното
преотркиване на магията на Изтока

Несравними по своята красота руини разположени на около 400 декара площ, 
датиращи от II век, град  подражавал на великолепието на Рим, най-богатата римска 
провинция благодарение на запасите си от вода по Пътя на коприната (облагал с тежки 
данъци преминаващите оттам кервани, свързавйки Средиземноморието и Китай), античен 
град под егидата на ЮНЕСКО от 1980 г., най-красивият град на древния Изток – това е 
Палмира или Тадмор (арабски: رمدت), градината на палмите, Земният рай. През 272 г.  е 
унищожена от войските на император Аврелиан, но римляните не разполагат с взривни 
устройства, разрушени са предимно къщи и част от храмовете. През 634 г. арабите 
разгромяват византийската армия и превземат Палмира, водени от пълководеца ,,Сабята 
на Аллах” – Халед Ибн ал Уалид, но обезглавяват само статуите в гробницата, защото са 
идоли.

Това, което нито римляните, нито арабите успяха да разушат го направи една 
терористична групировка – ИД. По данни на ООН, по време на гражданската война в Сирия  
напълно разрушени са 24 забележителности, а общо 290 са разграбени или унищожени. 
Античните части на градовете Алепо, Басра, Дамаск, обезлюдените раннохристиянски 
селища в северната част на страната като Сарджила, уникалният замък на кръстоносците 
Крак де Шевалие и византийската му базилика,  безценната Палмира.

Днес, в този оазис на Сирийската пустиня, разположен североизточно от Дамаск има 
картечни гнезда и танкове. Необратимо са унищожени: „Храмът на Бел” – на бога Слънце 
(най-добре запазения комплекс от античността с исторически паметници от I и II век – над 
1000 колони, римски акведукт, над 500 гробници, разглеждан като един от най-значимите 
религиозни паметници от I век на Изток, с уникален дизайн), цитаделата на Фахредин 
Втори, Ал Басатен, месопотамската красавица Мари (с повече от 5 хиляди години история), 
древният град Апамеа, класическият град Дура Европос, датиран отпреди 24 века, с едни 
от най-ранните християнски църкви. Безценни скулптури и статуи днес наводняват черния 
пазар на антики в близките държави и колекционерски сбирки в цял свят (съществуват два 
пътя за трафик на ценности от Сирия – Балканският от Турция през България или Гърция, 
Македония, Сърбия към Западна Европа и традиционният маршрут, за по-скъпите и 
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ценни предмети,  по море към Италия, Франция и Холандия. [1]
Разграбването на антични съкровища от Сирия, е достигнало невъобразими размери 

и носи значителни доходи на трафикантите, които се възползват от липсата на контрол 
и ред там.  На прицел на бунтовниците са не само шиитските гробници и джамии, но 
предимно християнски църкви или гръко-римско наследство на стотици години (в миналото 
Сирия е кръстопът на няколко цивилизации – смес от гръко-римско влияние с местни 
традиции и персийски привкус, от класически архитектурен стил и западен урбанизъм). [2]

Според археолози Сирия е станала жертва на най-безогледното разграбване на 
антики от Втората световна война насам. По данни на ЮНЕСКО контрабандистите печелят 
от антикварни ценности поне по 2,2 милиарда долара годишно, които се инвестират в 
оръжия за войната. Търговията с антични ценности е третият по обем нелегален пазар, след 
този на оръжия и трафика на наркотици. 

Важно е да се очертаят религиозните общности, на фона на сегашната 
разпокъсаност на страната, която още от древността е била средище на различни етноси 
– араби, евреи, арамейци, набатеи, перси, арменци, египтяни, римляни, гърци, споделяща 
една територия и допринесли за нейния разцвет и неземна красота. Римляните избрали 
точната политика, (която се оправдала c течение на времето) – не лишили напълно от 
самостоятелност по-рано независимите царства и княжества. Оставили на престолите 
местните династии, които се заклели във вярност на Рим. [3] Кръщавали децата с римски 
имена. Но главният храм в града си оставал „храмът на Бел” – местен,  не римски бог! 
По-късно арабите заимствали тази политика – арабската кръв била необходимо условие 
за принадлежност към аристокрацията. Християни и евреи плащали данъци, но като цяло 
били толерирани, съхранили собствените си вярвания и правни системи, защото ислямското 
право (фикх), неотделимо от свещените вярвания, не било пригодено да ги съди.

Днес мюсюлманите са мнозинство от населението в Сирия, като  мюсюлманите 
сунити са малко повече от 74%.[4] Следват ги шиитите алауити – 11% от населението, 
друзите – 3%, шиити дванадесетници – 1% [5], шиити исмаилити – 0,5% [6] и други, 
включително зайдити – 0,5%. Шиитите се събират навсякъде, където има погребан член 
от семейството на Пророка и едно от най-светите за тях места се намира зад източната 
колона на Голямата Oмаядска джамия – ковчега на сина на Хусейн (смята се, че главата на 
баща му след битката в Кербала е погребана в Ирак), храма на Сайда Зейнаб (внучка на 
Пророка), намиращ се в близост до Дамаск. Тук е и гробът на Билал Абисинеца, мюезинът 
на Мохамед, който първи призовал вярващите за молитва: 

Аллах акбар
Ашад ан ла ила илла-лла...
(Бог е велик.
Няма друг Бог освен Бог....)
Под управлението на Хафез Асад, Сирия застава на страната на Иран (шиитска 

държава) срещу Ирак (сунитска държава). Подобно на Ирак и Ливан, Техеран вижда 
в Сирия възможност за разпростиране на шиитското влияние, контролирано от Иран. 
Иранската намеса днес се изразява под формата на пряко военно участие чрез  Хизбулла и 
иракската бригада „Абу Ал Фадал ал Аббас”. Но се игнорира фактът, че това участие е и в 
защита на шиитските светини. 

Сирия е дом и на еврейска общност, която през последните десетилетия е почти 
изчезнала. Евреите днес са около 100 души след последната емиграция през 1992 г. Голяма 
част от тях днес живеят в Бруклин.  Всички немюсюлмански малцинствени групи, взети 
заедно, съставляват 16% от населението. За съжаление процентът на имиграция сред 
алауити, християни и друзи се увеличава, което допринася за консолидация на сунитите 
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като мнозинство. [7] 
От етно-лингвистична гледна точка, може да се каже, че сунитите, представители на 

малцинствата, са интегрирани в социалната структура на Сирия, както и са разпръснати из 
цялата територия на страната. Много от тези етнически малцинства, включително кюрди 
и тюркмени, са приели до някаква степен „арабския” начин на живот, особено в големите 
градове. Други групи са запазили повече от езиковото и етническото си наследство, но те 
също се считат за неразделна част от Сирия. 

Трябва да обърнем внимание на кюрдското население (четвъртия по численост в 
Близкия и Среден изток етнос ), отличаващо се с желание за автономност – най-вече сред 
групите, живеещи в северните райони на провинциите Ал Хасаке, Ракка и Алепо. Кюрдите 
– най-голямото етническо малцинство в Сирия, са 10% от населението на страната. 
В рамките на кюрдската общностq има малка общност язиди. Като цяло кюрдите са 
мюсюлмани сунити. Повечето кюрди живеят в североизточната част на Сирия в провинция 
Ал Хасаке. Град Камишли е дом на най-голямата кюрдска общност в страната. Има също 
големи кюрдски анклава в Алепо, Айн ал Араб и Африн. Малка част от кюрдите живеят в 
Джабал ал Акрад (Планината на кюрдите) в област Латакия. 

В началото на бунта кюрдите запазват неутралитет. Голяма част от лидерите им 
остават на страната на режима негласно, тъй като не виждат перспектива в отношенията 
с бунтовниците. Кюрдите, водят битки с ислямисти в северните части на Сирия. Войната 
в Сирия навлиза в критичен етап. През изминалата 2015 г. сирийските кюрди и тяхната 
армия „Отряди за защита на народа”, превземат близо половината райони край границата 
с Турция. Основната линия за снабдяване на „Ислямска държава” през граничния пункт 
Тал Абяд, северно от Ракка, е завзета от кюрдите през м. юни 2015 г.  Днес, кюрдите са 
изправени пред дилемата, дали да превземат стратегическата територия северно от Алепо 
и да я свържат с кюрдския анклав в Африн? Това ще повлияе на разпределението на 
регионалните сили и развитието на този регион в дългосрочен план.

Алауитите, наричани също нусайрити, са най-голямата не-сунитска част от 
ислямското население в Сирия. Историческите източници сочат, че шиитският ислям 
пуска корени на няколко места в Сирия,  по-специално в северната част на страната, 
където се установяват династиите на Хамданидите, със столица Алепо. През втората 
половина на XX век се наблюдава постоянно нарастване на алауитите в големите градове, 
особено в крайбрежните Латакия, Тартус и Банияс. Те също имат силно присъствие в 
столицата Дамаск и в икономическата столица на Сирия, Алепо. Друзите, известни и като 
„мууахидун”, водят началото си като клон на исмаилитите (клон на шиитския ислям) в 
Египет по времето на Фатимидския халифат от XI век. [8] 

Специално внимание заслужава обаче християнската общност в Сирия. 
Християните живеят в Леванта още от зората на християнството. Според някои 

източници  християнското население на Сирия до ислямското завоевание, е било над 
78%. Сирия е дом на  различни християнски течения, като най-много са православните 
християни, римокатолиците, несторианците (асирийци). Има големи общности от 
халдейци, арменци и копти. Християните в Сирия са разпръснати в цялата страна и имат 
присъствие във всички провинции. Най-големи заселвания има в по-големите градове 
като Алепо, западните райони на Дамаск, в провинция Хомс, Латакия, Камишли, Хасаке 
северната част на Сирия и Тартус, по протежение на границата с Ливан. Традиционни 
християнски селища съществуват в областта на Антиохия (днес Антакия, в Турция). През 
цялата история на Сирия, християните играят важна роля в политическия, икономически 
и културен живот на страната. Християнските селища подкрепят най-вече правителството 
и са сцена на редица сражения между бунтовници и армия. Това е общността най-силно 
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притискана да емигрира от територията на страната. Най-тревожните новини днес са 
свързани с отвличането на християнски епископи (братът на гръцкия патриарх). В миналото 
епископът на Дамаск отстъпвал само на патриарха в Антиохия, а школата му процъфтява 
дълго време след арабското завоевание. Нейни възпитаници са Софроний, епископ на 
Йерусалим, свети Йоан Дамаскин и др.

Сирия е страна знакова за християнския свят. 
„Небесна светлина”, така се нарича хълмът Каукаб, мястото откъдето е минал 

апостол Павел, след като няколко години преподавал в Арабия и решил да се върне в 
Дамаск. „Баб Кайсан” е портата, под чиято арка гръцки католици построили параклис на 
свети Павел с барелеф на апостола. Храмът на Юпитер бил препосветен на свети Йоан 
Кръстител. „Метохът на Богородица от Сейдная”, според легендата построен на мястото 
където Ной посадил първата лоза, датиран от Византийските хроники през 547 г. по време 
на Персийските войни, е обител на православни монахини. Свещенно място за търсещите 
изцеление християни, мюсюлмани, друзи. Смята се, че тук е първото изображение на 
Богородица с Младенеца, нарисувано от свети Евангелист Лука, чиито сълзи рицарите 
тамплиери отнесли в Европа, защото вярвали във вълшебната им сила. Тук е Малула 
– древното християнско село, където хората говорят езика на Христос, арамейски. [9] 
Манастирът „Св. Текла”, c гроба на светицата в пещера над него, който също събира на 
едно място християни и мюсюлмани, заради целебната вода. Манастирът „Св. Саркис” с 
прекрасен мраморен олтар, издялан като полуовал и византийски купол. [10] 

Голямата Омаядска джамия – четвъртото най-свещенно за мюсюлманите място, след 
Мека, Медина и Куполът на скалата в Йерусалим, е построена върху разрушената от Уалид 
I християнска църква „Св.Йоан”. Кулите на джамията били първите минарета в ислямския 
свят, но в югоизточния край се намира Кулата на Иисус (легенда свързва спускането на 
Христос от Бялото минаре край римската порта Шарки). Според мюсюлманите тук е и 
гробът с отсечената глава на Йоан Кръстител. На задната стена на михраба (арабски: بارحم 
pl. بيراحم , ниша в стената на джамия, показваща посоката към свещения град Мека) има 
зазидан троен вход. Над трегера на средната врата се четат гравираните гръцки думи: 
„Царството ти, о, Христе, е безкрайно, и властта ти ще пребъде над всички поколения.” 
[11]

Западната колонада, смятана за една от най-красивите в мюсюлманския свят, 
е вълшебна картина, олицетворяваща завръщането към изгубения рай. И в това няма 
нищо чудно, защото Сирия е приютила и гроба на пророка на мистицизма, обявил 
божествеността на всичко съществуващо – ибн Араби:

Любовта е моята вяра,
Накъдето и да тръгнат камилите Му, вярата ми все истинна ще бъде.
Независимо кой владеел Сирия, хората вярвали, че това е изначалната Райска 

градина. Битката за земния рай била кървава в миналото – тук Каин убива брат си Авел 
и отключва злото за света. Кървава е и днес – няма я Палмира, няма я Малула, ИДИЛ 
унищожиха безценни съкровища от световното културно наследство, но Земният рай, който 
ако перифразираме италиянския философ Марсилио Фичино, е експликация на единството 
Бог – свят, все още съществува, защото е в душите на хората. Сърцето на всеки вярващ е 
храм, в който се извършва една сложна биохимия и само дълбоко спотаената в него обич 
отключва пътя на вярата. Със сърцето си човек показва близостта си до Бога. Добротата, 
любовта и търпимостта са колкото човешки, толкова и божествени принципи. Божествената 
воля се разкрива за тези, които стоят близо до Него, не само в писмените текстове, но 
и в дълбините на душевния живот. Молитвата е съпреживяване на Словото, в неговата 
сияйност.  Доколкото говореното е привилегия на съзрелия в сърцето си Бог се надяваме, че 
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винаги ще може да изговорим: 
Салам, Дамаск – порта към Господа!

Бележки

1. <http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2015/09/16/2611093_izprani_antiki_ot_siriia_se_turguvali_bez_
problem_v/>. – 16.09.2015. – 2 c.

2. <http://whc.unesco.org/en/list/23>. – 26.05.2015. – 1 c.
3. Юдея, управлявана от династията на Ирод, набатейска Петра, градовете Декаполиса в Южна 

Сирия и Палмира станали буферни държави. Те трябвало да плащат данък на Рим и да охраняват 
пътищата на керваните. В замяна управниците им си задържали доходите, които получавали като 
посредници в търговията. В случай на непокорство римските легиони нахълтвали в царството и 
доказвали правото си на власт над целия свят. 

4. Мюсюлманите сунити живеят на територията на цяла Сирия. В тази група влизат и кюрди, 
туркмени, чеченци, босненци и албанци, които съставляват част от неарабското сунитско население на 
Сирия. Туркмените – пристигат в Дамаск през VIII в. Според данни на Туркменистан има 145 села, 
населени с туркмени в област Алепо, 50 в Хомс, 30 в Хама, 20 в Голанските възвишения, 10 в Дараа и 
малки поселения в Идлиб и Тартус. Съществува и туркменски анклав в северните части на Латакия, 
наречен Джабал ал Туркман – Планината на туркмените. Сирийският бунт до известна степен даде 
възможност за активност от страна на сирийските туркмени в различни ислямистки организации. 
Много от тези групи са базирани в южните покрайнини на Дамаск, където има много сблъсъци между 
тези групи и сили на правителството.  

Черкезите и чеченците, водещи началото си от Кавказ, се заселват в Сирия по време на 
османския период. Могат да бъдат открити главно в Голан и в големите градове, както и в селищата, 
разположени по пътищата, свързващи Истанбул, Медина и Багдад – където били заселени от бившите 
османски власти. Заради войната с Израел са принудени да избягат от голанските възвишения. 
Повечето техни села са заличени от картите, а хората заселени в покрайнините на Дамаск. Днес са 
заплашени отново от изселване. 

5. Шиитите дванадесетници намаляват от средата на XX в. През 1953 г. те са 0,4% от 
населението на Сирия. Базирани са най-вече в Дамаск, но и в Идлиб, Алепо и Хомс, включително и в 
Хама. Има и ограничени поселения в източната провинция Дейр ез Зор, южната Дараа и Ракка. 

6. В световен мащаб исмаилитите са втората най-голяма шиитска група след 
дванадесетниците. Исмаилитите изиграват важна роля в политическия, социален и културен живот на  
различни страни в ислямския свят, включително Египет, Йемен, Иран (преди това Персия) и Бахрейн. 
Населяват област Хама, но без да се конфронтират с останалите. 

7. Демографските проучвания, проведени през 2004 г., показват процент на нарастване на 
населението в три провинции с несунитско население  – 1,8%, докато в провинциите с преобладаващо 
сунитско население, като Дейр ез Зор, Идлиб и Дараа, той е над 3%. 

8. Днес друзите живеят главно в Сирия, Ливан, Палестина и Йордания. С течение на времето 
някои квартали на тези градове се обособяват в алауитски. 

9.  Пет века преди неговото рождение арамейският се налага като език на целия Близък изток и 
като lingua franca на Персийската империя. 

10. Таброн, Колин. Огледалото на Дамаск. – С. : Вакон, 2014, c. 75-93. 
11. Пак там, с. 125.
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БИБЛИОТЕЧНИТЕ  АСОЦИАЦИИ 
КАТО  АКАДЕМИЧЕН  КУРС

Таня Тодорова

Въведение
Актуалността и значимостта от изучаването на проблематиката, свързана с 

библиотечните асоциации се определя от мястото и ролята, която библиотечните, 
музейните, архивните и другите информационни организации и обединения заемат като 
основен фактор в процесите на изграждането на новата информационна и образователна 
среда. Обобщаването и анализирането на тяхната дейност – изследователска, теоретична, 
приложна, комуникационна – позволява да се разкрие обединяващата и стимулиращата им 
роля за представянето, популяризирането и активизирането на библиотечната и културната 
общност в света като фактор за постигане на целите за устойчиво развитие. Друг важен 
мотив е приносната роля на библиотечните асоциации за утвърждаването на библиотечната 
професия и престижа на библиотечно-информационните специалисти. Библиотечните 
асоциации формират вдъхновяваща, информираща и създаваща нови възможности за 
образование, развитие и изява на отделните професионалисти среда, градят мрежи по 
интереси, дискусионни групи, организират надграждащи знания и умения инициативи, 
сплотяват и съветват в условия на криза, дават експертна помощ, популяризират 
постижения и добри практики и разгръщат много други форми на взаимодействие - 
обединени от демократичен, равнопоставен и позитивен подход.

В глобализираната информационна среда, в която работят съвременните 
библиотечно-информационни специалисти, познаването на теоретичните и практико-
приложни постижения на националните и международни сдружения е важна предпоставка 
за успешна професионална реализация. 

В Университета по библиотекознание и информационни технологии тази 
необходимост в академичната подготовка на студентите по БИН се посреща с академичния 
курс „Библиотечни асоциации”, като задължителна дисциплина в учебния план на 
специалност „Библиотечно-информационен и културен мениджмънт”, ОКС „магистър” – 
редовна, задочна и дистанционна форма на обучение. 

Същност на библиотечната асоциация 
Библиотечната асоциация е професионална, неправителствена и нестопанска 

организация, която изразява стремежите и перпективите пред библиотекарите и 
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библиотечно-информационната професия в национален, регионален и международен план. 
Като обществена организация тя има следните основни характеристики и 

специфични задачи:  
– консолидира общността на библиотечните и информационни специалисти;
– създава условия за неформално общуване в колектив от професионалисти, 

принадлежащи към различни степени на служебната йерархия;
– идентифицира, формулира и отстоява интересите на своите членове;
– представлява библиотечната общност пред различни институции и организации;
– публикува и представя професионални становища и участва в решаването на 

спорни въпроси;
– разгръща законодателна инициатива;
– развива експертно-консултантска дейност и изготвя поднормативни документи – 

стандарти, наръчници, кодекси и др.;
– съдейства за продължаващото професионално образование и квалификация и 

за връзките между библиотечно-информационните науки, библиотечното образование и 
практиката;

– стимулира научно-теоретичните и практико-приложните изследвания в областта 
на БИН;

– грижи се за текущото информиране на професионалистите за актуалните въпроси 
и теми и за тяхното участие в дискусиите чрез активна събитийна (конгреси, конференции 
и др. форуми и прояви) и издателска дейност; 

– инициира програми и проекти за развитието на библиотечния сектор;
– развива застъпническа дейност и лобира за осигуряването на условия за 

развитието на професията;
– работи за формиране на ново професионално съзнание и самосъзнание и стил на 

общуване в колегиалната общност;
– развива дейности по установяване на партньорства и интеграция;
– води активна публична комуникация за формиране на позитивен имидж за 

библиотеките и библиотекарите и за тяхната мисия в общественото развитие;
– влияе върху образователните, културните и социалните тенденции в обществото 

[3].     
Библиотечната асоциация, според М. Младенова, сближава хората със сходни 

интелектуални възможности и професионални стремежи, сред които в процеса на 
доброволно и творческо общуване се раждат нови идеи, утвърждават се по-модерни форми 
на работа, променящи представите за библиотеките и за библиотечната професия [1].

Първата библиотечна асоциация в света е създадена през 1876 г. в САЩ във 
Филаделфия (Пенсилвания), като на учредителната конференция присъстват 103-ма 
представители, сред които 90 мъже и 13 жени. От тях 30 участници са делегати на 
публичните библиотеки. Според Мелвил Дюи, инициатор за нейното създаване, 1876 г. 
остава знаменателна в историята на библиотеките с това, че: „библиотечната профе сия 
заявява за себе си и получава от обществото своето място сред другите професии” [1, 2].

Важен инструмент в дейността на библиотечните асоциации са конгресите, 
конференциите и другите професионални форуми, на които се обсъждат новите тенденции 
и въпроси, установяват се контакти, обменят се идеи, знания и опит с рефлексия върху 
библиотечната наука, изследвания, образование и професионална дейност.
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Академичната дисциплина „Библиотечни асоциации” 
– цел, съдържание, методика

Дисциплината  „Библиотечни асоциации” дава теоретични знания за същността на 
библиотечните сдружения, за историята, мисията, целите, структурата и функционирането 
на библиотечните асоциации: ИФЛА – Международната федерация на библиотечните 
асоциации; EBLIDA – Европейското бюро на библиотечните, информационни и 
документационни асоциации; LIBER – Асоциацията на европейските изследователски 
библиотеки; EUCLID – Европейската асоциация за библиотечно-информационно 
образование и изследвания; ALA – Американската библиотечна асоциация; LCA – 
Library Copyright Alliance – Библиотечното обединение за авторски права, основано от 
трите най-големи американски библиотечни асоциации: Американската библиотечна 
асоциация (ALA), Асоциацията на изследователските библиотеки (ARL) и Асоциацията на 
колежанските и научни библиотеки (ACRL); eIFLnet (Мрежата „Електронна информация 
за библиотеките”). Разглежда се и възникването на първите библиотечни сдружения 
в България и ролята на библиотечни  дейци като Ст. Станчев, Ив. Сестримски, В. 
Класанов, Т. Бурмов, Ст. Аргиров – радетели за създаване и укрепване на професионална 
общност. Студентите се запознават с дейността на българските библиотечни сдружения 
днес – Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА), Асоциацията на 
университетските библиотеки (АУБ), Българският информационен консорциум (БИК) и 
проектът НАБИС (Национална автоматизирана библиотечно-информационна система).

Курсът интепретира различните форми на взаимодействие на библиотечните 
асоциации с библиотечното образование и с практиката. Обобщават се позициите на 
библиотечните организации IFLA, EBLIDA, LIBER, ALA, LCA, eIFL и др. и тяхното 
взаимодействие със Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) 
и Европейската комисия при отстояването на интересите на библиотеките и на техните 
потребители в подготвяните промени в информационното законодателство относно 
разширяването на изключенията и ограниченията в авторското право за библиотеките, 
архивите, музеите и другите културни институции в съответствие с цифровите технологии 
и с разширяващото се използване на дигиталната информация и Интернет. Акцент са и 
професионалните издания, Интернет сайтовете и научните конференции като форуми за 
обмен на теоретични знания и добри професионални практики, и като информационен 
ресурс за текущо осведомяване на професионалистите. Разглеждат се възможностите 
за продължаващо обучение и за непрекъсната квалификация на библиотечно-
информационните специалисти.

Структурата на учебната дисциплина е развита в два модула. Първият модул 
е озаглавен  „Значение на библиотечните асоциации за взаимодействието между 
библиотечната колегия в Европа и света” и съдържа 9 теми, а вторият модул „Роля 
на българските библиотечни сдружения за утвърждаването на съвременна визия за 
библиотеките и библиотекарите” – разглежда 11 теми. 

В процеса на учебната интеракция със студентите се откроява ролята на 
библиотечните асоциации за изпълнението на новите мисии на библиотеките в 
променящия се свят като: приносът им в дискусиите за основните тенденции в развитието 
на информационното общество, популяризирането на отворения достъп до научна 
информация, движението за зелени библиотеки и др. Чрез методите на ретроспективния и 
системен анализ се проследява възникването, развитието и дейността на международни, 
европейски и български асоциации, като се преподават знания за структурата, 
организацията, управлението и многоаспектната им дейност. Усвояват се актуална 
теоретична и приложна проблематика, както и конкретни постижения и добри практики 
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на библиотечни обединения за осъществяването на интелигентен растеж и изграждане на 
общество на знанието. 

За обезпечаването на качествен учебен процес са подготвени богата библиография 
и допълнителни учебни материали. Издадени са авторски публикации, вкл. монография [3]. 
За нуждите на дистанционната форма на обучение курсът е публикуван в е-платформа за 
дистанционно обучение ILIAS и се използват специфични технически, организационни и 
педагогически методи и средства за обучение, интерактивният подход и възможностите на 
виртуалната образователна среда. Проверката за усвояване на придобитите знания е чрез 
написване и защита на курсова работа.

Предметът на дисциплината има пряко отношение и каузална връзка с 
дисциплините: Мениджмънт на културните институции, Маркетинг на културните 
институции, Образователни стратегии в библиотеките, Съвременни чуждестранни 
библиотеки, Управление на проекти, Управление на човешките ресурси и други. 

Дисциплината „Библиотечни асоциации” се преподава повече от пет академични 
години. Учебното съдържание се посреща с интерес от студентите, като редица курсови 
работи прерастват в разработвани магистърски тези, или усвоени знания се интегрират в 
студентски разработки по различни проблеми на библиотечно-информационните науки.  

Заключение
Библиотечните асоциации са носители на огромен потенциал за повишаване 

на компетентността на професионалистите по актуалните теми на съвременността, за 
обединяването на усилията за разрешаване на проблемите и за вдъхновяване на много 
съмишленици в посока на полезни за обществото цели. Учебното съдържание, свързано с 
изучаването на библиотечните сдружения, е важен компонент от академичната подготовка 
на студентите по БИН и в продължаващото обучение на библиотечно-информационните 
специалисти. Тези знания съдействат за изпълването със съвременно съдържание и високо 
качество на интерактивния триъгълник на знанието: образование – наука – бизнес.

Познаването и участието в дейността на библиотечните асоциации е предпоставка 
за успешното кариерно развитие на съвременния библиотечен специалист, а компетентното 
взаимодействие с професионалните сдружения е отличителна черта на профила на 
модерния библиотечен мениджър.
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РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ  БИБЛИОГРАФИЯ
ДЕТСКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  В  РОССИИ  СЕГОДНЯ*

Елена Томашева

Рекомендательная библиография детской литературы – самостоятельное 
направление в библиографии, оформившееся к 1862 г., со своей историей, спецификой и 
особенностями. Эта область научно-практической деятельности располагает арсеналом 
средств воздействия на подрастающее поколение, которому решать в дальнейшем 
амбициозные задачи современной России через приобщение к книге и чтению, привитие 
навыков работы с информацией, систематическую самообразовательную деятельность.

Выделяются несколько периодов: дооктябрьский – возникновение и развитие (до 
1917); советский – зарождение и становление библиографии нового общества (1917-1959), 
её интенсивное развитие (1959-1985), перестроечный (1986-1992); демократический 
(1992 – настоящее время). Характерной чертой рекомендательной библиографии детской 
литературы на всех этапах её существования была тесная связь с общественной жизнью. 
Поэтому в разные периоды на первый план выдвигались разные функции: педагогические, 
образовательные и самообразовательные – на начальных этапах; воспитательные, 
трансляционные – в период становления и интенсивного развития; ориентирующие, 
коммуникативные, личностно-образовательные – в современных условиях. Самое главное, 
что её всегда отличало, – педагогический характер, забота о хорошем чтении ребёнка, 
способствующем духовно-нравственному развитию и воспитанию личности. Эта задача 
остаётся первостепенной, хотя решать её сегодня особенно трудно, поскольку не до 
конца осмыслена концепция работы с детьми и молодёжью в условиях современного 
общественного строя.

 Накопленный полуторавековой опыт рекомендательной библиографии детской 
литературы свидетельствует о её поступательном развитии – расширении и обогащении 
тематики и проблематики, появлении новых типов пособий, совершенствовании форм 
рекомендации литературы, организации, использования в работе с читателями, изучения 
эффективности. Всё это напоминает спиралевидный процесс, неоднократно фиксирующий 
в различные периоды начало, взлёт и падение, положительные и отрицательные моменты. 
К сожалению, библиографоведческое исследование этих процессов с целью выявления 
позитивных тенденций и определения дальнейших перспектив развития идёт сегодня 
слишком медленно. Причин несколько: неудовлетворительная система государственной 
текущей регистрации библиографической продукции детских и юношеских библиотек, 
сложившаяся в результате реорганизации; плачевное состояние научно-вспомогательной 
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библиографии детской литературы; текущее информирование о детской литературе, не 
отвечающее потребностям детских библиотекарей и специалистов в области детской 
литературы; отсутствие научного учреждения, занимающегося проблемами детской 
литературы и библиографии, а также массового журнала для специалистов детской 
литературы и библиографии; нерешённость многих организационных, координационных и 
кадровых проблем, связанных с работой детских библиотек, и др.

Анализ состояния рекомендательной библиографии детской литературы в 
России начала ХХI в. позволяет увидеть определённую схожесть её развития с 1920-ми 
гг. И в тот и в этот период было непросто ориентироваться в потоке книжных изданий, 
именуемых детскими, отбирать из него то, то, что действительно можно рекомендовать 
для чтения детям. Обилие частных издательств, ничем не сдерживаемый поток литературы 
– реакционной, шовинистической, бульварной – в 1920-е гг. требовали анализа этого 
потока и отбора из него того, что должно составить круг чтения ребёнка. Проблема была 
дольно сложной, поскольку её приходилось решать в условиях только складывающихся 
государственных, научных и организационных основ библиографической деятельности, 
реформирования системы школьного образования, идеологизации общественной 
жизни. Рекомендательная библиография детской литературы в этот период не имела 
ни книжной, ни материальной, ни кадровой, ни организационной базы для активного 
развития. Библиографические пособия  для детей издавались стихийно, эпизодично, 
без чёткого плана, их проблематика не отличалась особым разнообразием, что вело к 
узости содержания детского чтения. Поэтому на первый план было выдвинуто создание 
текущей информации о детской литературе и её оценке для специалистов, воспитателей, 
библиотекарей.

Сложность решения проблем рекомендательной  библиографии детской литературы 
в условиях современного общества  также во многом связана с состоянием  детской 
литературы. Разгул рыночной книжной стихии способствовал массовым изданиям детской 
литературы невысокого качества. Современная  российская детская литература делает 
лишь первые шаги, хороших детских книг мало, а начинающему детскому писателю 
нелегко пробиться в рыночных условиях. Издатели чрезмерно увлекаются выпуском 
переводных западных изданий для детей, получивших там положительную оценку. Из 
этих книг ребёнок усваивает чуждый нам стиль жизни и поведения. Даже если книга 
хорошая, на поверку она нередко оказывается гораздо слабее в литературном отношении, 
чем известные произведения русских писателей. Например, некоторые книги издательства 
„Самокат”, специализирующегося на переводе, выпуске и продвижении к российскому 
детскому читателю книг современных зарубежных авторов [1] неоднозначно оцениваются 
российской критикой из-за чуждой детям проблематики (смерть, секс, гомосексуализм и 
др.). К тому же новое и иностранное  не всегда означает лучшее. Так, книга французского 
писателя Даниэля Пеннака „Собака Пёс” [2], которая „нравится детям”, по степени 
эмоционального и воспитательного воздействия на читателя значительно слабее 
отечественной книги Г. Н. Троепольского „Белый Бим Чёрное ухо”, но сегодняшние 
дети, да и многие взрослые, её не знают. Детские библиотеки наводнены „страшилками”, 
книгами о вампирах, комиксами, гламурными глянцевыми журналами, любовными 
романами для девочек, детскими детективами. Преувеличенное, на наш взгляд, внимание в 
детской литературе стало уделяться  таким темам как секс, семья у них и у нас, одиночество 
ребёнка в этом мире, непонимание его родителями и др. В почёте у юных читателей книги 
жанра фэнтэзи, уводящие из современности в несуществующие миры, рассказывающие 
о событиях, которых никогда не было и не будет. Такая литература якобы отвечает 
подлинным интересам детей, знакомит их с настоящей жизнью. Классика же объявляется 
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трудной для чтения и понимания, несовременной.
Всё это – в угоду сиюминутным, ещё не сложившимся интересам детей, так 

называемой свободе чтения ребёнка, демократии, порой понимаемой как вседозволенность. 
Многие библиотекари мирятся со сложившейся ситуацией („пусть читают хотя бы это, 
чем не читают ничего”). Весьма удобная позиция, не требующая усилий. Она могла 
бы измениться, если бы появились хорошие путеводители по детской литературе, 
адресованные детям разного возраста, но успешный опыт коллективной работы 
Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ныне – Российская 
Национальная библиотека) – рекомендательные путеводители „Что читать?” для учащихся 
5–6-х и 7–8-х классов (М., 1971, 1974), увы, не получил продолжения. В связи с этим 
возрастает ответственность библиографа как профессионала перед своими читателями, 
родителями, перед будущим страны.

Рекомендательная библиография детской литературы сегодня должна не только 
активно влиять на все стороны работы библиотек и детское чтение, но и помогать 
издателям ориентироваться в формировании репертуара издаваемых детских книг. Не 
может не вызывать озабоченность и широкое распространение сегодня компьютерных 
игр с их жестокостью, войнами, ядерными ударами и пр., составители которых озабочены 
прежде всего выгодой от продаж, а не воспитанием, развитием и здоровьем детей. 
Исследование этой  продукции для детей – новая, пока ещё до конца не осознанная 
проблема библиографической деятельности детских библиотек. 

Острая общественная ситуация с превалированием денежных приоритетов над 
духовно-нравственными и воспитательными, сложившаяся в нашем обществе, длительная 
организационная перестройка всего и вся, в том числе системы школьного образования, 
материальные трудности, переживаемые страной на протяжении последних 25 лет, – всё 
это нанесло и наносит большой урон рекомендательной библиографии детской литературы 
и детскому чтению.

 В последние годы ряд детских библиотекарей утверждают, что рекомендательная 
библиография должна давать оценку не только хорошим, но и плохим книгам, чтобы 
помогать в комплектовании и в работе с детьми и взрослыми. Моё мнение по этому 
вопросу такое: не надо путать задачи текущей библиографии (которая должна в идеале 
быть и оценочной) с рекомендательной. На то она и рекомендательная, чтобы отбирать для 
чтения лучшее.

Интересных рекомендательных библиографических пособий для детей и детских 
библиотекарей пока недостаточно, низка обеспеченность ими детских, школьных 
библиотек. Из-за малых тиражей они отсутствуют в широком обращении. Только в 2000-х 
гг. появились солидные издания, в основном посвящённые художественной литературе: 
трёхтомный справочник „Писатели нашего детства”, подготовленный коллективом 
Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) для детей от 5 до 15 лет (М., 
1998-2000), работа И. Н. Тимофеевой для родителей и детских библиотекарей „Что и как 
читать вашему ребенку от года до десяти” [3], интереснейшие биобиблиографические 
справочники для детей, составленные Г. Н. Тубельской „Зарубежные детские писатели. 
Сто имён” [4] и „Детские писатели России. Сто тридцать имён” [5]. Фонд „Русский 
мир” и Русская школьная библиотечная ассоциация подготовили для руководителей 
детским чтением обширный (1139 названий) рекомендательный указатель „Круг чтения. 
Что читать дошкольникам и младшим школьникам” [6]. Оригинальную форму синтеза 
рекомендательной библиографии с выборочной текущей предложила РГДБ – альманах о 
книгах для детей „Библиогид” в двух выпусках [7] по страницам интернет-сайта bibliogid.
ru. Актуально и полезно для руководителей детским чтением научно-практическое 
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пособие И. Н. Тимофеевой „Дети. Время. Книга” [8], которое содержит интересные 
публицистические и методико-библиографические материалы, связанные с патриотическим 
и гражданским воспитанием детей.

В современной рекомендательной библиографии детской литературы идёт 
поиск новых форм, уделяется значительно больше внимания темам, вызывающим 
неподдельный интерес у детей, что внушает оптимизм и надежду на её возрождение 
в ближайшие годы. Участие в этой деятельности литераторов, журналистов, 
представителей разных профессий, родителей, самих детей свидетельствует о позитивных 
процессах, происходящих в рекомендательной библиографии сегодня. Подтверждается 
тезис о том, что рыночные законы работают в тех случаях, когда какая-либо ниша, 
адресованная российскому пользователю, остаётся недостаточно заполненной. 
Мощное интеллектуальное вливание людей разных профессий, конечно же, обогащает 
библиографию, способствует её развитию, но в то же время и приводит к „размытости” 
форм и типов изданий. Отсутствие профессиональных знаний у составителей часто ведёт к 
недостаточной чёткости читательского и целевого назначения библиографических изданий, 
снижает их информационную ёмкость и, следовательно, отрицательно влияет на качество 
библиографических изданий для детей.

Среди новинок такого рода упомяну книги М. О. Чудаковой, известного 
булгаковеда, решившей не так давно заняться детским чтением. Вначале она пишет 
объёмный детский роман-детектив в трёх книгах на темы современной жизни – „Дела и 
ужасы Жени Осинкиной”, затем задумывает серию сборников для детей под названием 
„Не для взрослых. Время читать!”, где знакомит с Золотой полкой книг, которые она 
рекомендует прочесть детям до достижения ими 16 лет. Здесь и прочитанные ею в 
детстве книги, и её читательские впечатления. Сборники имеют подзаголовки: „Полка 
первая”, „Полка вторая” [9]. Издание будет продолжаться. На первый взгляд, никакого 
видимого порядка на этих полках нет, как и последовательного расположения основных 
глав сборников. И всё же благородна цель издания: автора прежде всего заботит, 
чтобы дети прочитали действительно хорошие книги и чтобы это чтение заставило их 
задуматься над важными жизненными проблемами. В сборники включены обзоры, эссе, 
литературоведческие заметки, объединённые по темам и проблемам, волновавшим русских 
и зарубежных писателей разных времён. Каждой теме или проблеме посвящена одна 
глава. Например, в первом сборнике есть главы „Про американцев”, „Про милосердие”, 
„О войнах и любви”, „О благородстве”, „Про Барабанщика и про Петрушу Гринёва в 
ХХ веке”, „Так что же произошло на Патриарших?” и др. В первом сборнике их 15, во 
втором – 14. Прекрасно написано обращённое к детям предисловие к первому сборнику 
„Не пропустите отрочество!”, в котором автор характеризует три закона чтения, призывает 
читателей вместе создавать новые Золотые полки. Лёгкий стиль изложения, чёрно-белые 
иллюстрации, взятые из самих книг, портреты детских писателей привлекают внимание. 
В то же время досаду вызывает пересказ, порой пространный, некоторых книг, что 
недопустимо в библиографических пособиях для детей. Упущены многие моменты, 
которые могли бы повысить информационную ёмкость и привлекательность издания: 
история создания, перевода, судьбы отдельных книг, отзывы о них детей, известных людей. 
Хотелось бы, чтобы приводились интересные сведения об авторах и иллюстраторах, 
вспомогательные указатели рассматриваемых, а также упоминаемых книг. Замысел 
издания и его исполнение находятся в явном противоречии. Отсюда вывод: вряд ли дети 
будут читать эти книги. Скорее, это  материал в помощь библиотекарям, не случайно 
главы сборников первоначально публиковались в журнале „Семья и школа”. Но и не всем 
библиотекарям удастся их прочесть, ведь тираж издания – всего 3 тыс. экземпляров.
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Интересные рекомендательные библиографические материалы публикует сегодня 
библиотечная журналистика, предлагая калейдоскоп новых и необычных тем для работы 
с детьми. Отметим библиографическую рубрику „Дневник непрочитанных книг” в 
православном журнале для родителей „Виноград”, а также интересную работу в области 
рекомендательной библиографии детской литературы газеты „Библиотека в школе”, 
чутко улавливающей пульс школьной жизни, информационные потребности учителей 
и интересы учащихся. Газета уделяет большое внимание созданию рекомендательных 
списков литературы по отдельным школьным дисциплинам и внеклассной работе. 
Например, по циклу биологических наук, проблемам экологии, в ответ на запросы 
читателей публикуются списки литературы о лягушках, насекомых, динозаврах и др. Один 
из номеров был посвящён научно-познавательной литературе для детей, которая сегодня 
не пользуется особым расположением издателей, о ней редко вспоминают библиотекари, в 
рекомендательной библиографии детской литературы эта тема не разрабатывается с 1970-х 
гг. Рекомендательная информация для детей по этому виду литературы необходима. Газета 
постоянно печатает уникальную информацию от Союза охраны птиц России, который 
каждый год, начиная с 1996 г., объявляет общероссийскую кампанию „Птица года” [10]. 
Так, 2009 г. был объявлен Годом лебедя – олицетворения чистоты, красоты, нежности и 
верности. В связи с этой датой корреспондент Ляля Зябликова впервые собрала сведения об 
отражении этой темы в поэзии, живописи, балете, ювелирном искусстве, кино, астрономии, 
выявила в интернете уникальные материалы о лебедях, а сотрудники Центральной 
городской детской библиотеки (ЦГДБ) им. А. П. Гайдара и ряда других московских детских 
библиотек провели разыскания художественной литературы по теме и составили список 
для детей „Лебединое чтение” [11]. Аналогичные материалы публикуются и в связи с 
символами Нового года по восточному календарю. Постоянная рубрика газеты – вахтенный 
журнал „Остров сокровищ” – посвящена детской литературе. Здесь представлены 
интересные тексты для чтения, юбилейные материалы, списки детских книг, победивших 
на конкурсах и отмеченных премиями.

По-прежнему активно работают в области рекомендательной библиографии детской 
литературы региональные детские библиотеки. Появляется уже метабиблиография, 
связанная с их издательской деятельностью. Правда, сегодня региональные библиотеки 
тяготеют к „малым” библиографическим формам, на большее у них нет ни материальных, 
ни временных ресурсов. Так, к 40-летию своей деятельности Мурманская областная 
детско-юношеская библиотека издала указатель „Дорога длиною в 40 лет” в двух 
выпусках (Мурманск, 2008-2009) [12]. В первом выпуске среди 673 публикаций, 
подготовленных библиотекой, немало интересных рекомендательных пособий для детей, 
связанных не только с краеведческой проблематикой, но и с актуальными темами, не 
разработанными в рекомендательной библиографии детской литературы. Например, 
цикл памяток „Государственные символы России” (2005-2007), цикл из 11 памяток 
учащимся 7–8-х классов „Путешествие вокруг света” о странах Европы (2000, 2002, 2004), 
библиографические пособия для старшеклассников по профориентации, разнообразные 
дайджесты, популярные у читателей: „Архитектурные памятники Отечества” (1998), 
„Легенды о городах”, „О реках” (2000). Мальчикам 11–13 лет адресованы красочные 
рекомендательные списки „Классные книжки о вас, мальчишки” (2009. 21 с.), девочкам 
14-16 лет – список „Да здравствуют девчонки!” (2009. 15 с.). К году семьи разработан 
путеводитель по электронным ресурсам „2008 – Год семьи”; вышли новаторские пособия 
для родителей: библиографические беседы „Читаем всей семьей” (2009), „В семье растёт 
дочь” (2005), „Растить сына для счастья” (2004).

Заметно оживилась деятельность самых низовых библиотек в области 
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рекомендательной библиографии детской литературы – сельских, школьных. Так, 
библиотекарь школьной библиотеки пос. Октябрьский Архангельской области Е. Коптяева 
подготовила оригинальный рекомендательный список к 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне „Ты припомни, Россия, как всё это было”, ориентирующий 
библиотекарей на интересные электронные книги для детей по этой теме в интернете, как 
правило, отсутствующие в школьных библиотеках [13]. В Нижнем Новгороде Центральная 
детская библиотека им. О. Кошевого совместно с областной детской библиотекой не 
побоялись сложной темы и разработали оригинальный рекомендательный указатель для 
подростков 10-14 лет „Знакомьтесь, Россия” [14]. Участие библиотек разных уровней в 
создании библиографических пособий для детей – факт положительный, говорит не только 
о понимании библиотекарями важной роли таких изданий в организации чтения детей, но и 
о применении их в работе с читателями.

Усиливается консолидация детских библиотек регионов (например, 
межрегиональный проект „Золотая Сибириада”, реализованный по инициативе 
Новосибирской областной детской библиотеки) [15], а также сотрудничество с другими 
культурными, образовательными, воспитательными учреждениями, музеями, что 
отражается и в библиографической деятельности. Совместно разрабатываются книжные 
выставки, подчас требующие проведения не только поисковой, но и исследовательской 
работы, составляются каталоги художественных выставок, проводятся акции „Ночь 
музеев” (особенно интересно эта работа организована в ЦГДБ им. А. С. Пушкина в Санкт-
Петербурге), рекламные и другие мероприятия.

В то же время остаётся много нерешённых проблем, связанных с неизученностью 
целых пластов детской литературы (православной, научно-познавательной, народов России, 
поэзии для детей), отдельных тем, что ведёт к лакунам в рекомендательной библиографии 
детской литературы. Так, к 65-летию Великой Победы заблаговременно готовились, но 
хороших  рекомендательных указателей для детей о Великой Отечественной войне (и в 
целом, и о её героях, и об отдельных этапах: битве под Москвой, блокаде Ленинграда, 
Сталинградской битве, сражении под Курском и др.), увы, как не было, так и нет.

Рекомендательная библиография, помещаемая на сайтах региональных библиотек, 
пока в основном копирует „малые” формы книжной библиографии, библиотеки ещё не 
готовы к использованию мультимедиа, а библиографоведы – к теоретической разработке 
проблем методики библиографирования литературы для детей, поэтому её влияние на 
чтение детей малоэффективно.

К сожалению, библиографы детской литературы недостаточно знакомы с 
достижениями рекомендательной библиографии в целом, с концепциями универсального 
звена и комплексных пособий, разработанными Российской Государственной библиотекой 
(трудами С. П. Бавина, А. В. Теплицкой, А. М. Горбунова и др.) [16], с библиографическими 
пособиями такого типа, издаваемыми этой библиотекой для широкого круга читателей, 
начиная с 1980-х гг., вплоть до сегодняшнего дня. Объектом внимания библиографов детской 
литературы редко становятся выводы всероссийских социологических исследований чтения 
современных подростков, о чём я уже писала на страницах печати [17].

Не изжиты элементы формализма в библиографической деятельности детских 
библиотек, свидетельством чему является увлечение малотиражными „малыми” 
формами. Типичным стало отсутствие аннотаций во многих таких изданиях, и невысокий 
профессиональный уровень составления в целом рекомендательной библиографии 
как в книжном, так и в электронном вариантах. Проблематика рекомендательных 
библиографических пособий  для детей зачастую мало увязана с вопросами привлечения 
к чтению читателей разных возрастов, информационными ожиданиями, расширением 
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читательского горизонта, формированием литературного вкуса детской аудитории. В этом 
проявляется и недостаточный профессионализм библиографов-составителей, и слабость 
материальной базы детских библиотек. К сожалению, позиция самоустранения Российской 
республиканской детской библиотеки от составления библиографических пособий в 
адрес детей, проявившаяся с начала перестройки и длящаяся по сей день, привела к тому, 
что это актуальнейшее и важнейшее направление работы по существу было брошено на 
произвол судьбы и „легло на плечи” региональных детских библиотек, развивавших его в 
силу своих возможностей. Такая позиция главного научно-методического, информационно-
библиографического, координационного центра для детских библиотек страны не 
поддаётся никакому объяснению.

С осуществляемой сегодня перестройкой деятельности Российской государственной 
детской библиотеки появилась надежда, что её новое руководство изменит взгляд этого 
учреждения на функции библиографа в детской библиотеке, роль и общественное значение 
рекомендательной библиографии в адрес детей, сдвинется с мёртвой точки проблема 
повышения квалификации кадров библиографов детских библиотек, станут решаться 
проблемы организации и координации этой деятельности в России.

Сегодня нет благороднее и интереснее дела, чем заниматься библиографией. 
Вспомним слова известного русского философа В. В. Розанова: „Господа, бросьте 
браунинги и займитесь библиографией!”.

Примечания

* Публикуемая в данном сборнике статья  написана по теме доклада автора на Международном 
Библиографическом конгрессе (Санкт-Петербург, 21-23.09.2010 г.).
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„НАЧАЛОТО”
(Обобщено символно представяне на Космоса)

Васил Томов

Предисловие

В центъра на настоящото изложение е символното представяне на Космическото 
„Начало”¹ чрез знаци.

1. В Интернет може да се прочете следната приписвана на Конфуций (V в. пр. н.е.) 
фраза: Знаците и символите управляват света, а не словото и закона. Същият израз може 
да се види поне и на руски, и на английски език. В Лун юй (Аналекти), книга с беседи и 
разсъждения на Конфуций, такава мисъл липсва [Analects].

От Библията е известен следният текст: В начало беше Словото, и Словото беше у 
Бога, и Бог беше Словото [Библия 1992: Иоан: 1:1].

Без да се впускаме в анализ на различията в двете фрази ще покажем, че Знаците са 
в основа на Създаването – „Началото”.

2. Знаци на българите

Ил. 1. Троични знаци на българите - 30 групи; разгледани са основно в една книга [Томов 2003], 
допълнително още в две [Томов 2005, Томов 2009] – публ. и на е-страницата: www.za-balgarite.com
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Тези знаци са били използвани на територията на България поне от VІ хил. пр. н.е. 
Същите знаци виждаме в българските столици Плиска и Преслав. А в нашето 

съвремие те са избродирани в българските шевици, вплетени са в българските плетки и 
килими; троичността им се проявява в българските приказки и легенди, в народните песни 
и танци и др.

Използването на тези знаци от най-дълбока древност до нашето съвремие ни 
предоставя възможност за докосване до някои малко известни страни от същността на 
българите.

Изложение и изводи 

Съществуват няколко групи версии за „Началото” – научна, религиозна, езотерична 
и др., всяка от които се отрича останалите. Наличието на съществени разлики по такъв 
фундаментален въпрос свидетелства за съществуването на проблем. Тук ще се опитаме да 
представим своето мнение по проблема.

Космическото НАЧАЛО – това са невъобразими за нас енергии, необхватни за 
нашето съзнание събития. Но това не ни пречи на нас, човешките същества, да се опитваме 
да ги осмисляме.

Съвременната наука изследва възникването на Вселената от Големия взрив с появата 
на първите материални образувания – елементарните частици.

Приемаме тезата за „пулсиращата вселена”, т.е. Вселената периодично възниква 
и се свива. От една страна, това е една от концепциите на съвременната наука, а от друга 
– съвпада с вижданията на някои религии като например вдишването и издишването на 
вселената от Брама. От това произтича и следващото допускане – версията за периодична 
смяна на състояние на проява (проявено 
състояние) и непроява (непроявено състояние). 
Приемаме, че този процес се осъществява по някакви 
неизвестни ни Космически Закономерности. Тяхната 
изключителна сложност и необхватност изразяваме 
чрез понятието Създател. Това ни позволява да 
приемем, че Създателят има две състояние: непроявено и 
проявено. 

За непроявеното състояние ние не 
разполагаме с начин на мислене, защото не можем 
да го сравним с никое от известите ни прояви, към 
които принадлежим. В известен смисъл това може 
да се изрази чрез така нар. „апофатично богословие” в 
православието, в което Бог се описва само с отрицания 
– „не е материя”, „не е светлина” и т.н. 

Преминаваме към понятието Космос като 
по-общо, по-обхватно. Доколкото ни е известно 
Космосът е изключително сложна Система. Тя е 
необхватна за човешката ни разумност. Чрез нашите 
ограничени човешки възможности можем да си 
представим Космоса като йерархично организира 
система, многомерна, холограмна и т.н.  

Един от възможните начини за изобразяване на 
Космическата Йерархия е чрез триъгълник:

Ил. 2. Космос – 
Духовна Йерархия
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Космическата Йерархия е представена във вид на триъгълник (пирамида, сфера и 
др.) чрез седем качествено отличаващи се нива: Физическо, Астрално, Ментално, Причинно 
и т.н. до нивото на Създателите. От върха започва процесът Инволюция – изграждане 
(спускане по нивата) на Космическата Йерархия – Създателят отдава енергия. 

Обратното движение е процесът Еволюция (приемане и отдаване на енергия) – 
връщане към Създателя и затваряне на поредния Космически цикъл.

Ние, човешките същества, се намираме на най-ниското духовно ниво – 
Физическото, затворени/ограничени в пределите на планетата Земя; нашето съзнание е 
ограничено в рамките на тримерното пространство и линейното време.

Най-висшето ниво на проявеното състояние на Космическата Йерархия – 
Създателят, притежава недостъпна за нас сложност, поради което за неговото „осмисляне” 
ще се възползваме от известна символика. Приемаме, че точката символизира Първата 
Проява на Създателя – Единицата, Единичността (Ил. 3). (Да отбележим, че комбинация 
от точка с кръг – Създателят и Създаденото, е изобразявана многократно още през VІ хил. 
пр.н.е. на територията на България.)

Равностранният кръст символизира Втората Проява – Двойката, Двоичността, 
Съсъздателя на двоично ниво или първото разделение. В човешките ни представи то се 
изобразява чрез две взаимно пресичащи се вертикална и хоризонтална линии. Вертикалната 
линия символизира „Духовността”, обмена на енергии между Космоса и Земята, 
еволюцията по вертикала и т.н.. За нас това е връзка между Космоса и Земята, между 
духовното и материалното и т.н.

Хоризонталната линия символизира „Материалността”, земността, еволюцията по 
хоризонтала. На това най-високо ниво двете съставки са в хармония и равновесие, които 
ние трудно можем да си представим, защото на нашето равнище те се проявяват вече във 
вид на противоположности и противопоставяния като светлина и тъмнина, положително и 
отрицателно, бяло и черно, мъжко и женско и т.н.

Знакът с три рамена символизира Третата проява – Тройката, Троичността, 
Съсъздателя на троично ниво² от Космическа Йерархия. Трите съставки са в равновесие и 
хармония – те са равнопоставени.

Вероятно по-нататък инволюционният процес се спуска към четворка, петица и т.н.
Допускаме, че в основната Йерархия, която се образува от Единицата, съществуват 

безброй подйерархии – Двойката, на Тройката и т.н. към по-ниските нива, на „Светла” и 
„Тъмна” подйерархии и т. н.

Да отбележим, че знаците от от първия ред на Ил. 3 са изобразени с точка в средата, 
която символизира централната (същностната, основната) роля на Създателя. 

Все пак да осмислим, че „Големият взрив” възниква първоначално на най-високото 
ниво на Космическата Йерархия, постепенно се спуска към по-низшите нива и се проявявя 
на физическото/материалното като резултат от спускане на Инволюционните процеси в 
материалността. А появата на елементарните частици след „части от секундата” са земно 
измерение в съответствие с нашата материалността на физическото ниво. Времето на по-
висшите нива вероятно не се измерват с мерните единици на земните ни представи, защото 
това са многомерни нива.

Да продължим изобразяването на „Началото” чрез знаци във вид на таблица3:
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Ил. 3. Изобразяване на процесите след „Началото” чрез знаци (Табл.)

Легенда:
1.Начало
1.1.Точка – Първо проявление.
1.2. Равностранен кръст – Второ проявление.
1.3. Знак с три рамена – Трето проявление.
2. Ниво на „частици”. (Вероятно всяко ниво от Космическата Йерархия има свой „атом”.)
3. Елементарни частици – топология³.
3.1., 3.2. Неизвестни/недостъпни ни „частици”.
3.3. Елементарни частици.
Горе: върхове за точкови частици и за струни [Каку 1999: 63]. (По модел на знак Т.13.)
Долу: топология на четириструнно взаимодействие [Каку 1999: 304]. (По модел на 

разновидност Т.27.д със знак Т.28 вместо знак Т.27 – сравни с Ил. 4 и 5.) Това е троично ниво, а 
преди него би следвало да има „частици” в съответствие с Единицата и Двойката. Следователно, на 
троичното ниво не е логично да се открие „Божествената частица”.

4. Атоми – топология [Антонов 1999:].
4.1. Топология на атома Водород – по модел на Единицата. (Точка с кръг.)
4.2. Топология на атома Бор (Хелий, Литий, Берилий, Бор) – по модел на Двоичността – 

кръгът се свива до „линия”. (Отрицателните частици не се движат в кръг, а по модел на една от 
съставляващите на Двоичността.)

4.3. Топология на атома Кислород (Азот, Флуор Кислород) – по модел на Троичността. 
(Отрицателните частици се движат по сложна крива по модел на знак Т.13.)

Таблицата може да бъде продължена с примери 
на ниво неорганична материя, растителен и животински свят, 
и на ниво човешко същество.

Два примера за използване на изображението 
„топология на четириструнно взаимодействие” на 
територията на България през VІ хил. пр. н.е.:

Ил. 4. Капак. Фрагменти от керамични съдове с бялорисувана орнаментация – бяло върху бледо-
червена основа. Раннонеолитна рисувана керамика. VІ хил. пр. н.е. (България, Казанлък) [Николов 

2002: Tabl. 169]  (Изображението е по модел на знак Т.27.д със знак Т.28 един в друг в кръг.)
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Ил. 4а. Фрагменти от керамични съдове с бялорисувана орнаментация – бяло върху червена основа. 
Раннонеолитна рисувана керамика. VІ хил. пр. н.е. (България, Ракитово) [Николов 2002: Tabl. 69]. 

(Усложнен вариант на знак Т.27.д със знак Т.28 един в друг и знак Т.27.а/б един в друг, всичко в кръг.)

Някои примери за използване на знаци като модел при Създаването:
1) Слънчева система;

Ил. 5. Слънчева система [Sun-system:]. (По модел на Единицата – точка/сфера с кръг/-ове; тази 
комбинация дава обяснение за почитта към Слънцето. Все пак да отбележим, че всичко това е само 

на видимото физическо ниво; ние нямаме достъп до по-висшите нива.)

2) Снежинка.

Ил. 6. Фотография на снежинка [Libbrecht 1999]. (Изображението на снежинката  е представено 
като комбинация между разновидност Т.5.г и знак Т.7 на всяко рамо (има фотографии на много и 

различни снежинки, но тази представлява за нас интерес с изчистения вид на знаците). Знакът Т.5.г 
се явява модел, по който е създавана водата, а знакът Т.7 символизира еволюционните етапи, през 

които е преминала водата в процеса на еволюция от нейното създаване преди около 4 млрд. години до 
нашето съвремие.
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Да си представим кръговрата на водата от изпаренията, през облаците до 
формирането и падането на снежинките на земята. Можем ли да осъзнаем обема 
информация и сложността на поцеса по образуване на снежинката, в съответствие с които 
молекулите на водата при охлаждане последователно една след друга се подреждат във 
формата на комбинация от троични знаци? 

Според съвременната наука водата се появява на планетата Земя още в процеса на 
нейното изстиване – преди повече от 4 милиарда години (дискусионен е въпросът откъде 
се е появила тази вода в толкова голямо количество). В християнската религия според 
Библията водата се появява още в първия ден на Сътворението. Този пример показва/
онагледява как Космосът използва троични знаци като Модел в процеса на Създаването на 
планетата Земя и в частност на веществото вода – един атом кислород два атома водород.

На Ил. 6 знакът Т.5.г е показан като сума от два знака Т.2 – прав и обърнат вариант, с 
ъгли между рамената 60º. Но има и други варианти: 

1) „Рисунка” върху посеви;

Ил. 7. Фотография на лабиринт с концентрични кръгове на сегменти [lucypringle 2007: uk2007bc]

Изображението е представено като комбинация от два троични знака Т.13 – прав 
и обърнат вариант (правият вариант е „изрисуван” със светли линии, а обратният се 
формира чрез „неизрисуваните” пространства), които формират знак Т.5.г (символизира 
хармония, симетрия, равновесие) с пет концентрични кръга и с точка в средата (Създателят 
и Създаденото на няколко нива). 

2) Папрат.

Ил. 8. Фотография на папрат [Любченко 2007]

Изображението е представено чрез разновидност Т.7 като Модел при Създаването 
на растителния свят на четири нива: на основните клонки, основна клонка, разклонения от 
тази клонка и нейните разклонения (вероятно жилките на отделното листенце са пето ниво.

Ние, съвременните човешки съществата от вида Хомо сапиенс, сме космически 
същества и принадлежим към Космоса както всички други космически култури. 
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Бележки

1 Чрез кавичките показваме, че това са само нашите човешки представи, тъй като нямаме 
достъп до Космическото НАЧАЛО.

2 Това троичното ниво съответства на нашите представи за понятието „Тангра”. Знаците на 
българите и същността на българите произтичат от това ниво. Характерна особеност на знаците: те са 
троични (имат три края) и са отворени (няма затворени пространства), произтичат от Троичното ниво 
и символизират излъчване на енергия, свързано с (присъщо на) Инволюционната Йерархия. За повече 
подробности виж: www.za-balgarite.com.

3 Топология – от гръцките думи topos (място) и логос (учение, наука) – раздел от математиката, 
по-точно геометрията, изучаваща феномена непрекъснатост и в частност свойствата на пространството 
[БСЭ 26: 86].
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КОРЕЙСКАТА ПРОЗА
ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КОРЬО И ЧОСОН

Александър Федотов

През периода на Корьо корейската литература преживява общо разширяване 
и задълбочаване на жанровете, увеличаване броя на самостоятелните литературни 
произведения и антологии. Появяват се такива автори, като И Гю-бо (이규보, 李奎報, 1168-
1241), които специално се занимават с въпросите на изящното слово и формата.

Литературата вече представлява по-подробна и разнообразна палитра, което спомага 
за оцеляването на по-голямо количество творби от посочения период.

По време на Корьо се установява система от държавни изпити куаго (958 г.), 
моделирана по китайски образец. Кандидатите се подготвят за изпита, като използват 
китайски литературни, философски и исторически извори и материали. Един от 
резултатите на подобно фокусиране върху китайските материали е важността, която 
получават китайската шъ (shi) и фу (fu) поезия и ритмизираната проза в корейските 
литературни произведения.

Литературните жанрове от периода на Корьо включват сборници с фантастични 
истории като Необичайни шилски истории (신라수이전, 新羅殊異傳), който се приписва на 
Чхуе Чхи-уон (최치원, 崔致遠, 857 г. – Х в.). Този сборник, според съвременници на Чхуе 
Чхи-уон, има оригинален характер. За съжаление, литературната му съдба не е била много 
благосклонна: първоначално е изгубен в пълния си вид, а по-нататък са намерени само 
отделни истории в няколко различни версии, които влизат в други литературни сборници.

Чхуе Чхи-уон
(최치원, 崔致遠,
857 г. – Х в.)

Към по-известните 
произведения от тази епоха 
трябва да добавим редица 
„псевдобиографии”, които 
ще бъдат основен обект 
на нашето изследване и за 
които подробно ще говорим 
по-късно, а също така, 
биографии, автобиографии 
и избрани произведения 
(문집, 文集) на такива 
литературни творци, 
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като И Ил-ло (이인로, 李仁老, 1152-1220), чиито Избрани творби за отмора (파한집, 
破閑集) корейското литературознание третира като първи корейски сборник с избрани 
произведения на един автор.

В областта на наративната традиция периодът на Корьо оставя трайна 
следа в историята на корейската книжнина – именно тогава в Корея се публикуват 
историографските съчинения на Ким Бу-шик (김부식, 金富軾, 1075-1151) Исторически 
записки за Трите кралства (삼국사기, 三國史記) и Легенди и истории за Трите кралства 
(삼국유사, 三國遺事) на Ирьон (일연, 一然, 1206-1289). В тези мащабни произведения е 
пресъздадена корейската политическа, културна и литературна история. Те дават сериозен 
тласък за появата на същински художествени прозаични съчинения с различна тематика и 
богата образност.

През ХІІ-ХІV в. се развива нов вид корейска проза на ханмун: произведения от 
малки форми пхесол (кит. байшо, 패설, 稗說). Авторите на много от тези съчинения са 
известни поети – И Гю-бо, И Ил-ло, Чхуе Ча (최자, 崔滋,1186-1260) и др. Те представляват 
събрани произведения с повествователни миниатюри, неозаглавени и неотделени едно от 
друго. Като правило сборниците пхесол са големи по обем: съдържат до десет, а понякога 
и повече части (куон, 권, 權). Като съдържание са полисемични и могат да включват 
бележки от етнографски характер, епизоди от живота на известни пълководци, поети и 
живописци, разкази за това как е било написано едно или друго произведение, природни 
описания, забавни случки. Всяка такава миниатюра е напълно завършено и самостоятелно 
произведение.

Литературата пхесол отразява общата тенденция на епохата – проявяващият се 
през ХІІ-ХІV в. стремеж известният конфуциански поглед за човека да бъде преразгледан 
от позиция на даоизма, защото авторите на пхесол не се интересуват от дейността му – 
официална и държавна. Често човекът в пхесол се изобразява като участник в необикновено 
приключение: той може да се наслаждава на прекрасната природа или да съчинява стихове 
и т.н. При все това героят все още остава реално историческо лице, а неговият образ 
продължава да бъде идеален. В сборниците пхесол за пръв път откриваме пейзажа, като 
обект на изображение в корейската художествена проза.

Обаче интересът на автора все още е насочен към „идеалната”, условно красивата 
природа. Такъв пейзаж винаги е локализиран и географски статичен.

Появата на литературата пхесол свидетелства категорично за развитието на 
описанието като художествен похват, а също така за събуждането на интереса към 
изострения, занимателния сюжет – така постепенно художествената проза се отделя 
от историческите съчинения. Наред с това през споменатия период сме свидетели на 
определено проникване на художественото начало в историческата проза: широко 
разпространение получават „неофициалните истории” – яса (야사) – специален вид 
исторически съчинения, които като правило се компилират от отделни хора.

Най-известният паметник от този тип е споменатото вече съчинение Легенди и 
истории за Трите кралства, написано от будисткия наставник Ирьон. Тук авторът си 
поставя задачата да запише всичко, което не е влязло в историческите съчинения от 
миналото, преди всичко в Исторически записки за Трите кралства на Ким Бу-шик. За да 
опише основателите на държавите, раждането на владетелите, строителството на градове 
и храмове, а също така, за да инвентира епизоди, в които разказва как се създават едни 
или други поетични произведения, как стават странни случки и т.н., той прецизно събира 
и записва образци на художественото творчество на корейския народ, които заимства от 
древни съчинения и вероятно от устното народно творчество.

В това съчинение на Ирьон наред с нормативния образ на човека, подсказан от 
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конфуцианските представи за необходимото, съответстващото и подходящото, е създаден 
и друг образ, в който се отразяват специфичните за онова време телеология и мироглед. 
В този мироглед откриваме сливане на будисткото и даоисткото разбиране за човека, като 
независима от обществото същност, неподвластна на света на социалните връзки с неговите 
обичайни норми. Тези представи вероятно влизат в корейската литература, като следствие 
от прелома в настроенията сред корейското общество през ХІІ-ХІІІ в., когато хората масово 
се обръщат към даоизма. Вниманието на литературата от онази епоха към човека, изпаднал 
от системата на официалните взаимоотношения, неподвластен на контрол от страна на 
официалните власти и посегателството към забавното и неочакваното, откриват значителни 
възможности пред по-нататъшното развитие на корейската сюжетна литература.

Въпреки различията между съчиненията, принципът на изображение на човека не 
се е променил: в Легенди и истории за Трите кралства човекът все още е историческо 
или псевдоисторическо лице (даже най-невероятните и фантастични случки тук са 
локализирани в дадената епоха). Образът на човека е идеален: той се формира върху 
конфуцианските възгледи за личността и нейното място в сферата на държавните и 
семейните отношения (например историята за преданата дъщеря, която продава себе 
си в робство, за да нахрани сляпата си майка) или въз основа на даоистко-будистките 
представи за отделния човек, който не се подчинява на социалните отношения. Като 
цяло изображението на хората и описанието на събитията в тази литература се решава 
едностранно, а вътрешният свят на човека просто се подминава.

В произведението на Ирьон се забелязват и първи опити да се изобрази външността 
на героя, обаче всяка черта в това описание на един или друг персонаж, е дълбоко 
символична и се асоциира с някой широко известен каноничен облик: например кралският 
лик на бъдещ управител се сравнява с „драконовия лик на ханския Гаодзу” (кит. 漢高
祖), веждите – „с „осмицата” на веждите на танския Гаодзун” (кит. 高宗). Съчетанията 
на такива „белези” по онова време заместват същинския портрет на героя в литературата. 
Такъв похват се използва и по отношение на моралната или нравствената характеристика. 
Образованите читатели са наясно кои владетели от класическото, т.е. китайското, минало 
са оставили лоша или добра слава, и когато се споменава име на някакъв владетел от 
Средното царство, веднага става ясно дали описваният корейски сюзерен е добър или лош.

И така, корьоският период в историята на корейската проза завършва с появата на 
художествената проза, като 
самостоятелна област в 
рамките на литературното 
творчество. Корейската 
книжнина от този период 
е белязана с формирането 
на основните художествени 
характеристики, които по-
нататък определят целия й 
облик.

През първите две 
столетия от Чосонската 
династия, от момента 
на нейното създаване 
през 1392 г. до края на 
разрушителното нашествие 
на японската армия на 

Седжонг Велики
(세종대왕, 世宗大王,
упр. 1418-1450)
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Хидейоши през 1592 г., в Корея се създават благоприятни условия за мащабна творческа 
активност и за културни и научни постижения. Новата династия е само на петдесет години, 
когато нейният четвърти крал, Седжонг Велики (세종대왕, 世宗大王, упр. 1418-1450), 
инвентира ново фонетично писмо, известно като хангъл, предназначено за корейски език.

Писането на творби на корейското автохтонно писмо процъфтява, особено в 
две поетични форми – триредно шиджо и по-дълга каса. По онова време се съставят 
и публикуват много антологии на корейската литература, появяват се многобройни 
литературни сдружения. Членовете на тези сдружения се придържат към различни 
течения в литературната мисъл, в зависимост от преференциите, които там се дават ту 
на китайската, ту на корейската изразителна форма. В значително по-малка степен се 
наблюдават разминавания в техните политико-философски възгледи.

Тематичното и образното разнообразие на кратките повествователни жанрове 
през посочения период достига своя апогей: така новелите на Ким Ши-съп (김시습, 金時
習, 1435-1493) за духове и вълшебства стават популярни както в Корея, така и в Япония, 
а История за цветята (화사, 花史) на Им Дже (임제, 林悌; 1549-1587) и други негови 
наративи имат явна сатирична насоченост и отразяват фракционната борба в корейското 
общество.

Ким Ши-съп
(김시습, 金時習,
1435-1493)

За Хо Гюн (허균, 
許筠, 1569-1618), един 
от братята на прочутата 
корейска поетеса Хо 
Нансорхон (허난설헌, 許
蘭雪軒, 1563-1589), се 
предполага, че е автор на 
История за Хонг Гилдонг 
(홍길동전, 洪吉童傳). 
Това произведение се 
превърна в своеобразен 
литературен протест срещу 
държавната дискриминация, 
несправедливите закони, 
ощетяващи т.нар. втори 

синове соджа – синовете на вторите съпруги или на наложниците. Главният герой на 
историята е именно такъв син. Прокуден от корейския елит, той води живот на местен 
Робин Худ. Самият писател и поет Хо Гюн донякъде изживява съдбата на своя герой: той е 
дълго изтезаван и най-накрая екзекутиран за връзките си с протестиращите „втори синове”.

Ким Ман-джунг (김만중, 金萬重, 1637-1692) написва романът Облачният сън на 
деветимата (구운몽, 九雲夢, 1687-1688) – по своята същност будистко произведение, 
чието действие се развива в тански Китай. Другият му наратив – Пътешествие на госпожа 
Са на юг (사씨남정기, 謝氏南征記) – описва съдбата на жена, набедена от коварна 
наложница и изгонена от дома. Зад тази героиня стои образът на кралицата Инхьон, 
наказана от своя съпруг – крал Сукчонг (упр. 1674-1720), който я лишава от званието 
„кралска съпруга” и я прави обикновена наложница.

Тези произведения отразяват две тенденции, характерни за традиционния мироглед 
на корейците: първата – активен стремеж към организиране на обществото, на базата на 
справедливи и хуманни начала, а втората – търсене на пътища за установяване на вътрешна 
хармония у отделния човек. Романите на Ким Ман-джунг, като такива класифицират тези 
прозаични произведения повечето западни учени, оказват огромно въздействие върху 
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развитието на корейската сюжетна проза през ХVІІІ-ХІХ в.
През ХVІІІ век творят няколко добре известни писатели, чиито произведения 

илюстрират горните твърдения. Така например Хонг Те-йонг (홍대용, 洪大容, 1731-1783) 
и Пак Чи-уон (박지원, 朴趾源, 1737-1805) описват своите пътешествия в Китай, като не 
забравят да споменат и за промените, станали в съседната страна под влияние на западните 
идеи и технологии. Своите стихотворения, прозаични творби и дневници те пишат на 
китайски език, като по този начин продължават традицията корейската поезия да се пише 
на китайския език ханшъ (ханши). В Джехейски дневник (열하일기, 熱河日記) на Пак 
Чи-уон откриваме История за господин Хо (허생전, 許生傳), която представлява обстоен 
критичен, а на моменти и сатиричен анализ на политическите и стопански условия в Корея.

Дворцовите мемоари, написани на корейски език от придворни дами, също 
формират съществен дял в корейската проза. Тяхното изследване започна сравнително 
скоро. Тук ще споменем два сюжета: История на кралицата Инхьон (안횬왕후전, 仁顯王后
傳) и Тъжни записки (한중록, 閑中錄), приписвани на госпожа Хонг (1735-1815), вдовица 
на кралски наследник през последните години от нейния живот.

Ще подчертаем, че използването на термините „повест” и „роман” е условно 
по отношение на класическата корейска проза, въпреки че в англоезичната критическа 
литература терминът „novel” се среща тогава, когато става дума за художествена 
проза, независимо от обема на съответната творба. Вероятно това е опит да се намери 
подходящ аналог на корейската дума „jŏn” (전), която може да означава и „история”, и 
„повествование”, и „приказка”, а според някои изследователи, и „повест”, и „роман”. 
Същата практика е възприета от съветските, респективно руските изследователи, които 
за разлика от техните западни колеги, използват термините „повесть” и „роман” съвсем 
неформално. И тъй като въпросът дали в рамките на класическата корейска книжнина 
съществуват жанровете „повест” и „роман” е принципен, ще подчертаем, че според нас той 
трябва да се решава със средства, предлагани от самата корейска проза, а не налагани от 
западните литературни традиции. Естествено, през ХХ в., когато корейската литература, 
включително и прозата, се развиват в качествено нови условия (на активно възприемане 
и приобщаване към западните литературни норми и ориентири), когато се говори за 
глобализацията на корейската книжнина, се появяват произведения, напълно отговарящи 
на критериите, поставени пред споменатите жанрове. Тогава спорът става безпредметен. 
Затова, ако в тази книга използваме термините „повест” или „роман” по отношение на 
корейската литература преди ХХ век, правим го единствено и само за да подчертаем, че в 
случая не става дума за „приказка” или „история” със същия сюжет, както в История за 
Чхунхянг например.

И така, повечето класически прозаични произведения, т.е. творби с признат 
художествен статут от днешното корейско литературознание, се създават в Корея по време 
на династията Чосон. Днес са известни около триста такива творби, като само тридесетина 
от тях са авторски. Анонимният характер на останалите е следствие от желанието на 
техните автори да скрият истинските си имена, за да не бъдат обвинени в престъпване 
на строгите конфуциански норми. Освен това при многобройните преписвания на тези 
творби имената на техните автори често се изпускат. Затова нерядко можем да гадаем не 
само за авторската принадлежност, но и за годината на създаването на едно или друго 
произведение.

Класическата проза, както вече стана ясно, е съчинявана както на китайски, така 
и на корейски език. Често се срещат варианти на едно и също произведение, написани 
и на двата езика, което също извънредно затруднява литературоведската работа. Някои 
творби изначално са били създадени на китайски, а по-късно – преведени на корейски 
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и vice versa. Доскоро корейските критици обръщаха по-голямо внимание само на онези 
произведения, които са се съхранили и до днес на корейски език. Струва ни се, че подобно 
отношение не е справедливо, тъй като през Средновековието корейските писатели създават 
немалко уникални по своята художествена ценност произведения на китайски език, 
които също представляват част от общото културно и духовно наследство на корейския 
народ. Водещият принцип при всяка селекция трябва да бъде литературната стойност на 
конкретната творба.

И още една особеност на класическата корейска проза: в повечето произведения 
действието се развива в Китай, независимо от това дали са написани на корейски или 
китайски език. Естествено, че това също затруднява определянето на „националната 
принадлежност” на една или друга творба и вероятно затова, като водещ критерий за 
повечето корейски учени служи езикът, на който е създадено съответното произведение. 
Именно затова много е важно да се знае повече за авторите на тези произведения, за техния 
произход и живот.

За пръв път в корейското литературознание методологичният подход при 
изследването на съответния жанр е бил използван от учения Ким Те-джун (김대준), по-
късно последван от Чунг Хьонг-йонг (중형용), Чо Юн-дже (조윤재) и Ким Ки-донг (
김기동).

След като характеризирахме корейската класическа проза, написана на китайски и 
на корейски език, като цяло, сега ще се опитаме да я опишем от гледна точка на жанровата 
й специфика. При това ще отделим внимание и на съдържателната страна на тази проза, 
тъй като повечето произведения и до ден днешен не са превеждани на чужди езици.

Повечето прозаични произведения са белязани от мотива на необикновеното, 
чудесното, като описваните в тях събития протичат не в реалния човешки свят, а в някакво 
иреално пространство. Не би трябвало да се учудваме на това, тъй като в миналото 
корейците са вярвали в съществуването на нечовешки светове: така според тях небесният 
свят се управлява от краля на небето; подземният – от владетеля на ада Яма, а подводният 
– от краля на драконите. Да не говорим, че корейците са почитали (а някои почитат и до 
днес!) безброй много духове.

Един от най-ранните сборници с такива увлекателни истории е Нови истории от 
планината на Златната костенурка (금오신화, 金鰲新話), от който, уви, са се запазили 
само пет повествования. Те са написани на китайски език от Ким Ши-съп в средата на XV 
в. Този автор е един от най-изявените корейски литератори. Той води живот на странстващ 
монах, а споменатите истории написва на сравнително млада възраст: когато е само на 
тридесетина години. Тогава той се намира в планината Къмошинуа, близо до старата 
шилска столица Кьонгджу. Тези творения стават своеобразно продължение на колекцията 
новели и разкази, създадени в Китай в края на XIV в. от Цюй Ю и известни като Нови 
истории, [написани] на светилник с отрязан фитил (剪燈新話).

Така или иначе, повечето случки за необикновени и чудесни приключения са 
свързани с идеята за прераждането на човешката душа. Тематичният стремеж към 
удивителното и чудесното и в трите свята отприщва авторското въображение, премахва 
границите между съответните стратификационни полета и довежда до оформянето на 
специфичен жанр в класическата корейска проза, който наподобява fantasy.

Както вече отбелязахме, особено място в тази проза заемат произведения, чиито 
събития стават по време на сън. В повечето случаи думата „сън” присъства и в заглавията 
на тези творби.

Като литературен похват сънят е универсално средство, известно в много 
литератури. В корейската книжнина авторите го използват преди всичко като алегория, като 
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възможност да изразят в повечето случаи своето критично мнение за важни исторически 
събития и лица. Трябва да имаме предвид обаче, че в даоизма и будизма сънят представлява 
съществена част от научния дискурс и визира източноазиатския подход към идеята за 
реалността: в даоизма сънят се отъждествява с всеобхватното и вездесъщото Дао, а в 
будизма сънят спомага за осъзнаването на илюзорността на обкръжаващия ни свят и 
постигането на крайното просветление.

Може да се каже, че сънят, който почти осезаемо присъства в корейската проза 
през споменатия период, е и един от начините за проникване във вътрешния свят на 
средновековния кореец. Сънищата в корейската литература, както впрочем и в китайската, 
японската и виетнамската, се характеризират с много повече значения и смисли, отколкото 
можем да си представим, но най-вече сънищата са част от реалността, даже ако тази 
реалност днес ни изглежда мистична или непонятна. Нещо повече, даоистко-будисткият 
синкретизъм, не просто прозиращ, а открояващ се по абсолютно неоспорим начин в 
средновековната корейска проза, конструира собствена онтологична теория, в рамките на 
която сънят притежава когнитивна и сакрална същност, поражда по-различни от познатите 
на нас смислови пространства и конотации.

В класическата корейска литература обаче съществуват и същински исторически 
повествования, които представляват самостоятелен прозаичен жанр. Събитийната основа 
в тези произведения е свързана преди всичко с такива важни за съдбата на Корея моменти, 
като Имджинската война през 1592-1598 г. и манджурското нахлуване през 1637 г.

Всички исторически повествования, без изключение, са дълбоко патриотични 
по своя дух, а някои от тях даже можем да окачествим като националистически, което 
вероятно е естествено, ако имаме предвид тяхната тематика. Често историята само се 
загатва, а самите събития се описват с помощта на типичните за фолклора и епоса похвати.

Тези похвати още по-широко се използват тогава, когато авторите се отказват от 
всякакви исторически паралели и предлагат на вниманието на читателя напълно измислени 
истории с напълно измислени герои.

Последните обикновено са носители на идеалните за тогавашното корейско 
общество черти. В типологично отношение те наподобяват благородни рицари от 
средновековните европейски романи. Подобни съчинения се създават в страната до края на 
XIX в.

По същото време в Корея се появяват и любовни истории, които обикновено стоят 
извън конкретни исторически събития. В тях сравнително рядко се посочва епохата, не се 
съобщават исторически детайли, които могат да ни помогнат да определим темпоралните 
рамки на една или друга творба. Акцентът се поставя преди всичко върху емоционалния, 
вътрешния свят на героите, което само по себе си вече е феномен за класическата корейска 
литература. Ще добавим, че това е сравнително рядко явление в цялата средновековна 
източна книжнина.

В повечето случаи жените са безправни, особено кисенг, което съответства и на 
реалното историческо положение, затова можем да говорим за определена типология на 
корейските романтични повествования, чиито главни герои са високопоставен служител 
(аристократ, учен, военен…) и безправна кисенг, чиито взаимоотношения са подчинени на 
конфуцианския морал, който в Корея е бил даже по-строг, отколкото в съседен Китай.

Именно този морал налага патриархалния характер на отношенията както в целия 
социум, така и в отделното семейство. И въпреки всичко семейните отношения в Корея 
често се характеризират с дисхармония и неразбирателство, причините за което нерядко 
откриваме в официално приетата полигамия или в нарушаването на естествения ред в едно 
семейство. Тези проблеми имат първостепенно значение и затова са обект на литературна 
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интерпретация. Тъй наречените семейни повествования са едни от най-популярните не 
само в класическата корейска литература, но и в цялата съвременна проза.

Повечето от тези произведения се отличават със значителен схематизъм и 
шаблонност, персонажната характеристика е стереотипна, в тях отсъства всякакъв 
психологизъм. Борбата между доброто (доведени деца, сираци, законни съпруги и 
т.н.) и злото (мащехи, наложници, любовници и т.н.) обикновено свършва с гибелта 
на положителните герои и по-късното тържество на справедливото начало. Моралът, 
поуката са задължителни и се вписват в каноничните изисквания за класическата корейска 
книжнина.

Подобна дидактична или условно казано нравоучителна натовареност на 
традиционната корейска проза особено ярко се проявява в повествованията, написани 
в откровен конфуциански стил. Някои учени наричат тези истории „етични” или 
„моралистични”, което според нас не е съвсем правомерно, ако имаме предвид, че подобни 
критерии се използват по отношение на цялата класическа корейска литература. Корейската 
етична система, както вече бе отбелязано, се базира на конфуцианските ценности. В най-
кратка форма те изглеждат така: подчинение на васала спрямо сюзерена; на сина – спрямо 
бащата; на съпругата – спрямо съпруга; на младия – спрямо възрастния, а освен това се 
държи на спазването на приятелските принципи. Естествено, че и най-непредубеденият 
читател с лекота ще открие отражението на тези принципи почти във всички средновековни 
корейски произведения, като особено ярко те се открояват в т.нар. героични истории.

През втората половина на XVIII в. в корейската проза започва да се обособява нов 
жанр – генеалогични повествования, значителни както по обем, така и по сюжетното си 
богатство. В тях се проследяват родословията на реални или измислени аристократични 
семейства. Персонажите са стотици членове на тези семейства, чийто живот се описва в 
продължение на няколко поколения. Тези семейни саги се пишат с продължение, техните 
издания наброяват десетки томове, като всеки том е относително независим от другите. 
Някои „поредици” наброяват до 180 тома. Вероятно най-обемния корейски, а може би и 
световен roman fl euve е Пиршество по случай съюз, сключен под луната (완월회맹연, 玩月
會盟宴), който наброява почти десет хиляди книжни страници.

Класическо издание 
на романа
완월회맹연, 玩月會盟宴

Като цяло класическата корейска проза е изключително полифонична в тематично, 
сюжетно, стилово и жанрово отношение. Създадена на китайски и на корейски език, тя 
представлява естествено продължение на по- старите наративни традиции на Корея и 
редица съседни страни, а също така доказва развитието вече в кодифицирана форма на 
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автохтонните фолклорни и епични жанрове. Вероятно затова толкова важно място в нея все 
още заема иреалното, легендарното, фантастичното, с помощта на което се утвърждават 
конфуцианските принципи на индивидуалното поведение.

Съвременно издание 
на романа
완월회맹연, 玩月會盟宴

И по време 
на династията Чосон 
неуморните търсачи 
продължават да събират 
занимателни разкази и 
анекдоти, които формират 
специфичен литературен 
дял, наричан пхегуан мунхак 
(패관문학, 稗官文學). О 
Сук-куон (어숙권, 魚叔
權, ?-?) например през XVI 
в. създава Разнообразни 
записки на един събирач 
на разкази (패관잡기, 稗官
雜記), в които споменава 
за немалко литературни 
колекции, в това число за 
Разнообразни истории на Йонгдже (용재총화, 慵齋叢話) на Сонг Хьон (성현, 成俔, 1439-
1504). Това е прекрасен сборник с литературни есета, исторически разкази и занимателни 
скечове, великолепни по своя стил и повествователна техника. Те се отличават с невероятно 
точна характеризация на героите и персонажите и разбира се, не на последно място, 
съдържат голям критичен заряд по отношение на отминалите в небитие и съвременните на 
автора литературни и артистични кръгове.

Разнообразни записки на един
събирач на разкази
(패관잡기, 稗官雜記)
на Сонг Хьон
(성현, 成俔, 1439-1504)

През 1477 г. Со Ко-джонг (서거정, 徐居正, 1420-1488) създава Занимателни 
истории, написани от скука (태평한화골계전, 太平閑話滑稽傳) и ги публикува през 
1482 г. Неговият опит е последван от Сонг Ин (송인, 送人), който предлага Хумористични 
истории, стари и нови (고금소총, 古今笑叢), оформени като три отделни книги. В тях се 
описват нравите от времето на крал Сонгджонг (упр. 1469-1494) до това на крал Инджо 
(упр. 1623-1649).



984

Както вече отбелязахме, Нови истории от планината на Златната костенурка 
индицират първия етап в развитието на крупния прозаичен жанр в историята на корейската 
книжнина. Въпреки че и през Средновековието такива занимателни истории все още се 
пишат на китайски език, това продължава само до XVII в., когато се появява нов жанр, 
който тук условно наричаме повест или роман. Именно тогава писателите-прозаици 
започват да пишат на чист корейски език, като използват новата азбука, и по този начин 
техните произведения стават много по-достъпни за широките читателски кръгове. В 
историческо отношение вторият и третият етап от развитието на корейската проза съвпадат 
с политическите и социални промени в страната. След японската и манджурската агресия 
средната класа като че ли вече се събужда от предишното си безразличие към интересите 
на своята родина. Аристокрацията демонстрира неспособността си да се справи с 
националните проблеми, докато у обикновените хора се появява желанието да се върнат 
към “златната епоха” на Корея, за да извлекат полезни уроци от тогавашното управление.

Заражда се ново литературно движение, което освобождава писателите от оковите 
на неоконфуцианството, разкрепостява емоционалното развитие и спонтанното начало в 
творческия процес. Новите прозаици се обръщат към вътрешния, духовния свят на своите 
сънародници, за да очертаят богатството и сложността на местната култура.

Именно затова промените във формата и ударението в техните творби представляват 
отражение на обществените промени, на задълбочения интерес към човека, неговите 
навици и обичаи и неговото предназначение.

Разцветът на прозаичния жанр съвпада с разпространението на образованието, 
повишаването на социалното и икономическото самоосъзнаване на средната класа, ръста 
на практическите знания. И все пак би било несправедливо да не отбележим, че развитието 
на сюжетиката, образната система и тоналността на прозаичните произведения на корейски 
език вероятно става възможно благодарение на постоянния приток в страната на китайски 
повести и романи, като най-значими сред тях са Речни заливи и Трицарствието.

Историческите повести и романи, в които се разказва за герои и събития главно по 
време на японското и манджурското нахлуване в Корея, представляват друг тип наративи 
през времето на династията Чосон. Повечето исторически произведения са анонимни и 
могат да бъдат разделени на исторически романи и исторически повести, като първите 
носят белега на значителното китайско въздействие. Даже наративните похвати, особено 
завръзката и развръзката, имат китайски модел. В това отношение не прави изключение 
и хиперболизацията. Героят се изобразява само чрез характеристика на външните или 
физическите си качества, психологическият портрет на практика отсъства. Героите като 
правило са известни астрономи, военачалници, вълшебници, а възходът им обикновено е 
предсказан в детските песнички.

Признат шедьовър на същинската корейска проза е История за Чхунхянг 
(춘향전, 春香傳). Написано от неизвестен автор, това произведение като че ли е най-
популярно не само в Корея, но е и най-известното корейско съчинение извън пределите 
на страната. Кодифициран някъде през XVIII в., този наратив по-късно е разширяван 
и допълван многократно при всяко преиздаване, така че днес трудно бихме могли да 
очертаем границите на изначалния текст. Това произведение представлява романтична 
история за един младеж от аристократичен произход и една дъщеря на кисенг. Слугата на 
младия господар изпълнява много важна роля на представител и своеобразен „рупор” на 
обикновените хора през онази епоха. И така, по време на управлението на крал Инджо (упр. 
1623-1649) И То-рьонг – синът на янгбан, се влюбва в Чхунхянг – дъщеря на кисенг. Това се 
случва през един пролетен ден в павилиона Куангхан.
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Традиционно 
изображение
на главните герои

Героят изпраща своя 
весел и хитър слуга при 
девойката, който най-накрая 
я скланя да се срещне с 
неговия господар. Уви, не 
след дълго младежът трябва 
да придружи баща си, който 
е назначен за министър в 
столицата.

Следва 
сърцераздирателна 
сцена на сбогуването, по 
време на която двамата 
млади хора се кълнат във 
вечна взаимна обич и си 
разменят подаръци, за да 
не се забравят един друг: 
огледало и нефритен 
пръстен. Девойката обещава 
да чака своя любим, колкото 
и дълго това да продължи. 
След като И То-рьонг заминава за Сеул, местният управител, привлечен от красотата на 
Чхунхянг, заповядва майка й да я изпрати при него като наложница. Естествено девойката 
отказва и управителят я хвърля зад решетките, като я подлага на безброй унижения и 
издевателства. Чхунхянг остава непоколебима. Междувременно младежът, облечен като 
просяк, се връща в града, където е изпратен като таен кралски инспектор, който проверява 
работата на местното управление. Като научава за злата участ на своята любима, той казва 
кой е в действителност, наказва управителя и освобождава девойката, с която оттогава 
насетне заживява спокоен и щастлив живот.

Детска версия
на историята 
за Чхунхянг

Както вече казахме, 
това произведение има 
ксилографични и ръкописни 
версии (съответно, над 
тридесет и над десет), 
като в някои от тях 
главната героиня вече 
не е дъщеря на кисенг, а 
представителка на средна 
класа; променят се имената 
на героя и на неговия слуга 
и обстоятелствата около 
запознанството на героите; 
пола на слугата, но така или 
иначе в основните си линии 
сюжетът се запазва.

Мястото на творбата 
История за Чхунхянг 
или както още я наричат 
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Повест за Чхунхянг, е уникално в корейската литература поради нейната изключителна 
популярност. Съдържанието на това произведение има също общонационален характер, 
благодарение на мелодраматичната му същност. За никого не е тайна, че на Изток 
мелодраматизмът е на особена почит. Тази книга е много поучителна, защото верността 
бива възнаградена винаги!

Героите и персонажите са характерни за корейското минало, а самата творба не 
е лишена от хумор, чийто изразител е предимно господарският слуга. Самата Чхунхянг 
въплъщава душевна чистота и преданост – качества, пред които свежда глава всеки кореец. 
Така главната героиня става еталонен женски образ в класическата корейска книжнина.

През XIX в., когато страната преживява труден период в своята история, големите 
прозаични произведения стават рядкост и все пак те заемат подобаващо място в корейската 
литература.

В общи черти такава е панорамата на средновековната корейска проза, написана на 
корейски и на китайски език.

ІІІ 109
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НОРМАТИВЕН  КОНТРОЛ  НА  ИМЕНАТА  НА  АВТОРИ,
КОИТО  ПИШАТ  ПОД  СОБСТВЕНО  ИМЕ  

И  ПОД  ПСЕВДОНИМ

Силвия Филипова

Съвременните национални библиографии имат силно изявена информационна 
функция. Достъпността до събираната в тях информация е една от основните им 
характеристики. Стремежът е потребителят да може лесно да намери необходимите 
сведения в морето от библиографски записи. Идеалната цел е с едно информационно 
търсене конкретният потребител да достигне до цялата съществуваща релевантна 
информация в електронна среда. Механизмът за създаване на ефективно информационно 
търсене в библиографските бази данни е нормативният контрол. Неговата функция е 
да определи елементите, по които най-често се провежда потребителското търсене и 
да създаде такива връзки в конкретната база данни, чрез които ползвателят да изтегля 
цялата съществуваща релевантна информация по предварително формулирана заявка. 
Обясним е големият интерес на ИФЛА и националните библиографски агенции на 
отделните страни към въвеждането, поддържането и проблемите на нормативния контрол в 
библиографиските и каталожни бази данни.

Последното международно изследване на ИФЛА за състоянието на нормативния 
контрол в различните национални библиографии, възможностите му за развитие, 
международен обмен и предпочитани добри практики е публикувано през 2009 г. под 
наименованието „Функционални изисквания към нормативните данни” (5). То дава 
цялостна картина на контролираното търсене на библиографска информация в отделните 
страни и определя приоритетите, към които е добре да се стремят националните 
библиографски агенции. В него са определени тези елементи от библиографското описание, 
по които най-често се формира потребителското търсене. Информационно-търсещите 
елементи са наречени „обекти”. Там са посочени 11 библиографски обекти, които са 
приоритетни за ползвателите. Три от тях се отнасят за авторство – лице, колективен орган, 
фамилия. Четири от тях визират заглавието – произведение, проявление, въплъщение, 
единица. А последните четири обекта са свързани със съдържанието на произведението 
– понятие, предмет, събитие и място. Наред с тях са определени още три обекта, които 
са свързани с всеки един от горепосочените библиографски обекти. Наречени са име, 
идентификатор и правила за описание.

Един от най-важните библиографски елементи, използван контролирано в 
информационното търсене, е обектът „лице”. Във „Функционалните изисквания към 
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библиографските записи” (4) този библиографски обект е определен като „индивид, 
персонаж или идентичност, установени или възприети от индивид или група [FRBR, 
модифицирано].” (5, с. 13). Обектът „лице” включва автори на произведения, редактори, 
съставители, илюстратори, преводачи и др. лица, които участват в създаването на 
библиографираните документи. За да бъдат използвани като информационно-търсещи 
елементи в нормативния контрол, те трябва да бъдат свързани с трите последни обекта, 
посочени във функционалните изисквания към нормативните данни – име, идентификатор 
и национални правила за описание. Идентификаторът е свързан с техническите връзки в 
базата данни и няма отношение към определянето на основната форма на името на дадено 
лице. За определяне на броя на основните установени точки на достъп и тяхната форма от 
значение са обектите „име” и „правила за описание”. Според международните препоръки, 
включени в концептуалния модел, определящи за формулиране на основната и вариантните 
установени точки на достъп в националната библиографска база данни на обекта „лице” са 
името и правилата за библиографско описание.

Всяко едно лице е отбелязано в библиографирания документ чрез своето име. В 
различните документи то може да бъде записано различно – пълно, съкратено, с инициали, 
на друг език и т. н. За да може името на конкретно лице да се използва контролирано в 
библиографската база данни, е необходимо да се определи коя негова форма ще се приеме 
за основна установена точка на достъп, под която да се съберат всички библиографски 
описания с участие на даденото лице в базата данни.  Най-често създателите на дадено 
произведение са реални личности. Те публикуват своите произведения под истинското 
си име, което се приема за основна установена точка на достъп в библиографските бази 
данни. Всички варианти на името се приемат за допълнителни установени точки на 
достъп (препратки) и правят връзка с единствената основна контролирана точка на достъп 
– истинското име. По този начин, ако в библиографската база данни се потърси такова 
лице под истинското си име – ще се достигне до всички негови произведения, т. е. с едно 
търсене ще се извлече цялата релевантна информация, свързана с името му. Например, ако 
във всички национални библиографски записи на произведения на писателя Иван Вазов за 
основна форма е определено пълното му име (Вазов, Иван Минчов, 1850-1921), то може да 
бъде използвано в информационното търсене за достигане до всички негови произведения, 
които са част от националната библиография. Ако се направи търсене по някоя от 
вариантните форми на името, то тя ще насочи потребителя към основната установена точка 
на достъп, приета в конкретната база данни (т. е. пак ще посочи като основна форма Вазов, 
Иван Минчов, 1850-1921).

Има случаи, в които авторът предпочита да не използва истинското си име и 
публикува под псевдоним. Той създава нова библиографска идентичност (псевдоним, 
прякор, духовно име и др.), която използва за представяне на своите произведения. В 
този случай всички негови публикации, включени в националната библиография, се 
въвеждат чред една и съща основна установена точка на достъп – неговият псевдоним, 
прякор, духовно име и т. н. Тя се използва при контролираното търсене за достигане до 
цялата релевантна информация от и за този автор. Истинското му име се въвежда като 
допълнителна установена точка на достъп (препратка) и прави вързка с псевдонима, 
приет за основна контролирана точка на достъп, разкриваща неговото творчество. Като 
автори, които пишат само или предимно под псевдоним могат да бъдат посочени Елин 
Пелин, Ран Босилек и др. Например под основната форма на името (Елин Пелин, 1877-
1949) са събрани всички негови произведения в националната библиография. Истинското 
му име Димитър Иванов Стоянов не е известно. Повечето потребители не го свързват с 
произведенията на Елин Пелин. Но то е въведено като допълнителна установена точка 
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на достъп (препратка) за тези от тях, които биха го потърсили и по този начин.Различни 
библиографски практики съществуват при тези автори, които публикуват едновременно 
под истинско име и под един или повече псевдонима. Достъпността до интернет дава 
възможност да се проверят библиографските решения в различните страни. Проучването 
може да се направи на основата на известни автори, които пишат под истинско име и 
псевдоним. Техни произведения са преведени на различни езици и библиографските им 
описания се формират по различни национални библиографски или каталожни  правила. 
Например известната американска писателка Джейн Ан Кренц публикува своите романи 
както под истинското си име, така и под няколко псевдонима – Аманда Куик, Джейн 
Касъл, Стефани Джеймс, Джейн Тейлър и др. Възниква въпросът под коя форма на 
името – истинското име или псевдонимите да се събере нейното творчество, отразено в 
библиографските бази данни? Дали е достатъчно да се въведе една основна установена 
точка на достъп за това лице или основните точки на достъп могат да бъдат повече от една?

Достъпността на Международния контролен файл на имената на лица (Virtual 
International Authority File) (11) дава възможност за запознаване с контролните записи на 
едно и също лице, направени в различни страни. Тъй като е даден пример с американска 
авторка, то на първо място е редно да се провери името и в Контролния файл на имената на 
авторите, поддържан от Конгресната библиотека на САЩ. Там тази авторка е представена с 
няколко контролни записа:

 
100

1 ‡a  Krentz, Jayne Ann

400 1 ‡a  Krents, Dzheĭ n Ė nn
400 1 ‡a  Krentts, Dzheĭ n Ė nn
400 1 ‡a  Кренц, Джейн Энн
400 1 ‡a  ןא ןיי׳ג ,ץנארק
400 1 ‡a  ןא ןיי׳ג ,ץנרק
400 1 ‡a  ����·A·����

400 1 ‡a  ������������

500 1 ‡w  nnnc ‡a  Castle, Jayne
500 1 ‡w  nnnc ‡a  James, Stephanie
500 1 ‡w  nnnc ‡a  Taylor, Jayne
500 1 ‡w  nnnc ‡a  Quick, Amanda
500 1 ‡w  nnnc ‡a  Glass, Amanda, ‡d  1948-
500 1 ‡w  nnnc ‡a  Bentley, Jayne, ‡d  1948-
667 ‡a  Machine-derived non-Latin script reference project.
667 ‡a  Non-Latin script references not evaluated.
663 ‡a  For works of this author entered under other names, search also under ‡b  Castle, J

ayne. ‡b  James, Stephanie. ‡b  Quick, Amanda. ‡b  Taylor, Jayne. ‡b  Glass, Amanda, 
1948- ‡b  Bentley, Jayne, 1948-

670 ‡a  Her Crystal fl ame, c1986: ‡b  t.p. (Jayne Ann Krentz)
670 ‡a  Her Whirlwind courtship, 1987: ‡b  CIP t.p. (Jane Taylor) book t.p. (Jayne Taylor)
670 ‡a  Phone call to Dorchester Pub. Co., 5/29/87 ‡b  (Ja[y]ne Taylor is one of the pseud. used 

by Jayne Ann Krentz; other pseud. used: Stephanie James; Jayne Castle)
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В поле 100 на този контролен запис е поместена основната установена точка на 
достъп и това е истинското име на авторката  Krentz, Jayne Ann. В повтарящи се полета 
500 са посочени псевдонимите, които също са използвани в базата данни на Конгресната 
библиотека като основни установени точки на достъп. За всяко едно от тези имена са 
направени други контролни записи, където всеки един от псевдонимите е приет за основна 
установена точка на достъп. 

670 ‡a  Her Whirlwind courtship, 1987, c1980: ‡b  t.p. (Jayne Taylor)
670 ‡a  Quick, A. Scandal, c1991: ‡b  t.p. (Amanda Quick) p. 330 

(also writes as Jayne Ann Krentz)
670 ‡a  Neistovye serdtse, 1996: ‡b  t.p. (Dzheĭ n Ė nn Krentts)
670 ‡a  Nezhnyĭ  ogonʹ liubvi, 1997: ‡b  t.p. (Dzheĭ n Ė nn Krents)
670 ‡a  Biog. resource center (Contemp. authors), Feb. 25, 2005 ‡b 

(Jayne Ann Krentz; b. Mar. 28, 1948, San Diego, Calif.; San Jose State University, M.A., 
1971; also known as Jayne Bentley, Jayne Castle, Amanda Glass, Stephanie James, 
Jayne Taylor, Amanda Quick; under pseudonym Amanda Glass: Shield's lady, 1989, 
published under name Jayne Ann Krentz, 1998; under pseudonym Jayne Bentley: 
A moment past midnight, 1979, Turning towards home, 1979, Maiden of the morning, 1979, 
Hired husband, 1979, Sabrina's scheme, 1979)

100
1 ‡a  Castle, Jayne

500 1 ‡w  nnnc ‡a  Krentz, Jayne Ann
663 ‡a  Works by this author are entered under the name used in the item. 

For a listing of other names used by this author, search also under ‡b  Krentz, Jayne Ann

100
1 ‡a  James, Stephanie

500 1 ‡w  nnnc ‡a  Krentz, Jayne Ann
663 ‡a  Works by this author are entered under the name used in the item. 

For a listing of other names used by this author, search also under ‡b  Krentz, Jayne Ann

100
1 ‡a  Quick, Amanda

400 1 ‡a  Kvik, Amanda
400 1 ‡a  Квик, Аманда
400 1 ‡a  הדנמא ,קיווק
400 1 ‡a  תליג ,לטנב .הדנמא ,קיווק
400 1 ‡a  ���������

500 1 ‡w  nnnc ‡a  Krentz, Jayne Ann
667 ‡a  Machine-derived non-Latin script reference project.
667 ‡a  Non-Latin script references not evaluated.
663 ‡a  Works by this author are entered under the name used in the item. 

For a listing of other names used by this author, search also under ‡b  Krentz, Jayne Ann
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100
1 ‡a  Glass, Amanda, ‡d  1948-

500 1 ‡w  nnnc ‡a  Krentz, Jayne Ann
663 ‡a  Works by this author are entered under the name used in the item. 

For a listing of other names used by this author, search also under ‡b  Krentz, Jayne Ann
670 ‡a  Biog. resource center (Contemp. authors), Feb. 25, 2005 ‡b  

(Jayne Ann Krentz; b. Mar. 28, 1948, San Diego, Calif.; San Jose State University, M.A., 1971; 
also known as Jayne Bentley, Jayne Castle, Amanda Glass, Stephanie James, 
Jayne Taylor, Amanda Quick; under pseudonym Amanda Glass: 
Shield's lady, 1989, published under name Jayne Ann Krentz, 1998; 
under pseudonym Jayne Bentley: A moment past midnight, 1979, 
Turning towards home, 1979, Maiden of the morning, 1979, 
Hired husband, 1979, Sabrina's scheme, 1979)

100
1 ‡a  Bentley, Jayne, ‡d  1948-

500 1 ‡w  nnnc ‡a  Krentz, Jayne Ann
663 ‡a  Works by this author are entered under the name used in the item. 

For a listing of other names used by this author, search also under ‡b  Krentz, Jayne Ann.
670 ‡a  Biog. resource center (Contemp. authors), Feb. 25, 2005 ‡b  

(Jayne Ann Krentz; b. Mar. 28, 1948, San Diego, Calif.; San Jose State University, M.A., 1971; 
also known as Jayne Bentley, Jayne Castle, Amanda Glass, Stephanie James, 
Jayne Taylor, Amanda Quick; under pseudonym Amanda Glass: Shield's lady, 1989, 
published under name Jayne Ann Krentz, 1998; under pseudonym Jayne Bentley: 
A moment past midnight, 1979, Turning towards home, 1979, Maiden of the morning, 1979, 
Hired husband, 1979, Sabrina's scheme, 1979)

В този случай за истинското име и всеки един от псевдонимите на даденото лице са 
създадени отделни основни установени точки на достъп, които се използват за редни думи 
в библиографските записи на тези книги, които са публикувани под съответните имена. 
Вързка между истинското име и псевдонимите съществува само в контролните записи.

Ако обаче се направи потребителско търсене в електронната база данни на 
Конгресната библиотека (9), е видно че под всяка една от основните установени точки 
на достъп (Jayne Ann Krentz, Jayne Bentley, Jayne Castle, Amanda Glass, Stephanie James, 
Jayne Taylor, Amanda Quick) се изтегля само тази част от произведенията на авторката, 
които са публикувани под съответното име. При търсене на произведенията на Джейн 
Ан Кренц под истинското й име (Krentz, Jayne Ann) – излизат 91 произведения, които са 
писани под истинското й име, при търсене под псевдонима Castle, Jayne – излизат 30 кн., 
издадени под този псевдоним, при търсене под псевдонима Quick, Amanda – 46 книги, 
публикувани под този псевдоним и т. н. Няма една форма на името, под която да се изтеглят 
всички публикации на тази авторка, които са около 200. Не може да се очаква, че всички 
потребители на базата данни, които искат да се информират за цялостното й творчество, 
могат да се досетят за всичките й седем псевдинима и да ги използват при формулиране 
на потребителските им заявки за търсене. Същата библиографска практика съществува в 
националните библиографии на Великобритания, Франция, Чехия и др. Може да се приеме, 
че това е една от международните тенденции. Тя отразява вярно творчеството на даден 
автор и се съобразява с желанието му да създава нови библиографски идентичности. Но тя 
не е достатъчно ефективна от гледна точка на достигане до цялата релевантна информация 
от и за дадено лице в информационна среда.

Съществува друга международна библиографска практика, при която се определя 
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само една основна установена точка на достъп за автор, който използва повече от едно име 
в публикациите си. Тя обединява всичките му публикации в конкретната библиографска 
база данни. Останалите форми на името, независимо дали са съкратени форми или 
псевдоними, прякори, духовни имена и т.н., се приемат за варианти. Подходящ пример е 
контролният запис на американската авторка Джейн Ан Кренц в Полския контролен файл 
на имената (11).

100 1 ‡a  Krentz, Jayne Ann .‡d  (1948- )  
400 1 ‡a  Castle, Jayne. 
400 1 ‡a  James, Stephanie. 
400 1 ‡a  Taylor, Jayne. 
400 1 ‡a  Quick, Amanda. 
667 ‡a  Nazwa rzeczywista: Jayne Ann Krentz. Pseud.: Jayne Bentley, Jayne Castle 

(powieści o tematyce futurystycznej), Amanda Glass, Stephanie James, Amanda Quick 
(romanse historyczne z wątkiem kryminalnym), Jayne Taylor. 
Powieści o tematyce współczesnej publikuje pod własnym nazwiskiem

От цитирания запис е видно е, че само истинското й име обединява всички нейни 
произведения. Всичките й псевдоними са въведени в поле 400, където се въвеждат 
вариантните форми на името. Единствената форма, която може да бъде използвана за редна 
дума в библиографското описание, е истинското име. По-долу е показано библиографско 
описание на книга на Джейн Ан Кренц, която тя е публикувала под псевдонима си Аманда 
Куик. Въпреки това редната дума на описанието е истинското име на авторката.

Autor Krentz, Jayne Ann (1948- ).

PB 2737/2008
095 00 PB
AUT: Krentz, Jayne Ann (1948- ).
TYTUŁ/ODP: Kochanka / Amanda Quick ; przeł. Małgorzata Stefaniuk.
WYD: Warszawa : Wydawnictwo Da Capo, 1995.
OBJ: 318, [1] s. ; 19 cm.
UW1: Na książce pseud. aut., nazwa: Jayne Ann Krentz.
UW6: Tyt. oryg.: "Mistress" 1994. Na książce pseud. aut., nazwa: Jayne Ann Krentz.
PRZEDMIOT: Powieść amerykańska - 20 w.
UKD_BN 821.111(73)-3

Тази международна библиографска практика се прилага и в Хърватската 
национална библиография (7). За да не бъда голословна в твърденията си, прилагам 
пример. Цитирала съм 3 библиографски записа на произведения на Джейн Ан Кренц, 
публикувани под истинско име и псевдонимите Джейн Касъл и Аманда Куик. Видно е, че 
за редна дума на библиографските описания и на трите произведения е прието истинското 
и име. Всички библиографски описания на произведения на писателката, независимо дали 
са публикувани под различни псевдоними или под истинско име са обединени под една 
основна установена точка на достъп – истинското име на авторката Джейн Ан Кренц. 

K RENTZ, Jayne Ann
Copper Beach / Jayne Ann Krentz ; prevela 
Aleksandra Filipović. - Rijeka : Leo-commerce, 
2012. ([s. l. : s. n.]). - 397 str. : portr. ; 20 
cm. - (Biblioteka Leo)
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Prijevod djela: Copper Beach. - Slika autorice i 
bilješka o njoj : str. [398].
ISBN 9789532183412
821.111(73)-31=163.42

 KRENTZ, Jayne Ann
Kristalni vrtovi / Amanda Quick ; [prevela s 
engleskoga Vesna Valenčić]. - Rijeka : Leo 
commerce, 2014. ([s. l. : s. n.]). - 379 str. : slika 
autorice ; 21 cm. - (Biblioteka Leo)
Pravo ime autorice: Jayne Ann Krentz. - Prijevod 
djela: Crystal gardens.
ISBN 9789532184358 : 160,00 HRK
821.111(73)-31=163.42

 KRENTZ, Jayne Ann
Tamna svjetlost / Jayne Castle. - Rijeka : Leo-
commerce, 2011. ([s. l. : s. n.]). - 359 str. ; 21 
cm. - (Biblioteka Leo.)
Prijevod djela: Dark light. - Pravo ime autorice: 
Jayne Ann Krentz. - Slika autorice i bilješka o njoj: 
str. [360].
ISBN 9789532182927 : 160 HRK
821.111(73)-31=163.42

Тази международна библиографска практика се прилага още в Латвийската, 
Унгарската, Македонската и др. национални библиографии. Под една основна установена 
точка на достъп се събира цялата релевантна информация от/за едно лице, което дава 
възможност да се достигне до нея с едно информационно търсене. Този принцип 
не нарушава авторските права на конкретните лица, а същевременно осигурява по-
ефективно търсене в електронна среда. Той дава възможност за по-голяма достъпност до 
информацията в националната библиография.

Тези две основни тенденции са отразени в концептуалния модел „Функционални 
изисквания към нормативните данни”. Там пише, че „правилата за каталогизация се 
различават по отношение на персонажите (т.е. библиографските идентичности), създадени 
или приети от един и същи индивид. Някои правила приемат псевдонимите, използвани 
от един индивид като отделни персонажи и въвеждат отделна установена форма за всеки 
от тях, като свързват с препратки „Виж и” получените установени форми на имена за тези 
персонажи. При други правила е прието за даден индивид и за псевдонимите, използвани 
от него да се използва само един персонаж. Той се поддържа като установена форма, а 
имената на останалите персонажи се приемат като вариантни форми на името на индивида” 
(6, с. 14). Изследването не се ангажира с формулиране на международни изисквания и 
препоръки по този въпрос. То констатира двете международни тенденции и ги приема като 
равностойни възможности. Основното изискване, което може да се приеме за препоръка, 
е основните установени точки на достъп да съответстват на обекта „правила за описание”. 
Международното изследване определя като водещ критерий за прилагане на една от 
международните тенденции регламента в съответните национални библиографски правила 
за описание.

Действащите национални правила за библиографско описание в България са 
събрани в „Ръководство за азбучни каталози на книги” (4), издадено през 1989 г. Въпреки 
че някои каталогизатори и библиографи го намират за малко остаряло, досега то не 
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е заместено от други, по-съвременни правила за библиографско описание. По тази 
причина то все още е единственото национално ръководство, което може да даде насока 
за формулиране на авторките имена. Там има разработен специален раздел за формата на 
авторкото име като редна дума в описанието, в който е коментиран този случай. „Когато 
авторът пише под истинско име и под псевдоним, редна дума е истинското име или 
псевдонимът – в зависимост от това, под кое име е по-известен. От невъзприетата форма се 
прави препратка.” (4, с. 50).

Освен ръководството има и действащ стандарт за библиографско описание на 
книги БДС 15419-82 (1). В него пише следното: „Ако авторът е известен изключително 
или предимно под псевдоним, в редната дума се дава псевдонимът. Истинското му име, 
ако е необходимо, се отбелязва в забележка. Ако авторът си служи с няколко псевдонима, 
в редната дума се дава най-популярният. Другите псевдоними и истинското му име се 
дават в забележка. Когато авторът е по-известен под истинското си име, въпреки че 
пише и под псевдоним, в редна дума се дава истинското му име. Псевдонимът, ако е 
необходимо, се дава в забележка.” (1, с. 10). Същият принцип е формулиран в БДС 16764-
88 Библиографско описание на графични издания (3), издаден през 1988 г. (3, с. 10) и БДС 
15935-84 Библиографско описание на нотните издания (2, с. 11). Въпреки че тези стандарти 
са оставени на доизживяване, те все още са действащи. 

В последния стандарт „ISBD Международен стандарт за библиографско описание. 
Консолидирано издание” (8), издаден през 2011 г., въпросите за формата на авторското име 
като установена точка на достъп въобще не са коментирани. Затова основните принципи се 
формират по гореспоменатите национални правила за описание.

Правилото, което се повтаря във всички български държавни стандарти и 
„Ръководството за библиографско описание… (4)” , може да бъде прието единствено като 
национално. Според него дадено лице се представя в националната библиография или 
в каталозите на библиотеките само с една основна установена точка на достъп, която се 
присвоява на всички библиографски описания на негови произведения. Всички други 
форми на името му се въвеждат като вариантни установени точки на достъп, т.е. препратки. 
Те могат да бъдат съкратени форми на името, псевдоними, прякори, духовни имена, 
светски имена и др. Това правило е установено отдавна, но все още представлява актуална 
международна тенденция, която се отчита и в най-новите международни изследвания на 
ИФЛА. То продължава да бъде прилагано и днес. Българските национални правила за 
нормативен контрол на имената на индивидуалните автори се покриват с тези на Полша, 
Хърватска република, Македония, Унгария, Латвия и др. За разлика от тях, ние обаче 
даваме три основни установени точки на достъп на американската писателка Джейн Ан 
Кренц:

ID=2104933 LN=0000008222 PN V1 15.10.1998 CONBG::NBKM_OLD
Updated: 06.02.2015 CONBG::NBKM_ELENAK Copied: 0
001  ac - редактиран запис bx - основен контролен запис ca - име на лице 
100  ba - установена cbul - български gca - кирилица - неопределена 
101  aeng - английски 
102  ausa - САЩ 
106  a0 - може да се използва като предметна рубрика 
120  aa - женски ba - разграничено име на лице 
152  aRAKK - Ръководство за азбучни каталози на книги 
19011 a1948 
200  1 7ca - кирилица - неопределена aКренц bДжейн Ан f1948- 
200  1 7ba - латиница aKrentz bJayne Ann f1948- 
3000 aЗа някои свои произведения използва различни псевдоними. 
340  aБиблиотекар. Писателка. Автор на любовни романи. 
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500  1 34607077 5e - псевдоним 7ca - кирилица - неопределена aКуик bАманда f1948- 
500  1 34607077 5e - псевдоним 7ba - латиница aQuick bAmanda f1948- 
500  1 345574501 5e - псевдоним 7ca - кирилица - неопределена aДжеймс bСтефани f1948- 
500  1 345574501 5e - псевдоним 7ba - латиница aJames bStephanie f1948- 
810  aСветлина в сянката / Джейн Ан Кренц. - 2012 
830  aБиогр. данни намерени в: (http://www.fantasticfi ction.co.uk/k/jayne-ann-krentz/) 

(28.11.2012) 
916  x070 

В горния запис е видно, че в поле 200 е изписана основна установена точка на 
достъп, която представлява истинското име на писателката: Кренц, Джейн Ан, 1948-. В 
поле 500 са въведени другите основни точки на достъп за тази авторка: Куик, Аманда, 
1948- и Джеймс, Стефани, 1948-. За всеки един от тези псевдоними е направен по още един 
контролен запис. Те са цитирани както следва:

001  ac - редактиран запис bx - основен контролен запис ca - име на лице 
100  ba - установена cbul - български gca - кирилица - неопределена 
101  aeng - английски 
102  ausa - САЩ 
106  a0 - може да се използва като предметна рубрика 
120  aa - женски ba - разграничено име на лице 
152  aRAKK - Ръководство за азбучни каталози на книги 
19011 a1948 
200  1 7ca - кирилица - неопределена aКуик bАманда f1948- 
200  1 7ba - латиница aQuick bAmanda f1948- 
3000 aПсевдоним на Джейн Ан Кренц. 
340  aБиблиотекар. Писателка. Автор на любовни романи. 
500  1 32104933 5f - истинско име 7ca - кирилица - неопределена aКренц bДжейн Ан f1948- 
500  1 32104933 5f - истинско име 7ba - латиница aKrentz bJayne Ann f1948- 
810  aОтдаването : Роман : В 2 ч. / Аманда Куик. - 1992 bAmanda Quick 
916  x070 

001  ac - редактиран запис bx - основен контролен запис ca - име на лице 
100  ba - установена cbul - български gca - кирилица - неопределена 
101  aeng - английски 
102  ausa - САЩ 
106  a0 - може да се използва като предметна рубрика 
120  aa - женски ba - разграничено име на лице 
152  aRAKK - Ръководство за азбучни каталози на книги 
19011 a1948 
200  1 7ca - кирилица - неопределена aДжеймс bСтефани f1948- 
200  1 7ba - латиница aJames bStephanie f1948- 
3000 aПсевдоним на Джейн Ан Кренц. 
340  aБиблиотекар. Писателка. Автор на любовни романи. 
500  1 32104933 5f - истинско име 7ca - кирилица - неопределена aКренц bДжейн Ан f1948- 
500  1 32104933 5f - истинско име 7ba - латиница aKrentz bJayne Ann f1948- 
810  aЖадувана милувка : [Роман] / Стефани Джеймс. - 1993 
916  x070 

На какво основание се въвеждат три основни установени точки на достъп за един 
и същи автор в противоречие с националните правила за библиографско описание по този 
въпрос? Достатъчно ли е да се наблюдава тази практика в Конгресната библиотека, за да се 
пренесе в българския нормативен файл на имената? 

Наистина, установени са две основни практики при представяне на имената на 
индивидуалните автори в библиографския запис на международно ниво. Но експертите 
на ИФЛА, които са направили изследването, не са препоръчали една от двете тенденции 
като по-добра, по-съвременна или по-подходяща. Няма предпочитана или препоръчвана 
международна практика. 

Нужно ли е да се съобразяваме с националните правила на описание? Същите тези 
експерти от ИФЛА са дали основна насока обектът „лице” да бъде свързан с още два обекта 
– „име” и „правила на описание”. Правилата за описание, с които се свързва формата на 
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името на дадено лице, се съставят на национално ниво. Към този момент не съществуват 
единни международни правила за библиографско описание. Международната препоръка е 
да съобразим контролираните точки на достъп за имена на лица с националните правила 
за описание. След като българските правила за библиографско описание определят една 
основна установена точка на достъп за името на едно лице, на какво основание се създават 
три основни установени точки на достъп за цитираната по-горе авторка? 

Надявам се библиографското описание в България да запази националното си 
единство и добрите традиции. Надявам се, че процесът по уеднаквяване на правилата 
на библиографското описание на международно ниво, ще служи като добър пример 
да не отстъпваме от вече достигната национална стандартизация. И ако има нужда от 
осъвременяване на някои правила, то това да става чрез нови национални правила, а не чрез 
работа на парче за всяка отделна библиотека.
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ШАМС  АД-ДИН  МОХАММАД  ШИРАЗИ  ХАФЕЗ

Хаджар Фиюзи

Посвещавам тези редове на светлата душа на скъпата ми дъщеря – вечно 
светеща звезда – Шараре.

Още през 14 век Хафез с огромно страдание пише тези прекрасни, 
лирични и мистични редове в памет на сина си, когото загубва твърде рано, а 
ОстадШахидМотахарри е написал в полетата на своите записки следното:

„Мистичната заупокойна молитва на Хафез по повод смъртта на сина му 
е великолепна”. Д-р Риахи в книгата си „Голгящ дар шер ва андишейе Хафез” („В 
търсене на цвете в поезията на Хафез”), пише: „Измежду хилядите поети през 
изминалите 12 века, творили на персийски език, като сложим настрана Фердоуси, 
най-яркият талант е този на Хафез. Хафез е поет състрадателен и познавач на 
болките на иранския народ, той е изтъкната световна личност.”

Днес, след 7 века, четейки сладкодумните редове на газелите на Хафез, 
чувствам, че „играта на времето ме надхитри” и съм съпричастна на Хафез.

 
Щастлива съм, че взимам участие в настоящото честване на юбилея на 

професор Александра Куманова. От няколко години имам честта да се познавам 
лично с нея и искрено споделям, че подобно познанство е изключително ценно за мен, 
тъй като преди всичко тя е на възрастта на скъпата ми дъщеря Шараре и като 
нея е лъчезарна, изпълнена с финес и обич, начетена и упорита в развитието на 
общественото познание, на хората, на техния свят и ценности. Високите научни 
титли, с които е удостоена, сами говорят за личността й.

Научните, художествените, философските, историческите и поетичните 
произведения на г-жа Ал. Куманова до едно са свързани с човешкото приятелство, 
красота, изящество, изисканост, любов и благосклонност. Прочитът им с лекота 
вдъхновява дух и оптимизъм.

Творбата, която г-жа Ал. Куманова озаглави „Очите на Шари”*, освен че 
е на високо познавателно ниво, всъщност е едно литературно произведение през 
погледа на Шари – мъдрата дъщеря на Иран, която засенчи световната общност 
с представянето на цивилизацията, културата и литературата на своята родина. 
Г-жа Ал. Куманова чрез тази творба увековечи Шари за вечността.

Чрез Всевишния Бог и душата на скъпата ми покойна дъщеря пожелавам 
на проф. Ал. Куманова здраве и умножаващи се успехи в популяризирането на 
обществената култура, литература и морал.
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Рожба на сърцето
Един славей с мъки и страдания цвете сътвори.
Вятърът на завистта стотици тръни в сърцето му заби. 
Със илюзията сладка папагалът е щастлив,
Но изведнъж потоп от небитието надеждите уби. 
От завистливите очи избяга и луната от небето. 
Моята луннолика в гроб се потопи. 
Да бъде вечна паметта на рожбата ми. 
Как лесно си отиде, а как живота ми стъмни
Господарю, товарът ме съсипа. За Бога, помогни!
Вятърът на милостта доведе ме във твоите висини. 
Не пренебрегвай пръстта върху лицето и сълзите в моите очи. 
От тази глина лазурното небе радостта и щастието сътвори. 
Ей, Хафез, не даде шах със топа и възможността пропусна ти.
Какво да сторя, играта на времето ме надхитри. 

Това да наричаме Хафез велик поет, един от двамата големи лирици в историята на 
персийската поезия (другият е Саади), създавали най-добрите любовни мистични газели на 
персийския език, не е трудно – всички умни, проницателни личности са единодушни. Но 
отговорът на въпроса, каква е тайната на поетичното величие на Хафез, в какво се крие тя и 
какви са първопричините за зараждането й, е труден.

Херман Ате, немски езиковед (1884-1915), в книгата си „Основите на иранската 
литература” пише за Хафез: „…Той е първият човек, който усъвършенства газелата 
от гледна точка на форма и съдържание. Той е бил и ще бъде най-великият творец на 
газели на всички времена. Този поет използва суфийските образи и сравнения с цел 
да обогати човешките възгледи и разум, да научи хората да оценяват и най-малките 
дадености в живота, използва ги в защита на свободата и в борбата срещу лицемерието и 
показничеството, стреми се да извиси човешката душа до най-висша степен. С една дума, 
той е първият човек, който създаде легенди чрез борбата срещу общинските управления, 
мъката на времената, а ние, отвъд магическата призма на неговата поезия, виждаме нашия 
живот или битието по-пъстри, по-жизнени, а радостите си – по-трайни, мъките си по-
поносими, по-леки и нашите надежди по-осъществими.”

В дните на потисничеството, Хафез с прекрасните си стихотворения е възраждал 
надеждата на хората за настъпването на края на тиранията.

Бъди търпеливо, ей, сърце, защото правото няма да допусне
Такъв скъпоценен камък да попадне в ръцете на Ахриман.
Диванът на Хафез не е само едни литературно съчинение, а е нещо по-широко от 

литература, това е писмо за деяние, подвиг, акт за живот – описание на нашия живот.
След прочита на превода на Диван-е Хафез, Гьоте, подражавайки му, написва своя 

диван „Шарги – Гарби” („Изток – Запад”) и в една от частите на този диван, наричана 
„Хафезнаме”, казва следното:

„Това, че не можеш да имаш край,
Е признание за твоето величие.
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А това, че ти никога не започваш е
Съдба – твоето предопределение
Тази поезия е като въртящи небеса
Небесен завой
Началото и краят ти е винаги едно
И онова, което е измежду тях двете
То е същото онова, което е от Сътворението и ще бъде вечно
Ти си извор на радост и свежест…
Ако целият свят потъне и изчезне, Хафез!
С теб ще се съревновавам, само с тебе…”

В „Хафезнаме” четем още:
„Мислим, че Хафез не е като земните хора, може би е небесен поет, всеки негов 

стих има 70 утроби, т.е. във всяка същност намира 70 значения, а всяко значение – 70 
тълкования. Покойният Хаджи Молла Сабзевари пише за него: „Не е пророк, но Диванът 
му отрича всички лъжливи, преувеличени легенди и предания за боговете. Дойде от 
невидимото седмо небе.” В книгата „Хафез в усилие и сянка” четем:

„Ние сме тези, на които се иска да го видим земен или небесен. Неговата поезия е 
като далечен хоризонт, мястото на целувката на небето и земята. Небесен е, защото това, 
което търси в този черен земен свят, е добрината, чистотата, справедливостта, но не ги 
намира. Земен е, защото онова, което иска от кокетството, охолството и мелодията, открива 
под земната сянка на върбата на някоя ливада. Следователно той намеква за посоката на 
небето, но очите и сърцето му витаят на земята.”

Хафез е роден през 1305 г. в град Шираз. Баща му умира още, докато той е дете 
и Хафез остава да живее с майка си в бедност и нищета. Известно време работи в една 
хлебарница, но любовта му към науката и знанието го теглят към училището и той 
едновременно изкарва прехраната си и се учи на четмо и писмо. Не след дълго започва да 
се интересува сериозно от наука и се захваща с различни изследвания най-вече в областта 
на ислямското право и литература, както и наизустяване на Корана. Самият Хафез казва 
следното:

Не съм видял по-благозвучна от поезията, Хафез
Поради Корана, който носиш в душата си.

Повечето време Хафез прекарва в четене, също е бил и много добре запознат с 
музикалното изкуство. Бил е силно привързан към родния си край и тази привързаност 
му пречи да пътува до други градове и страни. Владетелят на Ирак го кани в двореца си 
и Хафез тръгва с кораб от Персийския залив. Внезапно излиза буря, Хафез се отказва от 
пътуването и се връща в Шираз. През 1413 г. е погребан в родния си Шираз и неговата 
гробница „Хафезие” е място за поклонение на хора на науката и културата.

Поезията и мислите на Хафез, устояли през времето, са живи и са плод на ярката 
култура на иранския народ.

Хафез е наричан още „езика на отвъдното” (ар.: лесан ал-гейн). По времето, когато 
живее иранският поет, в Шираз политическата обстановка е неспокойна и нестабилна, но в 
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същото време градът е един от големите научни и литературни центрове както в Иран, така 
и в ислямския свят въобще, което дава възможност на Хафез да израсне в обкръжението на 
велики учени, литератори, поети и мистици.

Хафез е мислител, който често се уединява и потъва в поетични фантазии.
Хафез има жена, с която живее в разбирателство и с която споделя всички мъки и 

радости в живота. Поетът има и син, за чиято ранна смърт споменахме.
Хафез овладява литературните и богословски науки, логиката и мистическите 

истини, има изключителен талант и широки познания по персийска литература. 
Възприемайки най-добрите стихове на майстори на персийската поезия като Моулави, 
Саади, Ходже Салмон и др., Хафез не само импровизира въз основа на техни текстове, но 
ги доразвива в художествено и философско отношение.

Въпреки, че Хафез заимства от най-добрите газели, стихове и молитви на своите 
предшественици, той използва толкова нови мотиви и съвършени изрази и създава 
толкова ярки образи на газелата, че те зазвучават по новому. Газелите на Хафез са кипящо 
безбрежно море. Той казва:

Стиховете на Хафез изпълнени със знание
Възхвала на омайния му глас и словесното му излияние.

Другото предимство и величието на Хафез се изразяват в това, че от Дивана му 
струят веселие, оптимизъм, любов и мечтателност. Когато казва:

„О, сърце, идва благата вест за възкресяването на Иисус.”

Или:

„Ако още има пролет на живота на ливадата
Ей, сладкопойна птицо, не тъжи, ще си направиш чадър от цветя”…

В сърцето на читателя се заражда надежда, любов и вълнение. Между редовете на 
книгата „Хафез в усилие и сянка” четем: „Волният дух, който от една страна счита света за 
низък и долен, и крещи от нечестността на този стар свят без корени, убиец на Фархад, а от 
друга страна търси полъха на битието в бокала и погледа на сърцето му е отправен подир 
веселието, виночерпеца, цветята и виното.”

Хафез не събира своите стихове, те са събрани по-късно от Мохаммад Голандам и 
Сайед Касем Анвари, за да станат достояние на всички.

Тъй като Хафез е много популярен, неговият Диван е отпечатван на няколко пъти и 
народът в радостта и тъгата го чете и гадае по него, и според настроението си и това, което 
са си пожелали, те тълкуват стихотворенията.

Като пример за поезията на Хафез ще цитираме част от неговата кит’а:

Снощи, по залез, от мъката ми дадоха спасение
И в тъмнината на нощта ми дадоха и живата вода
Направиха ме безразличен към блясъците на моята душа
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И дадоха ми вино от чашата на откровението
Какво благословено утро бе и каква щастлива нощ!
Тази нощ на съдбата, в която отново ми дадоха живот.

Както повечето ирански поети, Хафез става известен приживе.
Днес и докато съществува светът, иранските потомци имат право да се гордеят, че 

имат такъв дълбокомислен поет, и да се радват и обнадеждават от неговите стихотворения, 
изпълнени със съдържание и човешки ценности.

Димитър Христов
ТЯ 
На Шари Пийкок 

Тя е врабче, което 
Отключва моята поезия. 
Тя е къпина 
Сладка и стипчива.
Тя е въздишка страстна 
И сълза.
Тя е поточе бистро и пенливо 
Покрай дънера сторък. 
Тя е море 
Без бряг и дъно.
Тя е тръстика, 
През която 
Земята пие 
От небето. 
Тя е фитил 
И взрив от чувства.
Тя не е само Тя,  
А всичко, 
Което е прекрасно. 
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ДОКУМЕНТ  И  ИСТОРИЯ  ПОВСЕДНЕВНОСТИ

Татьяна Хорхордина

Теоретические исследования повседневности при разнообразии подходов   
позволяют говорить о стремлении понять феномен человека во всей многозначности его 
взаимодействия с природой, обществом и другим человеком путем научной интерпретации, 
в том числе и сквозь призму управленческих документов. 

Исследование же документов как элементов повседневности долгое время 
находилось на периферии исторической науки. Парадокс, а точнее  драма документов 
повседневности заключалась в том, что, являясь ценными свидетельствами о историческом 
самосознании отдельной личности, они из-за своей субъективности проигрывали 
официальным документам, место которым на архивной полке было зарезервировано 
существовавшими перечнями. Ситуация изменилась, когда на смену ориентациям, 
определявшим пути решения  не только технических, но и природных и социальных 
проблем, пришло осознание необходимости гуманитаризации системы знаний о 
человеке и его философии на междисциплинарной основе. В отличие от центробежных 
тенденций начала ХХ века, когда приоритет принадлежал естественным и точным наукам, 
а гуманитарные знания существовали обособленно, по другую сторону „полезных” 
знаний, основным вектором современного знания стало стремление к интеграции, 
междисциплинарному синтезу.  

Этот процесс одной из первых в российской методологии  исследовала О. М. 
Медушевская: „В настоящее время гуманитарные науки достаточно ясно определили 
общность своей цели – изучения человека в его взаимодействиях с обществом, 
государством, природой, другим человеком. Преодолевается отчуждение разных 
областей знания, обозначилась и реализуется стремление к диалогу, возникают всë новые 
междисциплинарные направления исследований” [1]. Занимаясь общекультурными 
категориями современного информационного общества, О. М. Медушевская относила 
к ним и „категории документа, информационного ресурса, представлявшиеся ранее 
узкоспециальными” [2]. 

Глубокий  анализ этих  сюжетов содержится в фундаментальных трудах В. П. 
Козлова, которые представляют собой важную веху в становлении и развитии нового 
синтетического комплекса наук о документе [3].

Для российского сообщества учëных гуманитарное направление развития  
знаний облегчается наличием давних исторических традиций уважения к духовной 
составляющей культуры. Попытка расширенного определения лексемы „документ” была 
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распространена среди отечественных специалистов ещё в дореволюционный период. Об 
этом свидетельствует, в частности, определение, сформулированное в 16-м томе „Нового 
энциклопедического словаря”, издававшегося Ф. А. Брокгаузом и И. А. Ефроном. В 
соответствующей статье (автор – А. Гойхбарг) содержалось определение понятия документ 
не только в традиционно узком для того времени, юридическом смысле, но и в широком, 
созвучном с современными научными взглядами: „Документ – в обширном смысле всякий 
неодушевлённый предмет, содержащий в себе следы человеческой мысли и деятельности” 
[4]. В России раньше, чем в других странах, появилось понимание необходимости 
радикального поворота к тому, что именно в человека упирается практически вся 
совокупность глобальных проблем современности – от ухудшения экологии и военных 
катастроф до экономических кризисов и угрозы деградации человека. Не случайно основу 
современной системы научных знаний составляют труды мыслителей мирового масштаба 
– „естественника” В. И. Вернадского с учением о „ноосфере” (или „мыслезëме”, если 
воспользоваться ëмким неологизмом Велемира Хлебникова), и „гуманитария” А. С. Лаппо-
Данилевского,  указавшего на кризис эмпирического опыта исследований (прежде всего – в 
работе над источниками) в рамках позитивизма, отрицавшего “метафизические” аспекты 
гуманитарного познания. Гуманитарный вектор стал определять направление таких 
дисциплин, как источниковедение, археография, архивоведение, документоведение и др. 
Определилось трепетно-бережное отношение к документу, в какой бы форме и „оболочке” 
он ни выступал, поскольку представляет собой “материализованный продукт мыслительной 
деятельности человека”. 

Именно на этой основе в начале 1990-х гг. В. Н. Автократовым была  введена 
в научный оборот идея об архивах как о естественно-исторических образованиях, 
возникающих и развивающихся по собственным законам, а также об архивных фондах, 
учение о которых стало ядром науки об архивах. Всë большее понимание находят 
основополагающие теоретические положения Автократова, в частности, о месте и роли 
архивной информации в общей системе культурных ценностей и т.д. Эти положения 
ознаменовали собой принципиально новый подход к изучению многих фундаментальных 
проблем отечественного архивоведения. По существу, в них продекларированы 
гуманитарные основы, составляющие отличие современного этапа в развитии 
архивоведения, которое приобретает особую актуальность именно в условиях так 
называемого „информационного общества”. Создание архивов рассматривается как один 
из способов сохранения и приумножения культурного наследия нации, их неповторимой 
самоценности, и одновременно – как часть общечеловеческого движения от хаоса, 
варварства и господства разрушительных инстинктов к разумному порядку, духовности 
и осознанному стремлению к созиданию. В этом контексте отношение к судьбам архивов 
выступает как существенный критерий степени культурного  развития нации, характера 
и уровня еë самосознания. Происходит становление единой науки о человеке, которая 
могла бы объяснить не только отдельные, – биологические, психические, социальные, – 
свойства индивида, но само их взаимодействие, обуславливающее уникальную специфику 
человеческого существа в глобальной истории. Поэтому не случайно с  именем В. 
Н. Автократова связано начало новейшего этапа в развитии отечественной науки об 
архивах, отличительной чертой которого является восстановление единства исторической 
и теоретической частей в рамках фундаментальной науки об архивах. К сожалению, 
расцвет теоретического творчества В. Н. Автократова пришëлся на годы, когда интерес 
к фундаментальным разработкам в области гуманитарных наук встречал настороженное 
отношение со стороны властей. Это, как явствует из материалов его личного архива, 
объясняет его стремление сузить хронологические рамки исследования, а также свести всë 
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многообразие функций архивов к их информационному аспекту. Отсюда его внимание к 
синтезу идей теории информации и теории фондирования, а также гиперболизация роли 
„технологии” в развитии архивного дела в целом. Безвременная кончина В. Н. Автократова 
помешала ему создать целостную архивоведческую науку, в которой история и теория 
архивов существовали бы нераздельно и взаимно дополняли друг друга [5].

Таким образом,  глобальное архивно-информационное пространство  представляет 
собой не что иное, как вынесенную во вне общечеловеческую Память. Не случайно Ю. 
М. Лотман писал: „Культура есть память. Поэтому она всегда связана с историей, всегда 
подразумевает непрерывность нравственной, интеллектуальной, духовной жизни человека, 
общества и человечества. И поэтому, когда мы говорим о культуре нашей, современной, мы, 
может быть, сами того не подозревая, говорим и об огромном пути, который эта культура 
прошла. Путь этот насчитывает тысячелетия, перешагивает границы исторических эпох, 
национальных культур и погружает нас в одну культуру – культуру человечества” [6]. Это 
один из фундаментальных тезисов, определяющих роль и место архивов в современном 
обществе. 

Понимание глубинной сущности документа как зафиксированной во времени 
и пространстве основы самосознания человека  и человечества в целом является 
своеобразным „ядром”, вокруг которого связаны воедино важнейшие концептуальные 
понятия единой науки о человеке. В самом деле, практически всë, что мы  знаем и можем 
ещë узнать о человеке и особенностях его включëнности в цивилизационные процессы, 
базируется, в конечном счëте, на изучении исторических источников. Это определяется 
особым местом, которое документы занимают в жизни каждой личности, любого общества 
и государства. Специалист по истории повседневности XX–XXI вв. имеет возможность 
расширить свою источниковую базу за счëт использования метода сбора и записи 
„жизненных историй” – интервью всех видов (нарративных, полуструктурированных, 
биографических, лейтмотивных, фокусированных и проч.). Такие „устные истории” 
становятся для него не просто сбором, но созданием нового вида эмпирического материала. 
Исследователи, не располагающие возможностями лично и вслух „задать вопрос 
прошлому”, работают с традиционными письменными памятниками. Среди них они 
выделяют прежде всего „эго-документы”, то есть, документы личного происхождения – 
биографии, мемуары, дневники, письма, и т.д. Список источников этого вида непрерывно 
расширяется, включая сегодня уже и личные сайты в Интернете, которые позволяют понять 
человека и его поступки в конкретной ситуации, то, что отличает его повседневность – от 
жизни и поведения других, находящихся в тех же обстоятельствах.

Пользуясь психологическим приëмом вчувствования, историк повседневности 
представляет свою интерпретацию чужих мыслей и слов, свой транскрипт – „перевод” 
с чужого эмоционального языка. Потому и сами труды историков, изучающих чужие 
эмоциональные жизни, стилистически отличны от многих научных трудов неравнодушием, 
эмпатией, сопереживанием рассказываемому. В отечественной теории и историографии 
повседневности исходным постулатом можно считать концепцию А. С. Лаппо-
Данилевского (1863-1919), в рамках которой феномен самоценности каждой человеческой 
личности, следование принципу уважения к „чужой одушевлëнности” являются 
фундаментальными [7]. В этом плане он был категорическим противником позитивистской 
тенденции „растворения человеческой личности в массе” [8].

О. М. Медушевская ввела в научный оборот плодотворную мысль французского 
методолога исторической науки Ж. Дюби, который указал на то, что „у историков 
появилось стремление видеть в документе, свидетельстве, то есть в тексте 
самостоятельную научную ценность… Единственная доступная им реальность заключается 
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в документе, в этом следе, который оставили после себя события прошлого” [9].
Актуальность и значение исследования документа как элемента повседневности  

определяется, если использовать метафору В. П. Козлова, – „трагизмом его бытования”, 
поскольку его судьба решается подчас практически волей одного человека, хотя  
любой документ „представляет собой субъективно отражëнное, но всë же мгновение 
действительности. Это мгновение даровано человеку, обществу, государству Природой 
или Богом, как кому хочется считать, и оно должно быть бессмертно как жизнь во всех еë 
великих и малозаметных проявлениях” [10].

Буквально на наших глазах сформировалась общая теория документа, которая без 
понимания документа как неотъемлемого элемента повседневной жизни была бы неполной. 
В. П. Козлов представил аргументированное обоснование одного из фундаментальных 
положений общей теории документа: критерий значения документа не только и даже не 
столько определяется его значением как пассивного носителя информации о событиях 
исторического значения, а как самоценного элемента жизни человека в его повседневности 
[11].

Проблемное поле повседневности имеет устойчивую тенденцию к включению 
все новых векторов исследований. Так, если ранее в традиционной социо-антропологии 
„быт”, „бытовая сфера” противопоставлялись (вместе с досугом и т.п.) „труду”, сфере 
производственной, то современные историки повседневности видят одну из своих задач в 
изучении каждодневных обстоятельств работы, мотивации труда, отношений работников 
между собой и их взаимодействий (в том числе и конфликтных) с представителями 
администрации, то есть включают производственный быт в сферу повседневного. Таким 
образом, в центре внимания историка повседневности находится изучение социального 
с точки зрения индивида, не просто быт, но и его повседневное сознание и поведение. В 
объектах исследования (в том числе  тех текстов, которые служат для него источником) 
–  историк видит своих со-авторов, ведëт с ними диалог, не дистанцируясь, не стараясь 
встать „над” ними. С. В. Бахрушину принадлежит замечательная мысль о том, что „ясное 
понимание некоторых областей русской жизни, социальной и культурной, может быть 
достигнуто лишь при изучении самого человеческого материала, переживавшего те или 
иные исторические факты и так или иначе реагировавшего на них” [12].

Человек проходит трудный путь социализации, то есть, оставаясь индивидом, 
формируется как личность и гражданин. Это превращение   фиксируется в огромном 
количестве документов, постепенно становящихся не только прочными каналами для 
взаимного обмена человека информацией с окружающим миром, но превращаются в  
систему, которую можно рассматривать как “внешнюю память”.

Между внутренней (индивидуальной) и внешней памятью существуют, как 
минимум, два принципиальных отличия, имеющих особое значение в контексте 
исследования документа как элемента повседневности.

Первое отличие состоит в том, что информация, размещенная на искусственных 
носителях (бумага, электронные дискеты, диски и т.п.), обычно адресована и может 
быть доступна всем заинтересованным лицам и инстанциям. Психологически она 
воспринимается как информация для „чужих”, сознательно „смонтированная” в линейной 
последовательности из запутанного клубка образов, звуков, ощущений, мыслей, 
переживаний и т.п., которые составляют внутреннюю, индивидуальную память. 

Второе отличие заключается в том, что в процессе искусственного „монтажа” 
теряется сущность человека и социума как динамичных, самоорганизующихся, „живых” 
систем, развивающихся по более сложным законам. Исследование этих уникальных 
процессов до последнего времени проводилось в рамках общей психологии и еë 
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специальных отраслей, хотя попытки зафиксировать „стихийный поток” сознания 
неоднократно делались и делаются с разной степенью успеха (вспомним, например, хотя 
бы „Тристрама Шенди” Лоренса Стерна и „Улисса” Джеймса Джойса), а применительно 
к нашей теме – в документах личного происхождения, которые, по меньшей мере, 
не относятся по своему функциональному назначению к системе регуляторов 
действительности. 

Наиболее ярко феномен внутренней памяти проявляется в повседневном быте 
индивидов, который отражается в дневниковых записях, различных „пометах” для 
памяти, черновиках, набросках, этюдах, наконец – в частной переписке, „устной” 
истории, семейных преданиях и других „неформальных”, точнее, не отформатированных, 
хранилищах внутренней памяти. Речь идëт о пробуждении „документоведческих” струн 
конкретного живого человека, который протягивал нам на ладони своë сознание, – свою 
бесхитростно зафиксированную в документе личную Память, в робкой и бескорыстной 
надежде помочь в постижении исторической правды.

Занимаясь изучением повседневности, исследователь ощущает себя 
непосредственно включëнным в живую историческую цепь. В фокусе исследования 
оказывается внутренняя память человека, не результат, а процесс его эмоциально-
духовного развития в контексте повседневности. При этом личность выступает и как 
субъект деятельности, и как объект влияния со стороны семейно-родственных связей, круга 
близких, формальных и неформальных сообществ, социальных институтов и властных 
структур разного уровня. Это даëт возможность взглянуть на внешнее „окружение” 
индивида через совершенно иную „оптику”, то есть глазами конкретного человека. 
Линейный подход здесь не работает, необходимо вместо „или-или”, „по правилам – 
не по правилам” применять инструментарий более тонкий, включающий не только 
профессиональные знания исследователя, в том числе документоведа, но и его чутьë, 
интуицию, наконец, механизм „вчувствования”, сопереживания с автором чужого текста. 
Здесь необходимо применять инструментарий более тонкий, включающий не только 
профессиональные знания исследователя, в том числе документоведа, но и его чутьë, 
интуицию, наконец, механизм „вчувствования”, сопереживания с автором чужого текста.

Отметим, что границы между внутренней и внешней памятью в значительной 
степени условны, то есть, выражаясь языком современной физики, они комплементарны, 
взаимопроникаемы. Это стало особенно заметно после появления Интернета, где подобные 
процессы реализуются  на сайтах типа „Живой журнал”, on-line дневники, закреплëнных 
комплексах SMS-сообщений и т.д.  

С достаточной степенью уверенности можно прогнозировать, что исследование 
проблематики „сращивания”, интеграции внутренней и внешней памяти будет 
перемещаться в центр внимания документоведения. Учëные не могут игнорировать 
подобного рода „комплексную” документную информацию, активно пронизывающую 
повседневность.

Информация, составляющая суть внутренней памяти, и еë внешние носители 
являются одинаково важными для человека и неотделимы от его повседневной жизни. 
Н. Л. Рубинштейн высказал важный тезис, говорящий не только о различии, но и 
о взаимосвязи, взаимообусловленности внутренней (индивидуальной) и внешней 
(документально зафиксированной) памяти: „Опорные точки для восстановления наших 
личных воспоминаний и их локализации доставляет нам социальная жизнь… Мы должны 
помнить наше прошлое, поскольку оно связано с другими людьми, и именно это участие 
в коллективной жизни связывает события нашей индивидуальной жизни с событиями 
коллективного опыта; это дает возможность восстановить первые, исходя из вторых, и 
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на памяти человека, следовательно, сказывается то, что он – общественное существо, 
включëнное в общественную жизнь” [13]. 

При игнорировании изначальной целостности, изучении только  обезличенной 
памяти, теряется гуманитарная основа исследования. Документы превращаются как бы в 
„бумажного двойника” человека, в его  фантом. Более того, в экстремальных, определëнных 
условиях они могут полностью заменить собой живое существо. Вспомним фабулу 
„Мëртвых душ” Н. В. Гоголя или „Поручика Киже” Ю. Н. Тынянова – в обоих случаях 
речь идëт о персонажах-артефактах, которые возникли и „живут” только в тексте „деловой 
бумаги”, в официальных записях. Тем не менее, они не просто сосуществуют рядом с 
миром реальных лиц, но даже вытесняют их из реальности. 

Это происходит потому, что не только человек создает документы, но и документы в 
определенном смысле влияют на него. 

Одностороннее преувеличение роли и места внешней памяти над внутренней 
приводит к  искажению повседневности, когда без документов официального 
происхождения человек в реальной жизни рискует стать чем-то вроде „человека-
невидимки” для общества и государства. Вспомним ответы в анкетных пунктах 
(графах) о социальном происхождении, национальности, вероисповедании, партийной 
принадлежности, которые не просто заменяли живого человека, но иногда и решали 
его судьбу. Они тщательно проверялись компетентными органами и последствия могли 
быть трагическими – независимо от того, каким был человек в реальности, то есть  в 
повседневной жизни.

Однако в то же время человек как индивид и личность развивается не только за 
счет постоянного наращивания своей внешней памяти. Он более или менее осознанно 
контролирует этот процесс, используя механизмы своей внутренней „исторической 
памяти”. Этот феномен отражается в создании им другого вида документов 
повседневности, которые принято называть „документами личного происхождения”. Точнее 
было бы их назвать неофициальными документами или документами для „внутреннего 
пользования”. 

Отсюда следует необходимость исследования целостной сущности документального 
материала  как неотъемлемого элемента повседневности. 

Но что же такое повседневность, непрерывно создающая бесчисленное множество 
документов и  представляющая собой их естественную среду бытования? 

Учëный-культуролог Л. Г. Ионин дал следующую дефиницию повседневности – 
это „нечто привычное, рутинное, нормальное, себе тождественное в различные моменты 
времени” [14].

В отечественной школе изучения истории и теории повседневности, предметом 
исследования  является сфера человеческой обыденности в еë историко-культурных, 
политико-событийных, трудовых, этнических, и других контекстах. С этой точки зрения 
можно предложить такое определение: повседневность – это реальность, которая 
интерпретируется людьми и имеет для них субъективную значимость в качестве цельного 
жизненного мира, а история повседневности, соответственно, – комплексное исследование 
этой реальности (жизненного мира) людей разных социальных слоëв, их поведения и 
эмоциональных реакций на события. Как справедливо отмечает автор „Приложения” к 
„Апологии истории” М. Блока отечественный исследователь повседневности европейского 
Средневековья А. Я. Гуревич: „Субъективная реальность” – то, как люди мыслят сами себя 
и свой мир, – столь же неотъемлемая часть их жизни, как и материальный ее субстрат” [15].

Таким образом, „субъективная реальность” – это ещë одно достаточно точное 
определение повседневности.
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Повседневность – это, по существу, и есть реальная жизнь, еë конкретное 
содержательное наполнение в непрерывном временно-пространственном континууме. 
Что в этом потоке событий является важным – решает сам человек, и это решение не 
обязательно совпадает с предписанными обществом или государством установками, т.е., в 
конечном счëте, с зафиксированными в официальных документах критериями ценности и 
полезности, правилами и нормами поведения в быту и т.д. 

Однако сугубо эмпирический характер документоведческих знаний имеет глубокие 
исторические корни. В этой области сложились устойчивые традиции, которые ныне 
успешно продолжает плеяда первоклассных специалистов, занятых решением сложнейших 
задач государственной важности, связанных с разработкой оптимальной  стратегии в сфере 
документообразования. Она заключается в создании единой, по возможности приемлемой 
для всех управленцев, а также физических и юридических лиц в сфере бизнеса, 
нормативно-методической базы делопроизводства (совокупности законов, нормативных 
подзаконных актов, стандартов и методических документов, регламентирующих правила 
и технологии создания, обработки, хранения и использования документов „официального 
происхождения”). 

С момента становления Российского централизованного государства и до 
сравнительно недавнего времени документ рассматривался исключительно как объект 
стандартизации, высокопрофессионального и целенаправленного упрощения, т.е. 
обезличивания и формализации.  Особое внимание в истории эволюции документа 
уделяется тому, как по мере накопления навыков в создании документов стали 
вырабатываться типовые формуляры – образцы документов, устойчивые языковые 
формулы, применяемые в наиболее распространенных документах, процедура подготовки 
документов: черновик, редакция (вариант), беловик (окончательный вариант документа), 
– а также приëмы удостоверения документов, признанные воспрепятствовать подделке 
документов в политических и лично-корыстных целях (проставление скреп, печатей, 
мостов, т.е. подписи на склейках).

Никто не отрицает, что документ официального происхождения выступает 
прежде всего как средство регулирования жизни человека, общества и государства на 
легальной основе. Но  вполне объясним и тот факт, что в отличие от колоссального объëма 
документов, отражающих повседневность и обладающих „человеческим лицом”, в центре  
внимания оказывалась преимущественно проблематика, связанная с установлением 
контроля над делопроизводством, то есть, над документопотоком и над документооборотом 
(„документоводоворотом”).

Однако в результате процессов гуманитаризации научных знаний традиционные 
приоритеты внимания к официальным, „управленческим” документам, выполняющим 
функции регулятора общественной жизни и государственной деятельности, дополняются 
вектором, направленным в сторону свидетельств о действительности. Они могут 
быть субъективными, неотформатированными, возникающими как зафиксированная 
„внутренняя память” о произошедшем, включая духовную сферу становления человека как 
личности и гражданина, независимо от его официального статуса в иерархии должностей и 
званий. Таким образом, между документами официального происхождения, создаваемыми 
в процессе деятельности различных юридических лиц – учреждений, организаций и 
предприятий, – и документами личного происхождения нет принципиальной разницы, 
поскольку, по справедливому мнению В. П. Козлова, их объединяют общие закономерности 
создания и бытования.                 
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СРЕДСТВА  И ФОРМИ  ЗА  ЗАЩИТА  И 

ЗАПАЗВАНЕ  НА  ПИСМЕНИТЕ  ИСТОРИЧЕСКИ  ИЗВОРИ

Люба Цветкова

Въпросът за физическото опазване на писмените исторически извори е сложен 
и многообразен. То е обект на внимание както на техните пазители, т.е. на лицата, на 
които са поверени, така и на специалисти от различни научни области: физици, химици, 
микробиолози, архитекти и строителни инженери – що се отнася до сградния фонд за 
постоянното им съхранение. 

Писмените исторически извори са обект на специално внимание и от страна на 
органите на националната сигурност. 

Ръкописно-документалните източници, освен че са подложени на естествено 
остаряване под влияние на фактора време, но и на постоянно действащи външни фактори, 
които могат да бъдат: физически, химически и биологични. Между физическите фактори 
е светлината, която разрушава основата на писмовния материал и багрилата. Сериозни 
увреждания предизвиква непремерената влажност на въздуха (повишена влажност или 
липса на влага); както и несъответната температура в хранилищата. 

Към химическите фактори се числят газовите примеси във въздуха. Тежки 
поражения нанасят и биологическите вредители – различните инсекти като много 
разпространената книжна плесен и др. 

За максимално дълготрайно оцеляване на писмените извори, съобразно с 
възможностите на държавата, се полагат немалко усилия. Те са свързани на първо 
място със създаването на съответни технически условия за съхранение. От особено 
значение е наличието на специални сгради и помещения, които да отговарят на 
определени регламентирани изисквания между, които са: сградите да са разположени 
далеч от крупни производствени обекти, електрически централи и др. Сградите да са 
монолитни, огнеустойчиви и сеизмоустойчиви. В хранилищата да се подържат специални 
температурни, влажностни и други условия. Поддържането на постоянни температурно-
влажностни нива и определен газов състав на въздуха са изисквания, на които трябва 
да отговарят съвременните хранилища. В по-големите от тях се поддържат специални 
климатични инсталации, много от тях са снабдени с различни уреди – термографи, 
влагомери и други, чрез които се осигурява непрекъснат контрол на температурата и 
относителната влажност на въздуха. 

Поддържането на ред и чистота намалява рисковете от появата на прах, плесени, 
насекоми и гризачи. Важни фактори за обезпрашаването и обеззаразяването на книжовните 
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материали са периодическото извършване на дезинфекция и деретизация. 
Опазването на ръкописно-документалните исторически извори е функция 

със стратегически характер. То представлява неразделна част от управлението на 
историческите извори. Няколко са важните положения, които могат да обезпечат тяхното 
укрепване и запазване за по-продължителни периоди от време: 

- осъществяването на постоянен контрол върху тяхното състояние.  
- прилагането на научни методи за укрепването на увредени книжовни паметници 

като консервация и реставрация; 
- възпроизвеждането на важни източници по фотомеханичен начин; 
- съставянето на документални издания.
Консервацията се прилага за възстановяването и укрепването на повредени писмени 

извори. Тя съчетава редица процеси, които имат за цел да ги предпазят от разрушителните 
фактори, произхождащи от външната среда. 

Реставрацията се прилага при повече или по-малко разрушени книжовни 
паметници. Тя има за цел да възстанови първоначалното им състояние, а при невъзможност 
за това – то да бъде близко до него. 

Задължително условие при двата способа е оригиналите по никакъв начин да не 
променят първоначалния си вид. Класическата реставрация се свежда до укрепване на 
разкъсани листове. При нея се използват специални хартии или тънки копринени платна и 
други и лепила. 

Реставрацията чрез листоотливане се състои в долепване или допълване на 
хартиената маса на местата, където липсват части от материалите. Днес този процес се 
осъществява чрез листоотлвни машини. 

Има и редица други ефективни способи за укрепване и възстановяване на 
историческите книжовни източници например, чрез използване на химически средства за 
възстановяване на угаснали текстове.  

Използваните съвременни методи за укрепване на повредени книжовни материали 
многократно увеличават времето на тяхното съществуване.

Важно средство за запазване на ретроспективната информация от историческите 
писмени източници е тяхното възпроизвеждане по фотомеханични начини. 
Реформатирането е необходимо за предпазване на крехки или повредени документи при 
по-нататъшната употреба, или за съхраняване на информацията която се съдържа в силно 
повредени документи, застрашени от унищожаване [2]. 

Съществуват три главни реформатиращи процеси: фотокопиране, микрофилмиране 
и дигитализиране. Получените копия на текстовете при възпроизвеждане влизат в научно и 
всякакво друго обръщение вместо оригиналите. По този начин, се намаляват рисковете от 
повреждане при използването на автентични писмени извори. Това  особено се отнася за 
по-стари, уникални и силно повредени книжовни материални. 

Предимства на фотокопирането са: запазването на формата на оригинала, 
сравнително добрата цена за неговото възпроизводство; обстоятелството, че копията могат 
да се използват без наличието на други устройства, а само с фотокопиращата машина. 
Неудобство на този метод е големия обем на реформатираните копия, което увеличава 
значително мястото за съхранение.

В недалечното минало микрофилмът е бил най-общоприетият носител, който 
се използва за репрографиране. Неговата първоначална поява е през 1930 година. Той 
представлява точно изображение на оригинала с изключение на физическите му качества 
като размери, цвят, водни знаци и др. Предимствата му са предсказуемостта на неговата 
дълготрайност и намаленият обем на съхранените материали. Микрофилмовите копия се 
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произвеждат бързо и не са скъпи, улеснение представлява традиционния му характер и 
общоприетите и утвърдени стандарти. Четенето на микрофилмите се извършва с прости 
оптически устройства. 

Сред най-съвременните и широко практикувани способи за възпроизвеждане на 
текстове на важни писмени исторически паметници са дигитализацията и сканирането. 
Това се отнася особено за много силно повредени образци. Тези способи са приложими за 
различни формати и носители. Техни предимства са:

- бързият достъп на многочислени използватели навсякъде по света;
- високото качество на копията;
- възможността за многократно репродуциране без загуба на качеството;
- възможността за електронно възстановяване и поддържане на образците; 
- възможността за дистанционен достъп до информацията;
- дигитализираните образци не се разрушават при употреба. 
Дигитализацията естествено има и своите недостатъци както следва:
- текстовете не могат да се четат без специални устройства; 
- те немогат да се използват без съответните хардуер и програмно осигуряване;
- необходимостта от поддържането на отделна софтуерна документация за данните; 
- отсъствието на стандарти в много области;
- дигитализацията в някой случаи може да доведе до необратима загуба на 

информация; 
- цифровизацията крие опасности за дълготрайно съхранение на материалите на 

електронни носители. 
- установяването на автентичността на документите при дигитализацията е 

недоказуема или трудно доказуема. Често пъти, дигиталните копия се приемат „на 
доверие”. 

Традиционните методи за проверка и доказване на автентичността са насочени 
към изследване на различните маркери върху първоначалния физически носител. След 
извършването на прецизен текстуален преглед изследователят пристъпва към проучване 
на физическия носител. Към изучаване на намиращите се на него водни знаци, печати, 
гербове, екслибриси и други, т.е. към изследването на различните физически и оптически 
елементи, чрез които се цели да се установят: възрастта на хартията, съставът на мастилото, 
времето на написване (датировката) на документа. Многобройни са стратегиите за проверка 
на автентичността на ръкописно-документалните материали. 

Библиотеките и архивите са създадени с цел да колекционират и съхраняват 
документи, ръкописи, книги и други книжовни материални с дългосрочна ценност. 
Те служат не само да пазят съдържащата се в тях информация, но и да осигуряват 
доказателства за нейната автентичност. 

Срокът за използване на ръкописно-документалните материали на дигитален 
носител е неопределен и непредсказуем [2]. Така че дейността по запазването на писмените 
исторически източници се насочва в две направления: отстраняване или ограничаване на 
разрушителното въздействие на физическите, химическите и биологическите вредители; и 
разширяване на реставрационната консервационната  и репродукционната дейност. 

Консервацията, реставрацията и репродуцирането на ръкописно-документалните 
източници от миналото става обект на сериозни обсъждания у нас едва през 50-те години 
на ХХ век. През 1958 г. се поставят основите на „макар и съвсем елементарна база” за 
микрофилмиране на застрашени най-често използвани исторически документи [1]. Първата 
лаборатория за консервация и реставрация води своето начало от 1965 г. В края на 1983 г. 
е изработен статут на лабораториите и ателиетата по реставрация и възпроизвеждане на 



1014

исторически писмени източници по фотомеханичен път. 
До 1989 г. се създават лаборатории в по-големите книжовни центрове. Има 

основание да се приеме, че до 1989 г. в общи линии са положени основите на тази дейност. 
Макар че институциите, които се занимават с тази дейност не са напълно изградени в 
техническо и кадрово отношение. 

След 1989 г. и настъпилия обрат в обществено-политическия живот у нас, нещата се 
променят в отрицателен смисъл. Настъпилата дестабилизация е свързана с разграждането 
на създадените дотогава структури. Закриват се някои от основните функциониращи 
в миналото лаборатории и ателиета, други работят с намален капацитет и при силно 
редуциран кадрови състав и средства за техническо оборудване. 

Тези проблеми започват да се обсъждат отново през 2002 г., когато излиза 
т.нар. „Решение N 55” за подобряване на дейността по консервация, реставрация и 
микрофилмиране. Факт е обаче, че материалната база в реставрационните центрове не е в 
състояние да отговори на все по-нарастващия брой на историческите книжовни паметници 
с тежки увреждания, което обрича ценни исторически извори на безвъзвратно унищожение. 

Друго много полезно средство за запазване на историческата информация е 
обнародването на ръкописни книги и съставянето на различни видове документални 
издания. 

Документалните издания представляват сбирки от писмени исторически извори, 
обединени по някакъв признак и  могат да обхващат различни исторически периоди, теми 
и предмети.  Многообразни по вид, характер и съдържание, документалните издания имат 
за цел да представят и въведат в научен оборот важни автентични писмени извори от по-
далечното или по-близкото минало.

Обстоятелството, че животът на историческите документи и ръкописи не е 
дълговечен, налага като неизменен дълг на различните общества и държави грижата за 
тяхното опазване. 

За разлика от всички други средства за запазването на историческата информация, 
документалните издания създават възможности за по-лесен достъп до нея, що се отнася 
разчитането на текстовете и разкриване на съдържанието на документите. Най-важното 
тяхно предимство е представянето на текстовете на документите в разчетен вид. 

На ползвателите на ръкописно-документални източници са известни огромните 
трудности, а в някои случаи и невъзможността за разчитане и вярно разкриване на 
съдържанието на автентичните текстове от неспециалисти в археографската област. Това 
особено важи за по-старите текстове. В тях често се срещат излезли от употреба буквени 
знаци, чужди букви и термини и др. Съществуват и текстове със значителна историческа 
стойност, които са трудно четливи, поради особеностите на различните почерци и степента 
на грамотност на техните автори. 

В документалните издания текстовете са представени в разчетен вид и с извършена 
научна обработка, което значително улеснява и спестява време на използователите. А 
прилагането на факсимилета на някои от документите (обикновено на по-значителните, 
а в някои случаи и на всички представени в тома документи, както е например, при 
публикуването на тефтерчето на Васил Левски) е изключителна възможност за запазването 
на оригиналния текст. 

Така че, научната публикация на ръкописни книги и исторически документи 
е важна предпоставка за тяхното задълбочено проучване, разкриване и използване от 
изследователите. При обнародването на старинни текстове се разкриват различните техни 
особености, взема се отношение към неясни и съмнителни пасажи, изясняват се езикови 
и стилни проблеми, произхода, авторство, времето на написване и други липсващи на 
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оригинала елементи. По този начин публикациите правят достъпни важни исторически 
извори, същевременно ги предпазват и от унищожение. 
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ФУНДАМЕНТ  МИРОЗДАНЬЯ.
ИСКУССТВО  ЛЮБИТЬ – 

СПОСОБНОСТЬ  ЗРЕЛОЙ  ЛИЧНОСТИ*

Юрий Черный 

Введение
В 1956 году в американском издательстве „Харпер энд Бразерс” вышла в свет 

книга известного психоаналитика и социального философа Эриха Фромма (1900-
1980) „Искусство любить” (1). Впоследствии этот небольшой труд приобрёл огромную 
популярность, был переведён на десятки языков и разошёлся миллионными тиражами.

Успех книги и неослабевающий интерес к ней во многом связан с глубоким 
теоретическим анализом предмета и кристальной ясностью изложения. Не менее значима 
главная мысль автора о том, что любовь – это не простое переживание, но активное 
ответственное действие, высшая зрелая форма отношения человека к миру и другим людям 
(2).

Является ли любовь искусством и нужно ли ей учиться?
Если любовь не исчерпывается сильными эмоциями, которые можно испытать в 

случае везения, но и является искусством, то она требует предварительных познаний и 
практических навыков. К сожалению, современное общество не предрасположено серьёзно 
относиться к любви. Связано это по меньшей мере с тремя причинами.

Во-первых, большинство полагает, что основная проблема любви – быть любимым 
(способным „вызывать любовь”), а не любить самому. Во-вторых, распространена точка 
зрения, что проблема любви – это проблема её объекта, а не способности к ней. И, наконец, 
третья ошибка, ведущая к мысли, что о любви ничего знать не нужно, вызвана смешением 
устойчивого состояния „любви” и первичного переживания „влюблённости”.

Не удивительно, что подобное отношение в большинстве случаев приводит к 
разочарованиям. Единственный способ избежать дальнейших неудач – проанализировать 
их причины, а затем приступить к изучению того, что есть любовь. Первый шаг, который 
надо сделать на этом пути – осознать, что любовь есть искусство. „Если мы хотим 
научиться любить, следует действовать так же, как действуют, когда хотят научиться 
любому другому искусству или ремеслу: музыке, живописи, плотницкому делу, медицине 
или инженерному искусству” (3).

Процесс овладения искусством любви можно разделить на две части – овладение 
теорией и овладение практикой.
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Теория любви
Значение любви
Ценность и значение любви состоит в том, что она даёт ответ на проблему 

человеческого существования, позволяя индивиду преодолеть чувство отделённости, 
вырваться из плена одиночества и достичь единства с другим человеком и миром в 
целом (4). „Желание достичь слияния с другим человеком – самое сильное человеческое 
стремление. Это самая фундаментальная из людских страстей; сила, не дающая распасться 
человеческому роду, клану, семейству, обществу. Невозможность достичь этого приводит 
к безумию и разрушению: самоуничтожению или уничтожению других. Без любви 
человечество не просуществовало бы и дня” (5).

Формы любви
Важно различать незрелую и зрелую формы любви.
Незрелая любовь – это союз, построенный по принципу биологического симбиоза 

(от греч. – „совместная жизнь”), когда оба организма или один из них извлекают пользу 
из другого. Известная биологическая модель симбиотического союза – взаимоотношения 
между беременной женщиной и её плодом. При психологическом симбиозе тела не связаны 
друг с другом, но существует сходная психологическая привязанность.

Пассивная форма симбиотического союза – подчинение, или мазохизм. Активная 
форма – соответственно, господство, или садизм. Оба члена симбиотического союза не 
являются целостными и свободными личностями. Они живут в проекции, дополняя другим 
человеком свою собственную пустоту. „Садист точно так же зависит от подчиняющегося 
ему, как тот от него; ни один из них не может существовать без другого. Разница только 
в том, что садист командует, эксплуатирует, причиняет боль, унижает, а мазохист 
подчиняется командам эксплуатации, испытывает боль и унижение. С реалистической 
точки зрения разница немалая, но в более глубоком эмоциональном смысле различий 
между ними меньше, чем сходства: общее для них – слияние без интеграции”(6).

В отличие от симбиотической связи зрелая любовь представляет собой свободный 
творческий союз, условием которого является сохранение целостности и индивидуальности 
партнёров.

Признаки любви
Зрелая любовь характеризуется пятью основными качествами:
● активностью (способностью отдавать);
● заботой;
● ответственностью;
● уважением;
● знанием.
В подлинной любви все эти признаки должны присутствовать одновременно.
„Едва ли нужно подчёркивать, – утверждает Фромм, – что способность любить, то 

есть отдавать, зависит от уровня развития человека. Она предполагает доминирование 
созидательной ориентации, при которой человек преодолевает зависимость, 
нарциссическое всемогущество, желание эксплуатировать других, стремление к 
накопительству и обретает веру в собственные силы и мужество рассчитывать на себя при 
достижении цели. В той степени, в которой эти свойства у него отсутствуют, он боится 
отдавать себя и, следовательно, любить” (7).

Также любовь – это активная забота о жизни и росте того, что мы любим. Где нет 
активной заботы, там нет любви. „Любишь то, ради чего трудишься, трудишься ради того, 
что любишь” (8).

Забота и участие предполагают ещё один аспект любви – ответственность. 
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Истинный смысл ответственности состоит в том, что это мой ответ на высказанные или 
невысказанные потребности другого человека. Быть ответственным – значит уметь и быть 
готовым „отвечать”.

Ответственность могла бы легко выродиться в подавление и собственничество, 
если бы не существовало такого аспекта любви как уважение. Уважение – это не страх и 
не благоговение, а отсутствие эксплуатации – забота о том, чтобы другой человек рос и 
развивался по-своему. „Я хочу, чтобы любимый человек рос и развивался ради себя самого 
и по-своему, а вовсе не для того, чтобы услужить мне. Если я люблю кого-то, я чувствую 
себя с ним или с ней одним целым – но с таким, каков он сам по себе, а не с таким, какой 
нужен мне для моих целей. Очевидно, что уважение возможно, только если я достиг 
независимости; если я могу стоять и ходить без костылей, без необходимости подавлять и 
эксплуатировать другого” (9).

Наконец, невозможно уважать человека, не зная его. Забота и ответственность, 
не ведомые знанием, были бы слепыми. А знание, не мотивированное заботой, было бы 
пустым. „Любовь – это активное проникновение в другого человека, при котором моё 
желание познать смягчено единением. В акте слияния я познаю тебя, я познаю себя, я 
познаю всех – и не „познаю” ничего. Я познаю тем единственным способом, пригодным 
для познания живого, который доступен человеку, – путём переживания слияния, а не 
посредством мышления. Движущей силой садизма является желанием узнать тайну, но при 
этом я остаюсь столь же невежественным, как и раньше. Я разорвал другое существо на 
куски, но единственное, чего я добился – я разрушил его. Единственный путь к познанию 
– любовь, которая в акте слияния даёт ответ на мой вопрос. В акте любви, самоотдачи, 
проникновения в другого человека я нахожу самого себя, открываю себя – открываю нас 
обоих; я открываю человека” (10).

Таким образом, любовь – не столько взаимоотношение с конкретным человеком, 
сколько прежде всего ориентация личности, определяющая связи человека с миром как с 
целым. „Любовь к одному человеку и равнодушие ко всем остальным – это не любовь, а 
симбиотическая привязанность или расширенный эгоизм. /…/ Не понимая, что любовь – 
это активность, энергия души, многие полагают, что необходимо лишь найти правильный 
объект любви, а дальше всё пойдёт само собой. Такой подход можно сравнить с ситуацией, 
когда человек хочет писать картину, но вместо того, чтобы учиться этому искусству, 
заявляет, что дожидается, пока не найдёт хороший объект, а тогда уж напишет с него 
прекрасное полотно. Если я действительно люблю какого-то человека, я люблю всех, 
люблю мир, люблю жизнь. Если я могу сказать кому-то: „Я люблю тебя”, значит, я могу 
сказать: „Я люблю в тебе всех, через тебя я люблю мир, я люблю в тебе и себя” (11).

Типы любви
Несмотря на то, что любовь – это жизненная ориентация, распространяющаяся на 

всех, она различается по типам, связанным с объектами любви. Здесь можно выделить:
● братскую любовь;
● материнскую любовь;
● эротическую любовь;
● любовь к себе;
● любовь к Богу.
Братская любовь – это основополагающий вид любви, лежащий в основе 

всех остальных. Это та любовь, о которой в Библии сказано: „Возлюби ближнего, как 
самого себя”. Её основная черта – отсутствие исключительности. „Если я развил в себе 
способность любить, я непременно буду любить своих ближних. В братской любви 
присутствует переживание единения со всеми людьми, чувство человеческой солидарности, 
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искупления. Основу братской любви составляет переживание того, что все мы – одно 
целое. Человеческая суть одинакова для всех людей, по сравнению с ней различия в 
таланте, уме, знаниях несущественны. Но для того, чтобы почувствовать это сходство, надо 
суметь отбросить всё незначащее и дойти до самой сути” (12). Начало братской любви – 
основанная на сочувствии любовь к беспомощным, бедным и незнакомым.

Суть материнской любви состоит в безусловном утверждении жизни и 
потребностей ребёнка. В отличие от братской и эротической любви отношения матери 
и ребёнка по своей природе неравноправны: один нуждается в помощи, а другой её 
предоставляет. Благодаря своему жертвенному, альтруистическому характеру материнская 
любовь часто считается наивысшим видом любви и символом самопожертвования.

Однако истинный подвиг материнской любви, полагает Фромм, состоит в 
любви не к беспомощному младенцу, а к растущему ребёнку, который освобождается 
от родительской опеки. „В сущности огромное большинство матерей любят своё дитя, 
лишь пока оно мало и полностью зависит от них. Большинство женщин стремится иметь 
детей, счастливы, когда ребёнок только появился на свет, и с радостью заботятся о нём. И 
всё это несмотря на то, что они ничего не „получают” взамен, кроме улыбки ребёнка или 
выражения удовольствия на его лице. Похоже, что такое любовное отношение частично 
коренится в инстинкте, который можно обнаружить и у самок животных, и у человека. 
Но какова бы ни была роль этого инстинктивного фактора, есть ещё и специфически 
человеческие, психологические факторы, объясняющие этот тип материнской любви. Один 
из них – нарциссическое начало. Поскольку мать всё ещё ощущает дитя как продолжение 
её самой, её любовь и восторг могут удовлетворять её собственный нарциссизм. Ещё 
один мотив можно усмотреть в материнской жажде власти или собственничестве. Для 
властной, авторитарной женщины беспомощный, полностью подчинённый её воле ребёнок 
– естественный объект удовлетворения её потребности властвовать” (13).

Покинув материнское лоно, ребёнок впоследствии должен оторваться от 
материнской груди, а затем постепенно превратиться в совершенно отдельного человека. 
В этом состоит принципиальное различие между материнской и эротической любовью. В 
эротической любви двое изначально отделённых друг от друга людей становятся одним 
целым. В материнской любви всё происходит наоборот – те двое, которые ранее составляли 
одно целое, отделяются друг от друга. „Мать должна не только терпимо относиться к 
стремлению ребёнка отделиться, но и желать этого и помогать этому. Именно на этой 
стадии материнская любовь становится трудным делом, требующим жертвенности, 
способности отдавать всё, не желая ничего взамен, кроме счастья любимого существа. И 
именно на этой стадии многие матери обнаруживают неспособность выполнить эту задачу 
материнской любви. Властная, авторитарная женщина нарциссического склада может 
успешно выполнять роль „любящей” матери, лишь пока ребёнок мал. Только истинно 
любящая женщина, для которой отдавать – бóльшая радость, чем получать, уверенная в 
основах своего бытия, может быть любящей матерью, когда её ребёнок отделяется от неё” 
(14).

Эротическая любовь отличается от братской и материнской любви стремлением 
к полному слиянию с единственным другим человеком. По своей природе эротическая 
любовь исключительна, к тому же она, судя по всему, представляет собой наиболее 
обманчивый тип любви из-за её тесной связи с сексуальным желанием. Последнее может 
быть нацелено на слияние, а может быть также вызвано тревогой, стремлением покорять 
или быть покорённым, тщеславием и другими причинами.

В сознании многих людей сексуальное желание и есть эротическая любовь. Но это 
не так. „Любовь может вызвать физическое желание; в таком желании не будет стремления 
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обладать, покорить или быть покорённым, но оно будет заполнено нежностью. Если 
физическое желание вызвано не любовью, если эротическая любовь не есть одновременно 
и братская любовь, она приведёт лишь к временному оргиастическому соединению. 
Сексуальное притяжение создаёт кратковременную иллюзию союза, но без любви 
подобный „союз” оставит людей такими же чужими друг другу, как и раньше. Иногда они 
даже начинают стыдиться или ненавидеть друг друга, потому что после того, как иллюзия 
рассеется, их отчуждение станет ещё более ощутимым. Нежность никоим образом не есть, 
как полагал Фрейд, сублимация сексуального инстинкта; это прямое следствие братской 
любви, и оно может проявляться в физической любви наряду с другими её видами” (15).

Исключительность объекта эротической любви часто неверно понимают 
как отношения собственничества. В то же время отношения двух „влюблённых”, не 
испытывающих более любви ни к чему – не что иное как самовлюблённость вдвоём. 
„Их ощущение единения – просто иллюзия. Эротическая любовь имеет свойство 
исключительности, но она любит в другом человеке всё человечество, всё живое. Её 
исключительность означает только, что я могу полностью и страстно слиться с одним 
человеком. Эротическая любовь исключает любовь к другим только в смысле эротического 
слияния, полной отдачи во всех жизненных проявлениях, но отнюдь не в смысле глубокой 
братской любви” (16).

Парадоксальный характер эротической любви состоит в том, что, с одной стороны, 
все люди – части Единого и, следовательно, должно быть безразлично, кого мы любим. 
С другой стороны, эротическая любовь предполагает выбор в качестве объекта того или 
иного конкретного и незаменимого человека. Поэтому эротическая любовь представляет 
собой ещё и акт воли любящих, их решение, суждение и обещание. „Если бы любовь была 
просто чувством, как можно было бы обещать любить вечно? Чувство приходит и может 
уйти. Как я могу быть уверен, что оно останется навсегда, если мой поступок не заключает 
в себе суждения и решения” (17).

Существует распространённое убеждение, что любить других добродетельно, а 
себя грешно. Считается, что чем больше я люблю себя, тем меньше других, и что любовь 
к себе – это эгоизм. Но если любовь к ближнему как представителю рода человеческого 
– добродетель, значит, и любовь к себе – тоже добродетель. Библейский завет „Возлюби 
ближнего, как самого себя” предполагает, что уважение к собственной целостности и 
уникальности неотделимы от понимания другого человека, уважения и любви к нему.

Как и любой человек, я сам могу быть объектом моей любви. „Жизнеутверждающее 
начало, счастье, развитие, свобода коренятся в моей способности любить, то есть в заботе, 
уважении, ответственности и знании. Если человек способен на созидательную любовь, 
он любит и самого себя; если же он способен любить только других, значит, он не умеет 
любить вообще” (18).

Эгоизм и любовь к себе – не только не одно и то же, но и прямо противоположные 
явления. Эгоист любит себя не слишком сильно, а слишком мало. Создаётся внешнее 
впечатление, что он слишком заботится о себе. В действительности отсутствие подлинной 
заботы и нежности к себе – верных признаков созидательности, превращает его в 
опустошённого и фрустрированного человека. Он непременно несчастлив и крайне 
озабочен тем, чтобы урвать у жизни удовлетворение, которое сам же себе не позволяет 
получить. Эгоист не умеет любить других, но он также не умеет любить и самого себя (19).

Любовь к себе замечательно описал средневековый немецкий мистик Мейстер 
Экхарт: „Любя себя, вы любите и других так же, как себя. Любя другого человека меньше, 
чем себя, вы не сможете любить и себя по-настоящему, но, одинаково любя всех, в том 
числе и себя, вы любите их, как одно существо, и существо это есть одновременно Бог и 
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человек. Значит, велик и праведен тот, кто, любя себя, равно любит и других” (20).
Разные формы любви к Богу характеризуются столькими же разнообразными 

свойствами и сторонами, как и любовь к человеку.
Процесс развития человечества связан с постепенным выделением человека 

из природы. Поэтому первыми религиями были те, которые основаны на материнской 
любви Бога к своим детям. „На матриархальной стадии высшим существом почитается 
мать. Она – божество и главный авторитет в семье и обществе. Чтобы понять сущность 
матриархальной религии, достаточно вспомнить, что мы говорили о сущности материнской 
любви. Материнская любовь безусловна, она обволакивает и защищает; а так как она 
безусловна, ею нельзя управлять, её невозможно заслужить. Она даёт любимому ощущение 
блаженства, её отсутствие порождает чувство потерянности и крайнего отчаяния. 
Поскольку мать любит своих детей просто потому, что это её дети, а не из-за того, что они 
„хорошие”, послушные или исполняют её желания и команды, в основе материнской любви 
лежит равенство. Все люди равны, ибо все они дети своей матери, Матери-Земли” (21).

На следующей, патриархальной стадии эволюции человеческого рода мать 
сбрасывают с пьедестала и Высшим Существом как в религии, так и в обществе 
становится отец. „Природа отцовской любви состоит в том, что он предъявляет требования, 
устанавливает законы и принципы, и его любовь к сыну зависит от того, как сын выполняет 
его требования. Он отдаёт предпочтения сыну, больше всех на него похожему, самому 
послушному и лучше всего годящемуся на роль его преемника в качестве наследия его 
собственности” (22). Древнеиндийская, древнеегипетская, древнегреческая культуры, 
иудео-христианская или мусульманская религии – все они носят по преимуществу 
патриархальный характер с их мужскими богами или даже единственным Богом мужского 
пола. Но поскольку потребность в материнской любви в человеческом сердце окончательно 
истребить невозможно, фигура любящей матери в разных формах присутствует и здесь. 
В мистических течениях иудаизма учат о материнских аспектах Бога, в католицизме Мать 
символизируется Церковью и Девой Марией. И даже в протестантизме – религии по 
преимуществу мужской – фигуру матери не уничтожили окончательно, она находит место в 
представлениях о божественной благодати.

Таким образом, характер любви к Богу зависит от того, каков относительный вес 
матриархального и патриархального начал в данной религии. Если я вижу в Боге отца, 
то Он любит меня как сына, а я Его – как отца. И, напротив: если Бог – это мать, наша 
взаимная любовь будет определяться именно этим (23).

Отношения человека и Бога первоначально строятся по типу отношения ребёнка к 
одному из родителей. Вместе с тем на этапе полной зрелости человек должен освободиться 
от влияния матери и отца как защищающих и повелевающих сил и выработать материнское 
и отцовское Я внутри себя. „Он стал сам себе матерью и отцом; он есть отец и мать. Можно 
наблюдать и даже прогнозировать развитие человеческого рода по той же схеме: сначала 
любовь к Богу – эта беспомощная привязанность к материнскому Божеству, затем покорная 
привязанность к Богу-отцу; затем приходит стадия зрелости, на которой Бог перестаёт 
быть силой, внешней по отношению к человеку, когда человек вбирает в себя принципы 
любви и справедливости, сливается с Богом, и, наконец, человек говорит о Боге только 
метафорически как о символе” (24).

Важный аспект любви к Богу связан с осознанием того, что эта любовь должна 
выражаться не в усилии мысли, а в акте переживания слияния с высшим началом бытия. 
„Вся жизнь, каждое пустячное и каждое важное действие направлено на познание Бога, но 
на познание не правильной мыслью, а правильным действием. Это ясно прослеживается 
в восточных религиях. В брахманизме, точно также как в буддизме и даосизме, конечной 
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целью религии является не правильная вера, а правильное действие. То же самое мы 
находим и в иудейской религии” (25).

Практика любви
Поскольку любовь – это личностный опыт, который можно испытать только самому, 

практика искусства любить оказывается ещё сложнее, чем её теория. В то же время здесь 
могут оказаться полезными некоторые предпосылки и подходы, характерные для овладения 
искусством любого рода. К их числу относятся:

● дисциплина;
● сосредоточенность;
● терпение;
● полная поглощённость процессом овладения искусством
Требование дисциплины подразумевает выполнение упражнений на постоянной 

основе. „Я никогда не научусь делать что-нибудь хорошо, если не буду дисциплинированно 
тренироваться. Любое занятие, которому я предаюсь „под настроение”, может быть 
приятным, увлекательным хобби, но я никогда не достигну в этом деле мастерства” (26).

Сосредоточенность встречается в современной культуре ещё реже, чем 
дисциплина. Это знает всякий, кто когда-либо пытался овладеть каким-нибудь искусством. 
„Напротив, наша культура способствует разбросанному, рассеянному образу жизни, 
который вряд ли можно найти где-либо ещё. Вы заняты одновременно многими вещами: 
вы читаете, слушаете радио, разговариваете, курите, едите, пьёте. Вы – потребитель 
с разинутым ртом, готовый с жадностью проглотить всё на свете: фильмы, спиртное, 
знания. Неумение сосредоточиться хорошо видно хотя бы из того, какого труда нам стоит 
оставаться наедине с собой” (27).

Третье условие – терпение. Всякий человек, когда-либо пытавшийся овладеть 
любым искусством, знает, что это невозможно при нацеленности на быстрый 
результат. Современному человеку терпение даётся так же трудно, как дисциплина и 
сосредоточенность. „Вся наша промышленность воспитывает ровно противоположное 
чувство – поспешность. Все наши машины спроектированы так, чтобы увеличить скорость: 
автомобиль и самолёт быстро доставляют вас на место, и чем скорее, тем лучше. Механизм, 
вырабатывающий то же количество продукта за вдвое меньшее время, в два раза лучше, 
чем старый, медленный механизм. /…/ Современный человек считает, что отсутствие 
быстроты означает потерю времени, но при этом он не знает, куда девать сэкономленное 
время – разве что убить его” (28).

Наконец, последнее условие овладения любым искусством – полная поглощённость 
этим процессом. Если искусство не занимает вас полностью, вы никогда не овладеете им. 
В лучшем случае ученик останется хорошим дилетантом, но никогда не станет мастером. 
Это правило одинаково важно для любого искусства, в том числе и для искусства любить. 
Однако в последнем, дилетантов по сравнению с мастерами, по-видимому, не в пример 
больше.

Опытные люди знают, что к овладению искусством следует приступать не прямо, 
а как бы косвенно. Прежде чем перейдёшь к самому предмету, необходимо научиться 
множеству других, казалось бы, не связанных между собой вещей. Так, ученик плотника 
сначала учится строгать дерево, ученик-музыкант начинает с гамм. Если хочешь стать 
мастером в любом искусстве, вся жизнь должна быть связана с ним. „Собственная личность 
становится инструментом для упражнения, и её нужно держать в хорошем состоянии, 
соответствующем тем функциям, которые ей надлежит исполнить. Применительно к 
искусству любви это означает, что каждый стремящийся стать мастером должен начать 
упражняться в дисциплине, сосредоточенности и терпении в каждый момент своей 
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жизни” (29).
Распад любви в современном западном обществе
Капиталистическое общество основано на двух основных принципах: политической 

свободе и свободном рынке как регуляторе экономических и социальных отношений. 
Специфические черты современного капитализма – всё бóльшая концентрация и 
централизация капитала и порождённый этим высокий уровень разделения труда.

Современный капитализм нуждается в людях со стандартизированными, 
предсказуемыми и поддающимися манипулированию вкусами, которые бы без проблем 
и в больших количествах сотрудничали бы с ним. „Ему нужны люди, чувствующие себя 
свободными и независимыми, не подчиняющиеся никакой власти, догме или совести – и в 
то же время желающие, чтобы ими командовали, стремящиеся действовать в соответствии 
с ожиданиями, без трений ладиться к современному механизму; люди, которыми можно 
управлять без насилия, которых можно вести без лидеров и направлять без особой цели – 
кроме цели делать хорошо, продолжать функционировать, двигаться вперёд” (30).

Это означает, что человек нашего времени отчуждён от самого себя, от своих 
ближних и от природы. „Он превращён в товар и воспринимает свою жизненную энергию 
как помещение капитала, которое должно принести ему максимально возможную прибыль 
при существующих рыночных условиях. Человеческие отношения сводятся в основном к 
взаимоотношениям отчуждённых друг от друга автоматов, причём безопасность каждого 
из них основана на его близости к стаду и сходстве мыслей, чувств и поступков. И хотя 
каждый старается быть как можно ближе к остальным, он остаётся совершенно одиноким, 
с ощущением глубочайшей неуверенности, тревоги и вины, источник которых лежит в 
невозможности преодолеть отделённость. /…/ Теперешнее счастье людей состоит в том, 
чтобы развлекаться и получать удовольствие. А развлечения и удовольствия состоят в том, 
чтобы потреблять, „поглощать” товары, зрелища, еду, питьё, сигареты, людей, лекции, 
книги, фильмы, – всё это поглощается, проглатывается. Мир – огромный объект нашего 
аппетита, большое яблоко, большая бутылка, большая грудь, а мы – сосунки, вечно 
ждущие, с надеждой глядящие вперёд – и вечно испытывающие разочарование. Наша 
личность приспособлена к обмену, сделкам и потреблению; их объектом становится всё – 
духовное в той же мере, что и материальное” (31).

Не удивительно, что отношение к любви приобретает в современном западном 
обществе столь же отчуждённый характер. „Автоматы не способны любить; они могут 
лишь обмениваться своими „личностными пакетами” в надежде на честную сделку” (32). В 
этих условиях любовь распадается и обретает формы социальной патологии.

К „обычным” формам распада любви в современном обществе относятся 
представления о ней как о взаимном сексуальном удовлетворении или как о 
„сотрудничестве в команде”.

В годы после Первой мировой войны считалось, что основу удачных 
любовных взаимоотношений и в частности семейного счастья составляет сексуальная 
удовлетворённость. Эта точка зрения основывалась на теории психоанализа Фрейда, 
согласно которой полное и беспрепятственное удовлетворение инстинктивных желаний 
создаёт психическое здоровье и счастье. Причиной неудачных браков называлось 
отсутствие должного „сексуального приспособления” партнёров друг к другу. Чтобы 
„исправить” этот недостаток во многих книгах давались советы и инструкции, как следует 
поступать, чтобы восстановить счастье и любовь. Однако клинические исследования 
со всей ясностью показали, что мужчины и женщины, посвятившие свою жизнь 
неограниченному удовлетворению сексуальных желаний, не только не достигают счастья, 
но и часто страдают от тяжёлых невротических конфликтов и симптомов.
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„Сотрудничество в команде” – более поздняя концепция любви и брака, 
характерная для середины XX века. В огромном количестве статей идеальный брак 
описывается как безукоризненно функционирующая команда. „Такое описание не слишком 
отличается от понятия безукоризненно функционирующего служащего: тот должен 
быть „разумно независимым”, готовым к сотрудничеству, терпимым и одновременно 
честолюбивым и агрессивным. Семейный консультант скажет нам, что муж должен 
„понимать” жену и помогать ей. Он должен с похвалой отозваться о её новом платье и 
о вкусно приготовленном ею блюде. В свою очередь она должна уметь входить в его 
положение, когда он возвращается домой усталым и раздражённым, внимательно слушать 
его рассказ о неприятностях на работе, не должна сердиться, если он забыл о дне её 
рождения. Такого рода взаимоотношения приводят к ровным, гладким взаимоотношениям 
между двумя людьми, которые на всю жизнь остаются чужими друг другу и никогда 
не достигают „глубинного взаимопонимания”, но обращаются друг с другом любезно 
и взаимно пытаются улучшить мироощущение друг друга” (33). Эта концепция любви 
представляет собой симбиотический союз, своего рода альянс против мира, при котором 
эгоизм вдвоём ошибочно принимают за любовь и близость (34).

Кроме названных двух основных форм существует масса индивидуализированных 
форм патологии любви. К ним, например, относятся перенос на возлюбленного или 
возлюбленную чувств, ожиданий и страхов, когда-то направленных на мать или отца, 
любовь-идолопоклонство, когда любимое существо стремятся превратить в идола или 
сентиментальная любовь, которую испытывают в воображении, а не во взаимоотношениях 
с реальным человеком.

Наиболее распространённая форма сентиментальной любви – замещающая любовь. 
Её испытывает зритель в кино, читатель любовных историй в журналах или слушатель 
лирических песен. „Потребляя эти произведения, зритель, читатель или слушатель 
удовлетворяет все неутолённые желания любви, единения и близости. Мужчина или 
женщина, неспособные преодолеть стену отчуждения между собой и супругой (супругом), 
бывают тронуты до слёз, сопереживая счастливой или несчастной истории любви некоей 
пары на экране. Для многих супружеских пар это единственная возможность испытать 
любовь – не друг к другу, но вместе с той парой, чью „любовь” они наблюдают. Пока 
любовь – лишь мечта, они могут участвовать в ней; но, как только она становится 
реальностью и затрагивает взаимоотношения двух реальных людей, их сковывает холод” 
(35).

Подлинная любовь возможна, если общение двух людей исходит из самой 
сердцевины их существования. Только в этом „центральном” сущностном опыте и 
содержится человеческая реальность, в нём содержится жизнь и основа любви. Опыт 
такой любви – постоянный вызов, совместное движение, рост и труд. „Не важно даже, 
отмечен этот труд гармонией или конфликтами, радостью или печалью, – это вторично по 
отношению к основополагающему факту, что двое ощущают собственную сущность, что 
вдвоём они одно целое, ибо каждый из них целостен и не бежит от самого себя. Есть лишь 
одно доказательство присутствия любви: глубина взаимоотношений, сила и жизненность 
каждого из участников; именно по этим её плодам и узнаётся любовь” (36).

Заключение
В следующем году исполнится 60 лет с момента выхода первого издания книги 

Эриха Фромма „Искусство любить”. И сегодня она остаётся непревзойдённым образцом 
современного рассмотрения проблемы любви в её многообразии и комплексности, своего 
рода „системой координат”, позволяющей ориентироваться в этой области.

Фромм переводит концепцию Фрейда с языка физиологии на язык 
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экзистенциальных подходов, создавая гуманистический психоанализ. В основе его подхода 
к пониманию любви лежит обращение к ценностным ориентациям личности. Считая 
любовь единственным удовлетворительным и здоровым ответом на вопрос о смысле 
человеческого существования, Фромм бьёт тревогу по поводу её распада в современном 
мире, где человек отчуждён от самого себя и относится к другому как к объекту 
своих потребительских устремлений. Путь возрождения „искусства любить” видится 
выдающемуся учёному во встречном движении двух модусов человеческого существования 
– внутреннего, связанного со стремлением к совершенствованию и обретением зрелости, и 
внешнего, обращённого к совершенствованию общественного бытия (37).
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EIN HAUS DER POESIE –
DAS NEUE LITERATURMUSEUM DER ÖSTERREICHISCHEN 

NATIONALBIBLIOTHEK

Alfred Schmidt

Schon bisher war die Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB) mit ihren 
drei angeschlossenen Museen – dem Globenmuseum, dem Papyrusmuseum und dem 
Esperantomuseum – zusammen mit dem barocken Prunksaal sowie zahlreichen weiteren 
regelmäßigen Kulturangeboten ein herausragendes nationales Kulturzentrum. 2015 wurde dieses 
Angebot um eine faszinierende Fassette erweitert: Im April öffnete das neue Literaturmuseum 
der ÖNB mit einem dichten Programm an Lesungen prominenter österreichischer AutorInnen 
und Führungen seine Tore. Bis Jahresende 2015 konnte es bereits über 18.000 BesucherInnen 
anlocken.

Auf zwei Geschoßen und einer Ausstellungsfl äche von über 500 m2 bietet das Museum 
eine spannende multimediale Präsentation unterschiedlicher Aspekte der österreichischen 
Literatur vom ausgehenden 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Originalmanuskripte, Briefe, 
Fotos, Lebensdokumente, Plakate zum überwiegenden Teil aus dem Literaturarchiv sowie den 
anderen Sammlungen der Österreichischen Nationalbibliothek gewinnen im Literaturmuseum 
neues Leben. Sie werden ergänzt durch zahlreiche Ton- und Videobeispiele sowie erläuternde 
grafi sche Elemente. 

Mit dem Literaturmuseum wurde aber nicht nur ein besonderer Erinnerungsort der 
österreichischen Literatur geschaffen, sondern vor allem auch ein Ort der gesellschaftlichen 
Auseinandersetzung mit ihr. Durch die enge 
Verbindung mit dem Literaturarchiv der 
ÖNB, das über eine breite Sammlung von 
Nach- und Vorlässen zu österreichischen 
GegenwartsautorInnen verfügt, besitzt 
das Literaturmuseum einen idealen 
wissenschaftlichen und archivarischen 
Background. Am Beispiel der österreichischen 
Literatur werden die großen historischen 
Entwicklungslinien dieses Landes 
veranschaulicht sowie ihre enge Vernetzung 
mit gesamteuropäischen politischen, 
kulturellen, geistigen Strömungen der Zeit. 
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Als historisches Erbe der Donaumonarchie repräsentiert die österreichische Literatur nicht nur 
ein deutschsprachiges, sondern ein multiethnisches, mehrsprachiges Kulturerbe und verdeutlicht 
so paradigmatisch jenen „habsburgischen Mythos”, der die Geistesgeschichte dieses Landes so 
nachhaltig geprägt hat. 

Die Verbindung von Bibliothek, Archiv, wissenschaftlicher Forschungsstelle und 
Museum unter einem Dach erzeugt vielfältige Synergien. Die wissenschaftliche Kompetenz 
der Forschungsinstitution garantiert ein Museum, das höchsten wissenschaftlichen Ansprüchen 
gerecht wird. Umgekehrt erhalten das Literaturarchiv und die anderen Sammlungen der ÖNB 
die Chance zu einer publikumswirksamen Präsentation ihrer wertvollen Objekte, wie auch 
ein öffentliches Forum zur Vorstellung ihrer wissenschaftlichen Arbeit. In diesem Sinn ist das 
Literaturmuseum auch ein Musterbeispiel für das Zusammenwachsen der Gedächtnisinstitutionen 
(Bibliotheken, Archive, Museen), deren gemeinsame Aufgabe, die Erhaltung, wissenschaftlichen 
Erschließung und Präsentation unseres kulturellen Erbes ist.

Standort: „Grillparzerhaus”  
Das historische Gebäude in der Johannesgasse 6 im Zentrum Wiens, im dem heute 

das  Literaturmuseum untergebracht ist, wurde im Revolutionsjahr 1848 für das Archiv der 
k.k. Hofkammer errichtet, die etwa unserem heutigen Finanzministerium entsprach und die 
Finanzakten aus dem gesamten Gebiet der Habsburgermonarchie verwaltete. Errichtet als 
schlichter Zweckbau, kann es als hervorragendes historisches Beispiel Wiener Zweckarchitektur 
des Biedermeiergelten. Die Innenarchitektur des Gebäudes ist geprägt von durchgängigen, bis zur 
Decke reichenden Holzregalen, einst gefüllt mit den unzähligen Aktenfaszikeln aus allen Teilen 
der Monarchie. 

Insbesondere verdankt das Gebäude seine historische Aura aber einem der ganz Großen 
der österreichischen Literatur: nämlich Franz Grillparzer (1791-1872). Er leitete das k.k. 
Hofkammerarchiv von 1832 bis 1856, zerrissen zwischen den bürokratischen Pfl ichten eines 
Archivdirektors und seiner schriftstellerischen Berufung. Sein Büro ist als symbolisches Zentrum 
des Hauses im Originalzustand erhalten und gibt dem Gebäude heute seinen Namen. 

Nach dem Auszug des Österreichischen Staatsarchivs aus dem denkmalgeschützten 
Gebäude ergab sich für die Österreichische Nationalbibliothek die einmalige Chance der 
Realisierung eines bereits lange gehegten Traumes, nämlich der Errichtung eines eigenen der 
österreichischen Literatur gewidmeten Museums. 

Finanzierung: 
Das Wirtschaftsministerium der Republik Österreich fi nanzierte die Sanierung und 

Adaptierung des historischen Gebäudes mit 
2,8 Millionen Euro. Das Kulturministerium 
übernahm die Kosten für Einrichtung und 
Installation der Dauerausstellung in der 
Höhe von 2,6 Mio Euro, dazu kam ein nicht 
unwesentlicher Anteil an Sponsoringleistungen. 
Für den laufenden Betrieb steht ein Budget von 
jährlich etwa 500.000 Euro zur Verfügung.

Die Dauerausstellung
Verantwortlich für die Gestaltung 

der Dauerausstellung zeichnet ein 
wissenschaftliches Redaktionsteam unter 
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der Leitung von Univ.-Doz. Dr. Bernhard Fetz, dem Direktor des Literaturarchivs und des 
Literaturmuseums. Dem Team gehörten weiters Dr. Michael Hansel, Dr. Klaus Kastberger, 
Dr. Evelyne Polt-Heinzel und Dr. Hannes Schweiger an. Die ursprüngliche Idee und ein erstes 
Konzept zu einem österreichischen Literaturmuseum gehen aber bereits zurück auf den bekannten 
Wiener Germanisten und ersten Direktor des Literaturarchivs der ÖNB, Univ.-Prof. Dr. Wendelin 
Schmidt-Dengler (1942-2008). 

650 Exponate zu über 200 AutorInnen, 68 Medienstationen, 68 Audiotracks mit einer 
Gesamtlänge von fast fünf Stunden, 28 Videoausschnitte von insgesamt über 130 Minuten, 
weiters interaktive Touchscreens sowie ein eigener Kino- und ein Hörraum machen das Museum 
zusammen mit dem historischen Grillparzer-Zimmer zu einem spannungsvollen, multimedialen 
Erlebnis. Die unter Denkmalsschutz stehenden historischen Holzregale, prägen die Räume und 
geben einen strengen formalen Rahmen vor, in den alle Ausstellungsvitrinen, und grafi schen 
Elemente eingepasst werden mussten. Je eine Sitzecke mit bequemen Fauteuils in jedem der 
beiden Stockwerke bietet Gelegenheit zum Innehalten und zur Entspannung.

Die Dauerausstellung gliedert sich inhaltlich in 44 Stationen, die teils chronologische, 
teils thematische Aspekte der österreichischen Literatur zwischen 1750 und der Gegenwart 
herausgreifen, wobei das obere (zweite) Geschoß dem Zeitraum von der Aufklärung bis zum 
Ersten Weltkrieg, das untere der Zeit von 1918 bis zur Gegenwart gewidmet ist. Dem ganzen 
Konzept geht es weniger um eine strikte zeitliche oder sachliche Gliederung, als vielmehr darum, 
die literarischen Phänomene in ihren vielfältigen wechselseitigen Bezügen und Vernetzungen 
darzustellen. So werden die genannten zeitlichen Grenzen auch immer wieder durchbrochen.

Empfangen werden die BesucherInnen im Eingangsbereich im zweiten Geschoß von 
einer Medieninstallation, die der Grundfrage „Was ist Literatur?“ auf unkonventionelle Weise 
nachgeht. Wer Kafkas Verwandlung übersetzt in Gebärdensprache noch nicht kennt, fi ndet hier 
Gelegenheit dies nachzuholen. Ebenfalls gleich im Entree befi ndet sich eine Vitrine mit reliquien-
artigen „Fund- und Schaustücken“ zur Literatur, darunter neben Anderem Adalbert Stifters 
Krauthobel, Franz Grillparzers Regenschirm, der Morgenrock Heimito von Doderers und eine 
Maultrommel von Peter Handke (seine selbst geschnitzten Wanderstöcke fi nden sich an anderer 
Stelle). Der Hörraum gleich nebenan bietet eine akustische Collage zur Frage nach einer typisch 
österreichischen Literatur.

Die ersten historischen Stationen thematisieren das Zeitalter der Aufklärung und des 
Biedermeier, letzteres repräsentiert vor allem von den beiden herausragenden österreichischen 
Dramatikern Johann Nestroy und Ferdinand Raimund. Zum Abschnitt „Im Schatten Napoleons“ 
gehört auch das Manuskript zu Ernst Jandls Lautgedicht „ode auf N”, - seinen aufsehenerregender 
Vortrag dieses Textes in der Royal Albert Hall in London 1965 zeigt eines der Videos, die im 
Kinoraum im ersten Geschoß zu sehen sind.

In dem direkt an das historische 
Grillparzer-Zimmer anschließenden Bereich 
der Ausstellung wird der Autor und k.k. 
Hofkammerarchivdirektor gewürdigt. Neben 
dem Autograph der „Libussa” – einer Leihgabe 
der Wienbibliothek im Rathaus – ist unter 
anderem auch sein zum Glück glimpfl ich 
verlaufener Sturz von einer Leiter beim 
Ausheben der schweren Aktenfaszikel in seiner 
eigenen Schilderung dokumentiert. Franz 
Kafka erkannte in Grillparzer bekanntlich 
einen Seelenverwandten, nicht alleine wegen 
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ihres gemeinsamen Leidens am ungeliebten Brotberuf. Grillparzers „Armen Spielmann” las 
Kafka „über jedes Wort glücklich” seiner Schwester vor, wie er an Grete Bloch schreibt (Brief 
vom 15.4.1914); er ist ihm vor allem auch ein Beweis, „dass sich in Wien ordentlich leiden lässt” 
(Brief an Grete Bloch vom 14.2.1914). 

Nach einer historischen Reminiszenz zum Wiener Revolutionsjahr 1848 geht es weiter 
mit zeitübergreifenden thematischen Abschnitten etwa zur „Imagination des Fremden” – u.a. mit 
einer Originalseite aus dem Manuskript von Kafkas Roman „Der Verschollene”, die Max Brod 
einst Stefan Zweig zum Geschenk machte. Im selben Abschnitt der Ausstellung fi ndet sich auch 
das Manuskript von Franz Werfels historischem Roman „Die vierzig Tage des Musa Dagh”, der 
den vergessenen Genozid den Armeniern durch das Osmanische Reich 1915 thematisiert und zu 
einem symbolischen Schicksalsroman für ein ganzes Volk wurde. Im Abschnitt „Reisen” wird u.a. 
die österreichischen Pionierin und Weltreisende Ida Pfeiffer (1797-1858) gewürdigt. Das Thema 
„Dorf” spannt einen weiten Bogen vom Vorarlberger Heimatdichter Franz Felder (1839-1869) bis 
zur Moderne mit Autoren wie Thomas Bernhard, Josef Winkler, Gerhard Roth und Peter Handke, 
der zeigt wie aktuell das Spannungsfeld Stadt-Land in der österreichischen Literatur geblieben ist. 
Wiens „Wege in die Moderne” werden u.a. mit bedeutenden Manuskripten von Arthur Schnitzler 
und Hermann Bahr und Hugo von Hofmannsthal veranschaulicht. Hofmannsthals fi ktiver „Brief 
des Lord Chandos an Francis Bacon” von 1902, der in einer Korrekturfassung zu sehen ist, kann 
als „Urmeter der österreichischen Literatur im 20.Jh.” gelten (Bernhard Fetz). Der Abschnitt zum 
Ersten Weltkrieg bringt unter anderem literarische Zeugnisse von Georg Trakl und Karl Kraus‘ 
Entwürfe zu seinem großen Weltkriegspanorama „Die letzten Tage der Menschheit”.

Der Rundgang im zweiten Obergeschoß endet mit einem Abschnitt zu Franz Kafka, 
in dem man u.a. seine Berliner Verlobte Felice Bauer in einer Video-Rekonstruktion eines 
historischen ‚Daumenkinos‘ zur Vorstellung des Parlographen der Firma Lindström AG, 
bewundern kann.

Begibt man sich in das thematisch anschließende erste Stockwerk, so geht es zunächst 
nochmals um die Erinnerung an jenen Habsburgermythos, der als ‚Phantomschmerz‘ (Bernhard 
Fetz) die österreichische Literatur noch lange nach dem Zerfall der Donaumonarchie begleitete. 
Zeugnis davon geben AutorInnen wie Joseph Roth, Fritz von Herzmanovsky Orlando, Franz 
Theodor Csokor aber auch Ingeborg Bachmann. Uns natürlich ist auch Robert Musil hier 
zu nennen, dessen „Mann ohne Eigenschaften” ein eigener anschließender Abschnitt der 
Dauerausstellung gewidmet ist, – sein Gesamtnachlass befi ndet sich in der Österreichischen 
Nationalbibliothek. Musils Diktum von einem „Generalsekretariat zur Genauigkeit der Seele” 
ist zudem Leitmotiv eines eigenen Kapitels der Ausstellung, das u.a. eines der wichtigsten 
Manuskripte aus Ludwig Wittgensteins philosophischem Nachlass zeigt, nämlich die ‚Urfassung‘ 

seiner Philosophischen Untersuchungen aus 
1936/37 (Manuskript 142).

In den folgenden Abschnitten werden 
entscheidende historische Wendepunkte 
in der österreichischen Geschichte der 
Zwischenkriegszeit, wie der Justizpalastbrand 
am 15. Juli 1927, der Bürgerkrieg von Februar 
1934 und schließlich der „Anschluss“ an 
Hitler-Deutschland im März 1938 an Hand 
wichtiger literarischer Quellen refl ektiert. Dazu 
zählt etwa auch Ernst Jandls böse-satirisches 
Gedicht zu Hitlers Auftritt am Wiener 
Heldenplatz am 15. März 1938:
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wien : heldenplatz
der glanze heldenplatz zirka
versaggerte in maschenhaftem männchenmeere
drunter auch frauen die ans maskelknie
zu heften heftig sich versuchten, hoffensdick
und brüllzten wesentlich.

verwogener stirnscheitelunterschwang
nach nöten nördlich, kechelte
mit zu-nummernder aufs bluten feilzer stimme
hinsensend sämmertliche eigenwäscher.

pirsch!
döppelte der gottelbock von Sa-Atz zu Sa-Atz
mit hünig sprenkem stimmstummel.
balzerig würmelte es im männechensee
und den weibern ward so pfi ngstig ums heil
zumahn: wenn ein knie-ender sie hirschelte.

Die Zeit des Dritten Reichs ist Thema einer ausführlichen Dokumentation, die sich mit 
NS-Karrieren, Verfolgung, Vertreibung, Vernichtung und Exil aus dem Blickwinkelt der Literatur 
auseinandersetzt. Als Beispiel sei hier nur der faszinierende Briefwechsel zwischen Hanna 
Arendt und Günther Anders aus dieser Zeit genannt, denen beiden die Flucht in die USA gelingt. 
Die literarische Aufarbeitung des NS-Regimes dauerte indess noch viele Jahre. Dazu zählen 
grundlegende Romane wie Hans Leberts „Wolfshaut”, Gerhard Fritschs „Fasching” oder Robert 
Schindels „Gebürtig”.

Weitere thematische Kapitel beschäftigen den Themen Schule/Erziehung und 
Arbeitswelten. Die dunkle Seite der neueren österreichischen Literatur wird in einem Abschnitt 
mit dem Titel „Todesarten” thematisiert, der auf Ingeborg Bachmanns großen Romanzyklus 
anspielt – auch ihr Gesamtnachlass befi ndet sich in der 
Österreichischen Nationalbibliothek. Breiten Raum nimmt 
schließlich die Darstellung der Wiener Avantgarde ein, 
die vor allem durch die „Wiener Gruppe” repräsentiert 
wird. Textbeispiele von Friedrich Achleitner, H.C. 
Artmann, Konrad Bayer, Andreas Okopenko, Gerhard 
Rühm und Oswald Wiener, –  aber auch von Ernst Jandl, 
der sich aber bekanntlich nur als ihr „Onkel” fühlte – sind 
hier zu sehen. Abschließende Abschnitte thematisieren 
einerseits literarische Korrespondenzen – mit interessanten 
Beispielen bedeutender Briefwechsel wie etwa derjenige 
zwischen Alfred Kubin und seinem Verleger Reinhard 
Piper, der zwischen Ernst Jandl und seiner lebenslangen 
Gefährtin Friderike Mayröcker oder auch der zwischen 
Ingeborg Bachmann und Paul Celan – andererseits 
unter dem Titel „Schreibprozesse” die unterschiedlichen 
Umständen und Rahmenbedingungen des Schreibens. 
Peter Handkes Dokumente seiner Wanderungen fi nden 
sich hier neben Josef Winklers Reisenotizbüchern, Oswald 
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Wieners Impressionen seiner Wahlheimat Kanada oder Ludwig Wittgensteins so genannten 
„Koder-Tagebüchern” (Manuskript 183) aus Cambridge und Skjolden (Norwegen) aus den 30er-
Jahren. Die Ausstellung endet schließlich mit (wörtlich gemeinten) Abreiß-Gedichten und einer 
Einladung zum Weiterschreiben an die BesucherInnen.

Ein speziell zur Ausstellung entwickeltes Tablet begleitet die BesucherInnen 
wahlweise auf einem 90-minütigen Rundgang durch die Dauerausstellung, oder bietet 
Hintergrundinformationen und Hörbeispiele, die jeweils zu den einzelnen Stationen der 
Ausstellung abgerufen werden können sowie auch alle Erklärungen in englischer Sprache.

Temporäre Ausstellungen und Veranstaltungsprogramm
Ab dem Jahr 2016 wird das Literaturmuseum in einem eigenen (dritten) Geschoss 

zusätzlich zur Dauerausstellung auch eine aktuelle Wechselausstellung jährlich zeigen. Die erste 
Präsentation dieser Art wird zehn jungen österreichischen AutorInnen – fünf Frauen und fünf 
Männern – gewidmet sein, die Gelegenheit bekommen, ihre eigen schriftstellerische Arbeit in 
innovativer Weise vorzustellen. 

Das Literaturmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek versteht sich vor allem 
als lebendiger kultureller und sozialer Treffpunkt für alle Literaturinteressierten. Ein vielseitiges 
Veranstaltungsprogramm macht das Museum zu einem Ort der Begegnung und des Gesprächs. 

Folgende regelmäßige Veranstaltungsreihen wurden konzipiert:
- „Reden vom Schreiben. Autorinnen und Autoren im Gespräch” : in Kooperation mit 

der Grazer Autorinnen Autorenversammlung werden regelmäßig zwei SchriftstellerInnen zur 
Vorstellung und Diskussion ihres Werkes eingeladen. 2015 warn u.a. Clemens Berger, Marie-
Thérèse Kerschbaumer, Robert Schindel und Josef Winkler zu Gast.

- In den „Vorlesungen zur österreichischen Literatur” kommen namhafte GermanistInnen 
aus dem In- und Ausland zu Wort.

- Die „Archivgesprächen” – die es bereits bisher als Veranstaltungsreihe des 
Literaturarchivs gab – werden insbesondere an bereits verstorbenen AutorInnen erinnern bzw. 
Themen aus archivalischer Perspektive aufgreifen. 

- Eine besondere Attraktion bietet die Reihe „Das Museum geht ins Kino” in Kooperation 
mit dem benachbarten Filmarchiv Austria und dem Metropol-Kino. Gezeigt werden Literatur-
affi ne Filme , zu sehen war unter anderem ein Schwerpunkt zum Thema „Kafka geht ins Kino” 
(Dezember 2015).

Zusätzlich wird auch die Kooperation mit Schulen durch spezielle Vermittlungsangebote 
gesucht. Die Nachfrage nach Führungen für Schulklassen ist bereits so groß, dass sie bis zu den 
Sommerferien 2015 ausgebucht sind.

Ausblick
Österreich kann auf ein reiches 

literarisches Erbe verweisen. Namen wie Franz 
Kafka, Robert Musil, Ödön von Horvath, 
Ingeborg Bachmann, die Wiener Gruppe, 
Ernst Jandl, Thomas Bernhard, Peter Handke 
und viele andere habe die österreichische 
Literatur weit über die Landesgrenzen hinaus 
bekannt gemacht. In der Öffentlichkeit 
ist dieses reiche literarische Erbe freilich 
noch nicht entsprechend präsent. Zweck 
des Literaturmuseums der Österreichischen 
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Nationalbibliothek ist es, der österreichischen  Literatur ein sichtbares öffentliches Zeichen zu 
setzten, ein Zeichen allerdings, das nicht bloß stereotype Österreich-Klischees reproduziert, 
sondern eine kritische Refl exion der österreichischen Kulturgeschichte im Spiegel ihrer Literatur 
ermöglichen soll, in all ihren mühevollen Versuchen der Identitätsfi ndung, ihren vielfältigen 
übernationalen Verfl echtungen sowie ihren komplexen gesellschaftlichen und politischen 
Bezügen. 

Gerade Schriftstellerinnen und Schriftsteller zeigen oft ein besonderes Maß an Sensibilität 
und kritischem Misstrauen gerade auch gegenüber ihrem eigenen Land – und ernten dafür 
häufi g offene Anfeindung und Schmähung. Oft erst nach ihrem Tod erwartet sie der Aufstieg 
zum gefeierten Nationaldichter – siehe etwa Thomas Bernhard. Dabei ist es doch gerade ihre 
schonungslose Selbstkritik, die jedem Land so dringend Not tut, um einen quasi angeborenen 
Hang zu Überheblichkeit und Selbstgefälligkeit zu überwinden. Auch dafür soll das neue 
Literaturmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek stehen. 

 „Es ist die Literatur, die das Bild eines Landes bestimmt, gerade indem sie allen fertigen 
Bildern mit Hartnäckigkeit und sanfter Gewalt widerspricht.” (Peter Handke)

Literaturmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek im Grillparzer-Haus: Wien I, 
Johannesgasse 6, Geöffnet: Di–So: 10–18 Uhr, Do: 10–21 Uhr (von Juni bis September auch montags 
geöffnet) 

Ticketpreis: 7 Euro, Jugendliche unter 19 Jahren freier Eintritt.
Hinweise zum Veranstaltungsprogramm auf der Homepage www.onb.ac.at.

Begleitbuch: Das Literaturmuseum. 101 Objekte und Geschichten”, herausgegeben von Bernhard 
Fetz. Salzburg, Wien: Jung und Jung 2015. 280 Seiten, Preis: 24,90 Euro

Abbildungen

Abb. 1: Innenansicht Literaturmuseum mit Sitzecke , 2. Stock
Abb. 2: Innenansicht , 1. Stock
Abb. 3: Historisches Büro Franz Grillparzers
Abb. 4: Entwurfsskizze Heimito von Doderers zu den „Dämonen”
Abb. 5: Franz Werfels Manuskript der „40 Tage des Musa Dagh”
Abb. 6: Ludwig Wittgenstein: Urfassung der „Philosophischen Untersuchungen” (Ms 142)

ІІІ 115
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КАФЕДРА  ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ
И  ИНФОРМАЦИОННОЙ  АНАЛИТИКИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО

ИНСТИТУТА  КУЛЬТУРЫ*

Инга Шомракова

Кафедра документоведения и информационной аналитики – одна из старейших 
в Университете и ведущая на Библиотечно – информационном факультете. Её история 
восходит к  1918 году – моменту основания Университета. Становление кафедры связано с 
именами крупнейших учёных – библиографов и книговедов. Основателем кафедры следует 
считать книговеда, библиографа, создателя библиографической „Пушкинианы” А. Г. 
Фомина. В 1922 г. он сформировал кафедры книговедения и библиографии [1], работавшие 
до 1925 года, когда от кафедр в Институте отказались, заменив их на предметные комиссии. 
В 1933 кафедра библиографии в числе прочих была восстановлена. Её руководителем стал 
А. П. Кулаков [2]. 

С 1950 по 1962 год заведующим кафедрой был И. А. Мохов, в 1962-1977 
кандидат педагогических наук, доцент М. К. Архипова. В 1977-1989 гг. кафедрой 
руководил доктор филологических наук, профессор, действительный член Российской 
академии естественных наук, заслуженный деятель науки России, член Большого 
совета Международной конференции рыцарей (Австралия), почётный консультант 
Международного библиографического института (Кембридж, Великобритания) член 
Общества друзей Института изучения истории текстов (Париж, Франция) И. Е. Баренбаум; 
с 1986 по 2007 год – доктор филологических наук, профессор, заслуженный работник 
высшей школы, член Общества друзей Российской национальной библиотеки (Петербург) 
И. А. Шомракова. В настоящее время  кафедрой  заведует – доктор исторических наук, 
профессор Д. А. Эльяшевич.

Кафедра была родоначальницей других кафедр библиотечно-информационного 
факультета, в частности, кафедры технической литературы (1962 год, современное 
название Кафедра информационного менеджмента) и Кафедры отраслевых библиографий 
(1977 год, современное (до2012 г.) название Кафедра информационной аналитики). С 
1977 по 2012 гг. кафедра называлась Кафедрой библиографоведения и книговедения, что 
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полностью соответствовало её основным направлениям. На протяжении 90 лет на кафедре 
работали известные учёные – библиографоведы, книговеды и именно поэтому кафедра 
являлась основополагающей в развитии специального библиотечно-информационного 
образования как в учебном так и учебно-методическом обеспечении.   На кафедре читались 
и читаются основные дисциплины: „Всеобщая история книги и книговедение”, (Курс 
был разработан и введён в программу именно Кафедрой, до этого читался только курс 
истории русской книги) „Библиографоведение. Общий курс”, „Информационные ресурсы”, 
„Общая иностранная библиография”, „Краеведческая библиография”, „Организация и 
методика библиографической работы в библиотеке”. Преподавателями кафедры разработаны  
авторские специальные курсы: „Книжное дело Русского Зарубежья”, „Информационные 
ресурсы Русского Зарубежья”, „История читателя”, „История цензуры”, „Редакционно-
издательское дело”, „Информационные ресурсы издательского и книготоргового дела”, 
„Организация и методика книгораспространения”, „Сериальные издания в современном 
информационном процессе”, „Искусство книги”. На кафедре также ведется подготовка 
по дополнительным специализациям: „Информационное обеспечение редакционно-
издательского и книготоргового дела”, „Специалист по работе с рукописной и редкой 
книгой” и „Информационное обеспечение краеведческой и музееведческой деятельности 
в регионе”. Эти специализации дают дополнительные возможности для практической 
и научной деятельности выпускников. Студенты, выбравшие какую либо из указанных 
специализаций, работают в издательствах, крупных книжных магазинах (Дом Книги, 
книжные клубы „Снарк”, „Буквоед” и др.), в рукописном отделе Российской национальной 
библиотеки, в отделах редких книг различных библиотек (Центральная городская 
универсальная библиотека им. В. В. Маяковского, Библиотека Академии гос. службы и т.п.).

На протяжении всех лет работы кафедры при ней действует аспирантура. За 
прошедшие годы Кафедрой подготовлено несколько десятков докторов и кандидатов 
наук по специальностям: история книги, книговедение, современное книжное дело, 
библиографоведение, библиотечное краеведение, информационные ресурсы. Окончившие 
аспирантуру специалисты работают в крупных учебных и научных центрах и библиотеках 
в России, в ближнем и дальнем Зарубежье.

Как уже говорилось выше, на кафедре работали и работают виднейшие учёные. 
Ими создано большое количество научных трудов и учебных изданий, известных и широко 
используемых в различных высших учебных заведениях, научных центрах как в России, 
так и за её пределами.

Среди них один из первых учебников по курсу библиографии был создан ещё в 1939 
году А. П. Кулаковым „Общее библиографическое источниковедение”. В течение многих 
лет все институты, готовившие библиотекарей-библиографов, работали по учебникам, 
созданным на кафедре: „Библиография. Общий курс” (М., 1969), „Библиография 
естественно-научной, технической и сельскохозяйственной литературы” (М., 1973), 
„Библиография технической литературы” (М., 1975) „Общая иностранная библиография” 
(М., 1978), „Библиография художественной литературы и литературоведения”, „История 
книги” (М., 1984), „Библиография искусства” (М., 1973), „Краеведческая библиография” 
А. В. Мамонтова и Н. Н. Щербы (М., 1978). В последние годы вышли учебники: „Основы 
книговедения” И. Е. Баренбаума (1988); „Всеобщая история книги” И. Е. Баренбаума и 
И. А. Шомраковой (2008); „Книжное дело в развивающихся странах Африки” (1991) И. 
А. Шомраковой, „Основы краеведения” А. В. Мамонтова; „Общая библиография” И. 
Л. Полотовской, „Издательское и библиографическое дело Русского Зарубежья” П. Н. 
Базанова, Г. В. Михеевой, И. Л. Полотовской, И. А. Шомраковой (1999). 
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Кафедрой составлено и издано значительное число учебных и методических 
пособий, среди которых, например, в библиотеках до сих пор используется методическое 
пособие М. А. Брискмана  и М. П. Бронштейн „Основы методики составления 
библиографических указателей” (Л., 1974). Все, без исключения, учебные и учебно-
методические материалы, составленные сотрудниками кафедры, – результат их научно- 
исследовательской деятельности и многолетнего, конструктивного и плодотворного 
сотрудничества с Московским институтом культуры (ныне Московский гос. университет 
культуры и искусств). Учебники были высоко оценены профессиональным сообществом. 
В 1978 году премии Министерства культуры как лучшая работа по проблемам 
библиографоведения и книговедения получили названные выше учебники „Общая 
иностранная библиография” и „Краеведческая библиография”.

Интенсивная исследовательская работа велась на Кафедре с самого основания. Два 
основных направления книжной науки разрабатывались учёными кафедры. Первое – все 
аспекты библиографоведения. Начало было положено уже названным курсом лекций А. 
П. Кулакова, защитившего одну из первых диссертаций по библиографоведению в 1939 г. 
На кафедре работал известный учёный: литературовед, историк и теоретик библиографии 
– М. А. Брискман, автор многих научных трудов, учебников, учебно-методических  
пособий по библиографии. Михаил Аркадьевич одним из первых разрабатывал не 
получившую дальнейшего развития теорию критической библиографии. Им были 
заложены основы краеведческой библиографии. Он был одним из первых на кафедре 
историком библиографии и его основной труд – монография „В. Г. Анастасевич” (М., 
1958) до сих пор не утратила актуальности не только как источник сведений о первом 
теоретике библиографии и книговедения, но и с точки зрения методики исторического 
исследования, основанной на архивных изысканиях и строгом следовании фактам. На 
кафедре долгие годы работал один из крупнейших отечественных литературоведов XX 
века, учёный с мировым именем, доктор филологических наук, профессор Б. Я. Бухштаб. 
Борис Яковлевич помимо истории литературы и текстологии занимался историческими, 
теоретическими и методическими проблемами библиографии. Он был основным автором 
учебника „Библиография художественной литературы и литературоведения”, составителем 
ряда библиографических указателей, посвящённых русским писателям. Борис Яковлевич 
разрабатывал и теоретические актуальные в 1960-1970-х гг. аспекты библиографоведения: 
„Об определении библиографии”. „О рекомендательной литературной библиографии 
для специалистов”, опубликованные в 1961 году, они, как ни странно, актуальны и 
сегодня. Филолог, книговед и библиограф Б. Я. Бухштаб положил начало направлению, 
развитому на кафедре его коллегами: методика библиографических разысканий в области 
художественной литературы: „Библиографические разыскания по русской литературе XIX 
века” (1966) и „Литературоведческие расследования” (1982). Можно, с большей долей 
вероятности, утверждать, что именно М. А. Брискманом и Б. Я. Бухштабом были заложены 
основы библиографических исследований на кафедре.

С течением времени на Кафедре сформировались научные школы 
библиографоведения. Одной из первых была научная школа М. А. Брискмана в области 
краеведческой библиографии. Именно его труд „Основные источники библиографических 
разысканий по книговедению” и стал основой этой школы. На кафедре работали его 
ученики: кандидат педагогических наук, доцент Е. Н Буринская и кандидат педагогических 
наук профессор А. В. Мамонтов. Именно Александр Васильевич и разрабатывал 
историю и теорию краеведческой библиографии и библиотечного краеведения. Его перу 
принадлежат основные труды по краеведению: „Библиотечное краеведение” (вып 1-3. 
1996-1998), „Краевед-документалист” (1998) и главный его труд – учебник “Краеведческая 
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библиография” (М., 1978, в соавт. с Н. Н. Щербой.).
Можно с уверенностью утверждать, что М. А. Брискман и Б. Я. Бухштаб 

сформировали на кафедре и научную школу в исследовании истории библиографии. Их 
последователями, развивавшими основные методические положения, были А. В. Мамонтов 
и особенно Л. М. Равич. Перу последней принадлежит не только значительное число 
статей но и уникальный и неревзойденный труд: монография „Г. Н. Геннади” (М., 1981). 
В ней на основе скрупулезного изучения материала, в первую очередь архивного, впервые 
раскрывается полностью деятельность крупнейшего русского библиографа, несправедливо 
не просто забытого русской наукой, но несправедливо считавшегося „формалистом 
и объективистом”. На самом деле, как убедительно доказала Любовь Моисеевна, „…
вся жизнь  Геннади, полная труда, все его указатели и статьи, свидетельствующие о 
большой историко-книжной эрудиции, лучше всяких высказываний рисуют нам человека, 
преданного науке, радеющего об отечественной культуре, выдающегося русского 
библиографа” [3]. 

Вторая научная школа сформировалась под руководством доктора педагогических 
наук, профессора И. В. Гудовщиковой. Благодаря Ирине Васильевне на кафедре занимались 
теорией национальной библиографии, исследуя и до сих пор нерешённые проблемы: что 
есть национальная книга, что, в сущности, представляет собой национальная библиография 
и её объект, предмет, свойства и взаимодействие с государственной библиографической 
регистрацией произведений печати. Как развитие и следствие этих исследований 
появился уже названный учебник „Общая иностранная библиография”, диссертации 
К. В. Лютовой и И. В. Гудовщиковой. Исследования истории и современных проблем 
национальной библиографии были продолжены ученицей И. В. Гудовщиковой кандидатом 
педагогических наук, доцентом И. Л. Полотовской. Инна Львовна исследовала становление, 
развитие и современное состояние национальной библиографии в развивающихся странах 
Африки. Кроме статей в этой области ею было создано уникальное, в своем роде, учебное 
пособие.

Несомненно новой   в библиографоведении является проблема учёта грампластинок 
в системе  национальной библиографии, исследованием которой занималась с 1978 года 
И. Л. Полотовская. По этой проблеме ею была защищена кандидатская диссертация и 
разработан специальный курс „Нетрадиционные источники в информационном процессе”. 
Сейчас многие учёные занимаются данной проблемой. 

Вторым направлением исследовательской деятельности кафедры было и остаётся 
книговедение. Кафедра и сегодня является ведущим книговедческим научным центром. 
Учёные-книговеды кафедры и их многочисленные ученики в научных, учебных заведениях 
и библиотеках России и за рубежом разрабатывают историю книги, теорию книговедения, 
читателеведение, искусство книги – современные проблемы книжного дела (книгоиздание, 
книгораспространение). У истоков книговедческого направления научной деятельности 
Кафедры стоял М. Н. Куфаев.                   

Михаил Николаевич Куфаев – один из основоположников теории книговедения, 
ещё в начале 20-х годов читал в Ленинградском государственном библиотечном институте 
лекции по истории книги, а в 1946-1948 году в этом же институте был избран профессором 
и заведующим кафедрой истории СССР и продолжал читать лекции по истории книги на 
кафедре библиографии, руководил аспирантами, занимавшимися библиографоведением и 
книговедением. Его учеником был И. Е. Баренбаум. Михаил Николаевич, по сути, заложил 
основы книговедения и истории книги на кафедре библиографоведения и книговедения. 
Взгляды  и теоретические новации М. Н. Куфаева современники воспринимали  далеко 
не всегда положительно, подчёркивая  его немарксистские взгляды, указывая на 
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эклектичность и исторические неточности. Возможно, в 20-е – 30-е годы, когда вышли 
его основные теоретические и исторические книговедческие труды его критики были в 
чём-то правы. Но время показало непреходящую ценность научного наследия учёного 
и сегодня книговедческая наука развивается, во многом, по пути, им  проложенном. В 
первую очередь, это характерно для Кафедры библиографоведения и книговедения. В 
принципе, можно говорить о Петербургской школе книговедения, сформировавшейся на 
Кафедре на основе научного наследия М. Н. Куфаева. Он был учеником академика А. С. 
Лаппо-Данилевского. Так что научная школа в книговедении на Кафедре имеет давние и 
репрезентативные корни. Учёные кафедры продолжают и развивают сформулированные им 
направления книговедческой науки.

На Кафедре сформировалось несколько основополагающих направлений в 
книговедении, разрабатываемых, практически, впервые или после значительного перерыва. 
Основным, естественно, была История книги. Учёными-книговедами Кафедры созданы 
основные труды по всем аспектам  истории книги в России: демократическая книга, 
(И. Е. Баренбаум), книжное дело советского периода (И. А. Шомракова), В 70-е годы И. 
Е. Баренбаум и И. А. Шомракова стали исследовать историю и современное состояние 
книжного дела за рубежом. В результате этих исследований появились труды (статьи, 
монографии, учебные пособия), в которых рассматривалось книжное дело Болгарии, 
Великобритании, Германии, США, Франции. Благодаря этим исследованиям в учебном 
процессе появился курс „Всеобщая история книги” и учебники. 

Совершенно новое направление в книговедении: история книжного дела 
Русского Зарубежья. Долгие годы (с 1962 г.) данное направление разрабатывалось 
И. А. Шомраковой „в стол”. Первая публикация была в 1994. К настоящему времени 
осуществлено значительное число научных публикаций. Крупнейшим специалистом в этом 
направлении стал доктор исторических наук П. Н. Базанов. Им впервые исследовалась 
издательская деятельность политических организаций Русского Зарубежья (1917-1988 
гг). Опубликованная двумя изданиями монография, впервые раскрыла существенные 
особенности политической и культурной истории русской эмиграции. Автор в полном 
соответствии с особенностями научной школы Кафедры ввёл в научный оборот большое 
количество ранее неизвестного науке фактического (архивного) материала. Как уже 
было сказано выше, на Кафедре разработан авторский, элективный курс „Книжное дело 
Русского Зарубежья” и выпущено учебное пособие. Данный курс читался и в Северо-
Западном институте печати. Там же было издано и учебное пособие “Книга Русского 
Зарубежья. Из истории книжной культуры XX века”. П. Н. Базанова и И. А. Шомраковой 
(2001) И. А. Шомракова автор статей по данной теме в энциклопедии „Книга” (М., 1999) 
и других справочных изданиях П. Н. Базанов осуществил подготовку и был автором 
большей части статей в справочнике „Издательства и издающие организации Русской 
Эмиграции” (2005). Проблемы книжного дела Русского Зарубежья заинтересовали и 
библиографоведов. Первым исследователем в этом направлении стала И. Л. Полотовская. 
Ею были созданы до сих пор непревзойдённые библиографические пособия, среди которых 
основное место принадлежит указателю „Материалы для библиографии информационных 
ресурсов Русского Зарубежья”. 1151 запись включает собственно библиографические, 
фактографические, полнотекстовые информационные ресурсы и четыре вспомогательных 
указателя. Указатель подводит итоги исследованиям различных аспектов книжного дела 
Русского Зарубежья и является абсолютно необходимым и единственным информационным 
источником для  исследователей, продолжающих изучение Русского Зарубежья. С лёгкой 
руки Кафедры книжное дело Русского Зарубежья стало широко исследоваться в различных 
научных, учебных и библиотечных структурах. 
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М. Н. Куфаев считал, что решение практических книжных задач невозможно 
без создания теории, раскрывающей проблему книги как социального и психического 
феномена. Книгу и книжное дело он рассматривал в комплексе, в неразрывном единстве 
и не только в реальности, но, и это особенно важно и сформулировано именно им, в  их  
исторической эволюции. 

На Кафедре проблема феномена книги разрабатывалась И. Е. Баренбаумом 
применительно к современным технологиям. Иосиф Евсеевич одним из первых 
рассматривал вопросы, связанные с электронной книгой, её соотношением с книгой 
традиционной, бумажной. Массовая книга как особый вид книги в 20-е годы и её роль в 
приобщении к чтению основной массы населения России: рабочих и крестьян явилась 
предметом исследований И. А. Шомраковой и ряда аспирантов кафедры. 

На кафедре сформировалось новое направление в книговедении и в течение многих 
лет изучалась история читателя, что имеет прямое отношение к теории М. Н. Куфаева 
„книга и массы”, „книга и общество, и государство”. Здесь уместно вспомнить работы И. 
Е. Баренбаума, И. А. Шомраковой, доктора филологических наук профессора А. В. Блюма, 
аспирантов и известные выпуски сборников по истории читателя [4]. Теоретические 
и практические проблемы взаимодействия книги и общества, книги и государства 
рассматривались на международных конференциях „Смирдинские чтения”. 

Впервые не Кафедре изучалась роль книги и книжников в развитии  русской 
культуры. Основоположником и, по сути, единственным исследователем в данной 
области был доктор филологических наук профессор А. В. Блюм. Более десяти лет Арлен 
Викторович занимался темой „Книги и книжники в русской художественной литературе 
XIX-XX веков”. По этой теме им было опубликовано несколько десятков статей и сборники 
произведений русских и советских писателей XIX-XX вв. Вступительные статьи и 
комментарии к ним по-новому раскрывали роль книги в русской культуре, отношение 
русских писателей к книге, функционирование книги в обществе и её (книги) роль не 
только в развитии, но и в изучении культуры. Эта же проблема поставлена в учебном 
пособии „Читатели и книжные работники в русской художественной литературе” (Л., 1989). 
Именно данная инновационная проблема и стала предметом докторской диссертации 
„Художественная литература как историко-книговедческий источник”. 

Новым в книговедении направлением являются исследования истории цензуры. 
Данное направление также можно считать развитием традиций М. Н. Куфаева 
утверждавшего, что необходимо исследовать книгу и книжное дело в контексте 
взаимоотношений с государством. Цензура – один из существенных моментов такого 
взаимоотношения. Работы А. В. Блюма и Д. А. Эльяшевича явились абсолютно 
новаторскими и открыли новые аспекты существования книги, роли государства в 
книжном деле и соотношения власти и читателя. С колоссальными трудностями блестящий 
библиограф и архивист Арлен Викторович сумел не только разыскать и опубликовать 
массу новых, неизвестных материалов, документов, но и открыл новую страницу в истории 
книжного дела в нашем Отечестве. Ценой невероятных усилий ему удалось не только 
выявить, но и составить и издать прекрасный и необходимый учёным сборник документов 
„Цензура в СССР. 1917-1991” (Германия, Бохум, 1999). С 1980-х гг. он первым стал изучать 
историю цензуры советского периода, опубликовав множество статей, три монографии 
и Хрестоматию по истории цензуры в России и СССР. Учёный убедительно доказал 
фарисейство советской власти, утверждавшей „полную свободу печати”, принципиальное 
отличие советской цензуры от дореволюционной российской. Арлен Викторович выполнил 
титаническую работу по выявлению и комментированию и составлению уникального 
справочника „Индекс запрещённых книг русских писателей и литературоведов” (СПб., 
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2003).
Второй крупный учёный на кафедре, занимающийся изучением цензуры, – Д. А. 

Эльяшевич. Помимо большого количества статей им выпущена уникальная монография 
„Правительственная политика и еврейская печать в России. 1797-1917” (СПб.; Иерусалим, 
1999.). В монографии впервые на огромном фактическом и архивном материале 
исследуется роль правительственной цензуры в издании и распространении книг и 
периодики на языках идиш, иврит, русском, в деятельности еврейского типографского 
дела в России. Д. А. Эльяшевич не только расширил предметную область истории книги 
в России, но и разработал теоретические основы понятия цензуры как важнейшего 
инструмента правительственной политики в еврейском вопросе и критерии периодизации 
истории цензуры еврейской печати. Следует отметить также значение данной работы 
для методологии историко-книжных исследований, в первую очередь, при изучении 
национального книжного дела. 

Историзм: исследования книги, книжного дела в зависимости от „времени и 
места” их бытования и развития, в зависимости от социо-культурных обстоятельств, 
условий. Изучение всех аспектов книжного дела не только в статике, но и в динамике 
отчётливо просматривается в исторических работах М. Н. Куфаева. Историзм – одна из 
основных черт Петербургской (Ленинградской) книговедческой школы в целом и Кафедры 
библиографоведения и книговедения в частности. Историческим исследованиям учёных 
кафедры присущи: скрупулёзный анализ фактов, отсутствие заранее определённой 
концепции, на которую факты „нанизываются”. Напротив, концепция „вытекает” из 
исследуемых фактов и такое отношение к материалу обеспечивает непредвзятость 
анализа и достоверность выводов. Особенностью научной школы кафедры можно 
считать и обращение к новым аспектам истории книги и книжного дела. Как было 
сказано выше, подавляющее большинство исследований открывает новые направления 
книговедческой науки. Исторические исследования учёных кафедры основаны на изучении 
архивных документов. Такая позиция учёного дает новое знание, делает исследование 
репрезентативным, вводит в научный оборот новые факты, материалы и тем самым  
открывает новые возможности для дальнейших штудий. 

Одной из дискуссионных теоретических проблем книговедения, в течение многих 
лет, были вопросы о составе науки, её предмета, объекта, методов исследования, специфики 
и закономерностей. М. Н. Куфаев выдвинул теорию интеграции: единой комплексной  
науки „книговедение”. В трудах И. Е. Баренбаума, А. Барсука и И. А. Шомраковой его 
позиция нашла подтверждение и дальнейшее развитие. А. И. Барсук, И. Е. Баренбаум и 
И. А. Шомракова считали, что книговедение – единая наука, включающая собственно 
книговедение, историю книги, библиотековедение и библиографоведение. Эта единая 
метанаука имеет общий предмет – книжное дело; общий объект – книга-общество. Каждая, 
входящая в книговедение, наука имеет свою специфику, например библиотековедение 
изучает часть книжного дела – библиотечное и книгу и читателя как объекты библиотечной 
деятельности. Книговедение имеет специфические методы исследования, используемые 
во всех, входящих  в него дисциплинах, каждая из которых обладает и собственными 
методами. Но, так же как и во времена Михаила Николаевича данная концепция вызвала 
ожесточённую дискуссию. Непримиримыми противниками единой науки выступили 
теоретики библиотековедения и библиографоведения. Дискуссия не привела к каким-либо 
конструктивным результатам и библиографоведение и библиотековедение по-прежнему 
считаются самостоятельными научными дисциплинами.

Среди теоретико-методологических проблем книговедения (как и любой науки) 
одной из важнейших является проблема методов. В книговедении используются все 
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методы, характерные для гуманитарных наук и, частично, для точных (например 
математический). Но как и в любой науке в книговедческих исследованиях должно 
использовать и специальные методы. Впервые специальные книговедческие методы  
разработали и сформулировали А. И. Барсук и И. Е. Баренбаум. Основополагающей 
является их статья „К вопросу о методах книговедческих дисциплин” [5]. Предложенные 
ими методы: „функциональный, структурно-типологический, аналитико-тематический, 
типографический” стали основными в книговедении и используются всеми учёными-
книговедами в исследовании всех аспектов книжной науки. 

Даже из такого неполного обзора истории Кафедры становится очевидной 
её исключительная роль в развитии книжной науки и в специальном библиотечно-
информационном образовании. На протяжении всех лет на кафедре успешно 
осуществлялась подготовка научно-исследовательских кадров. Из стен Кафедры вышло 
более сотни аспирантов, среди которых и значительное число из Болгарии и, в частности, 
библиограф и библиографовед доктор педагогических наук, профессор А. В. Куманова. 

Остается добавить, что результаты деятельности Кафедры известны научной 
общественности в России и за её пределами. Этому в немалой степени способствовала 
аспирантура и регулярно проводимая каждые два года (с 1978 г.) международная 
конференция „Смирдинские чтения”. Кафедра традиционно сотрудничает с крупными 
библиотеками, научными и учебными центрами в России, а также в США, Германии, 
Великобритании, Франции, Израиле, Эстонии, Украине, Белоруссии и других государствах.
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Константина Константинова
„Холандец”

Konstantina Konstantinova
„Dutch”
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„ВЪРВИ  С  МЕН” –
ЗА  МИСИЯТА  НА  БИБЛИОГРАФА

МЕЖДУ  ТРАДИЦИЯТА  И  НАСТОЯЩЕТО

Красимира Александрова

Куманова, А. Академик, професор, доктор на педагогическите науки Александра Куманова. 
Vade mecum : Системат. азб.-хронолог. автобиобиблиогр. указател : Учеб. пособие по персонална 
автобиобиблиогр. по дисциплината „Библиографски модел на знанието” = Academician, professor, 
doctor of pedagogical sciences Alexandra Kumanova. Vade mecum : Systematical alphabetical-chronolog. 
auto-bibliogr. index : Textbook of personal auto-biobibliogr. of study Bibliographical model of the knowledge 
/ Обща и науч. ред. Н. Василев ; Науч. ред. Н. Казански, В. Манчев, Д. Ралева, М. Максимова ; Рец. 
С. Денчев, М. Куманов, П. Велчев, В. Велев. – София : За буквите – О писменехь, 2014. – 334 с. : сх., 
репрод. (Факлоносци ; ХІ). – Информ. ризома ; Предмет. системат. показалец ; Показалец на загл. ; 
Именен показалец ; Списък на съкращенията. 

Юбил. изд., посв.на 1150-год. от Покръстването на българите.

Предизвикателствата на прехода, свързани с осъществяване на библиографската 
дейност през XX в., и новите формати на XXI в., обвързани с технологиите, са възможност 
за адаптиране на информационната дейност в бързо променящата се и все по-глобална 
икономика. Извършващите се дълбоки промени в библиографската работа, се изразяват в 
начина, по който информационните ресурси се трансформират за потребителите в услуги. 
Иновативни подходи за информационно осигуряване бележат процесите в развитието 
на библиографознанието през XXI в. Пресечните му точки с компаративистичната 
когнитология са тези, които го определят като основа на сравнителното наукознание. 

На този фон изданието „Vade mecum. Систематичен азбучно-
хронологичен автобиблиографски указател” на академик, професор, 
доктор на педагогическите науки Александра Куманова е нагледен 
пример за модерен формат на учебно пособие по персонална 
автобиблиография. Заглавието на книгата, носи своята дълбока 
символика – Vade mecum от лат.: Върви с мен, което е обвързано 
с литературната традиция – етимологично се свързва с кратък 
справочник, който да е винаги под ръка.

Предназначението му е за подпомагане на образователния 
процес на преподаваната от авторката дисциплина „Библиографски 
модел на знанието” – дисциплина, която включва фундаментален 
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спектър от знания, определящи формирането на така необходимата във Века на знанието 
библиографска култура на студентите. 

Като доказан специалист, боравещ с ултрамодерни методи за изследване и 
представяне на международната универсална библиография, проф. Ал. Куманова твори 
в научноизследователска зона, определена от ракурсите между философско наукознание, 
и библиографознание. В този, определен от нея като първи опит за структуриране на 
публикациите й, в персоналията на този толкова изявен и продуктивен учен са включени 
1559 библиографски записа. Справочно-информационният апарат е развит с различни 
библиографски ключове: Информационна ризома, Предметен и систематичен показалец, 
Показалец на заглавията, Именен показалец, Списък на съкращенията. Биобиблиографската 
справка на автора и съдържанието са дадени на български, руски и английски език.

Учебното пособие по принцип е ориентирано и съобразено с потребностите на 
студентската аудитория. Паралелно с нея то носи своите съдържателни компоненти, 
полезни и за специалистите, които се интересуват от справочно-библиографска дейност и 
по-конкретно – от разработването на персоналии. Изданието е ценно и за изследователи, 
ориентирани към съставянето на собствени автобиблиографии. На практика ядрото 
на книгата, замислена и определена от автора като учебно пособие по персонална 
автобиблиография, е прецизен систематично азбучно-хронологичен автобиблиографски 
списък на публикациите на Ал. Куманова. 

Направената историческа ретроспекция в преамбюла на изданието представя 
библиографските традиции и приноси, както и съответствията им на културологично 
равнище по отношение на универсалните библиографски разклонения. За емблематизиране 
на етапите в развитието на световната универсална библиография са включени 22 
репродукции, схеми и фрагменти от различни творби. Логично в този порядък е да се 
започне с „Таблиците...” на Калимах и с „За таблиците на Калимах” на Аристофан 
Византийски. Структурирането на кардиналната библиографска линия е регламентирано от 
традицията на библиографските речници от периода на Късната античност до навечерието 
на Реформацията. Акцентът върху античното универсално знание никак не е случаен, 
защото с него започва формирането на персоналните научни и библиографски приноси на 
отделните творци. Следвайки парадигмата на универсалната хуманитарна библиография, 
се структурират от авторката на автобиобиблиографията формите й в условията на 
универсалната информационно-знаниева среда. 

Спецификите на вторично-документалната форма на автобиографичното творчество 
са проследени върху основата на фундамента на историческия опит с автобиографичните 
по характер трудове от Гален (II в.) „За реда на собствените книги” и „За собствените 
книги” до модерните съвременни библиографски прояви, определени, съобразени и 
формирани от информационната среда. Присъствието на библиографията в отделните 
епохи формира представите за философския релативизъм и гради информационната 
картина на планетарната ноосфера. 

Професор Ал. Куманова изследва присъствието на автобиблиографическия 
жанр по отношение на историята на библиографията като акцентира върху феномена на 
неговата културологична значимост. Отбелязването на факта, че разпространението му е 
с относително ограничено въздействие в обществения живот, се трактува като резултат от 
сложните форми на диалектическо многобразие в библиографската сфера. 

Морфологичната дълбочина на библиографознанието е разкрита посредством 
полифонията на единството на единичното т.е. документа и единното т.е. вторично-
документалната композиция в модела на библиографското знание. 

Приносното  представяне на националните културни традиции чрез ризомата на 
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инфосферата е насочено към ретикуларен анализ на възможностите за мащабни проекции 
по отношение на общата хронология на вторичнодокументалната класификация на 
знанието. 

И още, професор Ал. Куманова задълбочава обобщенията си като обвързва 
целостта на вторично-документалното знание с ролята на български творци в създаването 
на глобалната философско-информативна картина на света и съответствията й с хода на 
развитие на универсалната библиография. В определената от нея „българска културна диря 
в инфосферата” са включени осем генеалогично обвързани емблематични описателни 
съответствия, а именно: Мадарският конник като връзка на историята с праисторията; 
Св. Св. Кирил и Методий и създаването на славянската азбука; „Симеоновият сборник” 
или „Изборник” в качеството му на първа енциклопедична антология на средновековната 
култура с поместения в нея първи в славянската литература „Списък на позволените и 
забранените книги”; Св. Патриарх Евтимий Търновски, който въвежда през XIV в. в 
славянските литератури четири символични смисъла в тълкуването на думите – буквален 
(исторически), алегоричен, тропологичен (морален) и анагогически (мистичен); Св. 
митрополит Киприян и редакцията му на „Списък на позволените и забранените 
книги” в „Изборника... ”; Св. о. Паисий Хилендарски, който с написването на „История 
славяноболгарская” през 1762 г. поставя българската история в контекста на световната; 
акад. Никола Михов, структурирал българската библиографска екстериорика; проф. 
Тодор Боров, който с написване на „Пътя на книгите” през 1942 г. разработва в България 
своеобразен пътеводител по универсална библиография.  

С развитата от професор Ал. Куманова ризомно-ретикуларна структура в 
българската култура в съответствие със световните проявления е постигнато изключително 
точно открояване на автобиблиографията като вторичнодокументална форма.

Обемът на библиографските записи в същинската част на библиографския указател 
(1559 номерирани систематизирани библиографски записа!) е респектиращ: Разд. I. По 
докторат за научна степен „доктор по педагогика” (PhD) (NN 1-25); II. По докторат за 
научна степен „доктор на педагогическите науки” (D.Sc.) (NN 26-57); III. По конкурса за 
научното звание „доцент” (NN 58-72); IV. По конкурса за научното звание „професор” (NN 
73-110); V. След избора за „професор” (NN 111-1282); VІ. След избора за „академик” (NN 
1283-1322); VІІ. За А. К. (за нея) (NN 1323-1559). 

Впечатляващо и поучително за всички педагози е, че 909 публикации са направени 
от членове на ръководеното от автора на автобиобиблиографията Студенско научно 
общество (NN 358-1253; 1302-1322). Тези публикации са под научното ръководство и / 
или рецензирането на проф. Ал. Куманова и са направени в централния универсален и 
специализирания научен библиотечно-библиографски печат. 

Изброените по-горе в това изложение етични интеракции на библиографите във 
времето проф. Ал. Куманова обвързва с модерната хуманитаристика чрез задълбочен 
когнитологичен анализ, с който на практика е обрисувана визията на духовната ни култура. 

Разсъждавайки върху поредното творческо библиографско бижу, с което професор 
Ал. Куманова дарява научната общественост, спонтанно в мен се открои асоциация от 
заглавието на рецензирания тук труд – Vade mecum или „Върви с мен”, т.е. следвай ме, 
защото в дълбокия смисъл на сегашния момент – In praesenti (лат.) и надеждата за 
бъдещето – In spe (лат.) e кодирана във времето мисията на библиографа в осъществяване 
на приемственост между традицията и неслучилото се още в настоящето. 

ІV 1 
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ТОДОР  ПЕТРОВ.  QUALIS  AVIS,  TALIS  CANTUS
(ОПИТ  ЗА  БИОГРАФИЧНИ  ЩРИХИ)

ОТ  ПРОФЕСОР   Д.П.Н.  АЛЕКСАНДРА  КУМАНОВА
(Образец на биографичните очерци за съвременници 

от близкото ни минало)*

Боряна Апостолова

Куманова, А. Тодор Петров. Qualis avis, talis cantus : Опит за биографични щрихи / С предг. от 
авт. ; Науч. и езикова ред., дейксис: Н. Василев. – В. Търново : ИВИС, 2012. – 68 с. : с ил.

Тодор Петров (Тодор Петров Ферещанов) е роден на 15 октомври 1936 г. в гр. 
Варшава (Полша) и умира на 11 декември 2000 г. във Флорида (САЩ).

Той се нарежда сред изтъкнатите български творци в цирковото изкуство (артист, 
режисьор и сценарист), но това не изчерпва разностранния характер на личността му. 
Той е още хуманист и меценат, учредител на ежегодни стипендии за надарени деца, 
дарител на фонд „13 века България”, педагог, полиглот, ерудиран познавач на изкуството и 
литературата... Заслужава да се отбележи фактът, че постиженията му са плод на личното 
му желание за самоусъвършенстване, което бележи целия му жизнен и творчески път. 
Роден в семейството на Петър Ферещанов (известен български състезател от началото на 
ХХ в.) и Александра Хенрик (потомка на старинния дворянски полски род Потоцки), Т. П. 
от малък пътува много, самообразова се и се изгражда като личност, ценяща естетиката. 
Това негово качество намира външен израз в цирковите програми, в които участва като 
изпълнител, режисьор и сценарист през целия си живот. Многоликата същност на този 

творец е представена лапидарно, фактологично и експресивно 
в новоиздадената книга „Тодор Петров. Qualis avis, talis cantus 
(Опит за биографични щрихи)”. За своя вуйчо Т. П. А. К. създава 
очеркови щрихи, които се отнасят към характерната структура на 
Curriculum vitae (CV, биография). Установените факти са внимателно 
систематизирани към 2012 г. и съпоставени с подготвяната от 
съпругата на Т. П., артистката Лиляна Пенева, скица-кадастър на 
артистичните им изяви и живота им. Освен авторката и съпругата на 
портретирания, с впечатленията си от личността на Т. П. допринасят 
още редица членове на семейството му и артисти, мениджъри и т.н.. 

Книгата е ценна и със структурата си на образец на 
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биографичните очерци за съвременници от близкото минало, съдържаща:
- предговор;
- изложение;
- дейксис (Време, което отваря сърцата ни) с автор д-р Николай Василев;
- именен показалец;
- географски показалец;
- списък на илюстрациите;
- илюстрации.
Снабдена с богат снимков материал, книгата дава възможност да се докоснем 

освен до духовната същност на Т. П., също и до нейните чисто физически измерения 
(представени негови снимки, снимки на семейството му, на артистичните му изяви, на 
страници от световния артистичен печат, посветени на твореца и неговата трупа, както и 
редица репродукции).

Това ценно издание ще бъде полезно на всички, които искат да се запознаят с 
разностранната личност Т. П., с различните измерения на таланта и характера му – хора 
на изкуството, историци, биографи, библиографи, психолози, привърженици на цирковото 
изкуство – но и на бъдещите поколения, които търсят своя обект на подражание. 

Ярките фактологични страници на този очерк са извор за историята, изкуството и 
неконвенционализма като кредо.

* Първата публ. на рец. е направена в изд.: Науч. тр. на УниБИТ (София), Т. 11, 2013, с. 457-
459. – Рез на рус. и англ. ез.

ІV 2
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ЗА  ЗЛАТНА  ХРИСТОМАТИЯ  НА  БЪЛГАРИЯ
НА  Д-Р  НИКОЛАЙ  ВАСИЛЕВ 

Елисавета Балабанова

Василев, Н. Златна христоматия на България : Книга ІІІ. Историография : Аналитико-
синтетична архитектоника на българското изящно слово от ІХ до ХХІ в. (Универсален информационен 
модел) : Учебно пособие по синтактика, семантика и прагматика на академичното текстописане / 
Н. Василев ; Науч. ред., дейксис А. Куманова ; Науч. консулт.: И. Паси, С. Денчев ; Терминол. ред. 
Н. Казански ; Справ.-информ. ред. Д. Ралева ; Библиогр. ред. М. Максимова ; Рец.: Х. Мутафов, П. 
Велчев, Е. Томова ; Посвещава се на 1150-годишнината от Покръстването на българите ; Епиграф: 
„Помогни ми, Господи, да помогна на слепите да прогледнат.” – Н. Василев. – София : За буквите – О 
писменехь, 2015. – 282 с. – (Факлоносци ; Х). – Цит. лит. и бел. ; Списък на съкр. ; Именен показалец ; 
Показалец на загл.

1. Общо описание
„Златна христоматия на България: Книга III. Историография”, издадена през 2015 

г. в София от издателство „За буквите – О писменехъ”, с автор д-р Николай Василев, 
представлява последната част от трилогия, която включва: Книга I. Златната христоматия 
на България. Оратория. и Книга II. Златната христоматия на България. Антология. 

Разглежданата тук трета част от посочената трилогия е, по думите на автора й, е 
„концептуална и библиографска в същността си”. Основната хипотеза в разглеждания труд 
е, че : „идеята за словото, за езика по същество е религиозна, а не рационална, битова”. 
Според автора „Най-високите образци, снети в историята на 13-вековната българска 
художествена литературна традиция, са на практика резултат от реално, задължително 

единодействие/взаимодействие на църковни и просветни деятели, на 
писатели и езиковеди”.

2. Структура на труда
Разглежданото произведение се състои от три глави 

(съответно: Синтактика, Семантика, Прагматика), всяка от които има 
от две до шест подчасти. 

В Първа глава: Синтактика „се разкрива българския 
книжовен език и българския литературен език като иманентни 
резултативни философски категории”. Според автора на труда тези 
категории „в своята същност са зависими една от друга, единни са, 
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но и противоположни едновременно”.  В главата се разглеждат „граматическите свойства 
на българския език, който формира парадигмата на литературните текстове”. Повдига 
се въпросът за паралелното разкриване на историята на българския книжовен език и 
историята на българския литературен език.

Главата има следните части: I. Езикът на Аспаруховите българи, II. Неславянски 
граматични структури (с подчасти: Фонетичният праг, Аналитизмът, Удвояването на 
допълнението, Определителният член, Обобщени представи и загадки), III. Наддиалектен 
характер на нормативната база, IV. Пантеонът (с подчасти: Строителство и Дидактика), V. 
Антологични послания, VI. Обобщение.

В края на Първа глава се прави обобщение, че „художествената природа на всяка 
национална литература не може да бъде разбрана докрай, без се осмисли природата на 
самия език, на който тя е създадена. Ако художествената литература е единство…, то 
езикът е огледало на това единство, защото езикът е най-естествената проява на човешката 
неповторимост, чийто художници са същите тези белетристи, поети, драматурзи и тн.” 

Пак според автора „монолитният градеж… е натрупал титанични усилия за 
укрепване на българското етническо самосъзнание, постигнато не само върху политическа, 
но и върху лингвистична основа”. 

Втора глава. Семантика „насочва вниманието към художествената логика на 
литературните текстове и начина, по който те „разговарят” за своето собствено значение”. 
Главата има десет подчасти, в които се разглеждат въпроси от средновековната култура 
(въпроси на текстологията, на кирилското и глаголическото писмо, на утвърждаването 
на християнството по нашите земи. Отделни подчасти са посветени на автори като 
Константин Преславски, Св. Патриарх Евтимий, Константин Костенечки, Йосиф Брадати) 
и от Възраждането (тук предмет на описание е езикът на Св. о. Паисий Хилендарски и Св. 
епископ Софроний Врачански).

Главата завършва с обобщение, в което е посочено, че „Всички (български 
книжовници, религиозни водачи и просветни деятели и писатели – добавката моя) са 
обогатявали с нови нюанси красотата на българския език, но пак всички са се грижели и за 
неговия динамичен консерватизъм”. 

Трета глава. Прагматика според автора „лежи върху два философски принципа”. 
Първият от тях гласи, че „художествената литература… е преди всичко следствие, а 
не причина. Причината се крие в езика и в етногенетичното фолклорно наследство и 
въображение на носителите на този език…”.

Авторът посочва, че вторият принцип „се корени в смисъла, който влагаме в 
звуковия комплекс „българско изящно слово”, а именно този израз „присъства в говоримата 
и писмената българска реч и посредством своето божествено значение”. Тази трета и 
последна глава от христоматията е посветена на „Универсалните модели за литературно 
поведение”, като са разгледани от автори, основни за българския литературен процес от 
епохата на Възраждането до автори от новата и съвременната българска литература (от 
Добри Чинтулов, през Елин Пелин и Николай Лилиев до Ивайло Петров, Йордан Радичков 
и Любомир Левчев). 

Главата завършва с обобщение, в което е посочено, че „народопсихологията, 
християнското учение за Триединния Бог, езикът и художествената литература са 
възпроизведени като единни, съграждащи, неотделими базови понятия”. 

Последната част на „Златна христоматия на България. Книга III. Историография” 
се нарича Заключение. Информационен код и в него авторът посочва, че в неговия труд 
„са разкрити синтактиката, семантиката и прагматиката на българското изящно слово”. В 
главата е посочено, че:
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„– Синтактиката изясни философската връзка между българския книжовен език и 
българската художествена литература;

– Семантиката показа логиката на литературните текстове и начина, по който те 
„разговарят” за своето собствено значение;

– Прагматиката демонстрира причинно-следствените връзки в поетични и 
белетристични творби.

Единството – синтактика, семантика и прагматика – моделира структурата на 
ИНФОРМАЦИОНЕН КОД.”

Според автора този информационен код е „една еластична мегаметофора, чийто 
геном има повече фолклорен, затворен, консервативен християнски произход – той не 
е времеви и не е подчинен на „временните” феномени, защото е генетично обвързан с 
вечните, космичните пулсации във времето и пространството”.

ІV 3
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ДЪРВОТО  НА  ЕДИН  ПОЗНАВАТЕЛЕН  ЖИВОТ

Румелина Василева

Куманова, А. Академик, професор, доктор на педагогическите науки Александра Куманова. 
Vade mecum : Системат. азб.-хронолог. автобиобиблиогр. указател : Учеб. пособие по персонална 
автобиобиблиогр. по дисциплината „Библиографски модел на знанието” = Academician, professor, 
doctor of pedagogical sciences Alexandra Kumanova. Vade mecum : Systematical alphabetical-chronolog. 
auto-bibliogr. index : Textbook of personal auto-biobibliogr. of study Bibliographical model of the knowledge 
/ Обща и науч. ред. Н. Василев ; Науч. ред. Н. Казански, В. Манчев, Д. Ралева, М. Максимова ; Рец. 
С. Денчев, М. Куманов, П. Велчев, В. Велев. – София : За буквите – О писменехь, 2014. – 334 с. : сх., 
репрод. (Факлоносци ; ХІ). – Информ. ризома ; Предмет. системат. показалец ; Показалец на загл. ; 
Именен показалец ; Списък на съкращенията. 

Юбил. изд., посв.на 1150-год. от Покръстването на българите.

Крайно време беше!
Крайно време беше!
Първо, да излезе такава автобиобиблиография на български език на нашия пазар.
И второ, да изпълня своя морален, естетски, професионален и научен дълг и да 

напиша рецензия за книгата на професор Ал. Куманова „Академик, професор, доктор 
на педагогическите науки Александра Куманова: Vade mecum. Систематичен азбучно-
хронологичен автобиобиблиографски указател”...

***
Вечер, вкъщи, в любимите ни семейни разговори край масата за преживяното през 

деня често с децата си говорим и за образование, обучение и наука. И в един от тях се роди 
метафората за възприемането на науките от когнитивния човек като фуния. В началото 
на развитието им, а и на възприемането им, диаметърът им е нищожно малък, но колкото 
повече се навлиза в материята, толкова те се разширяват. И интересното е, че при някои по-
нови науки конусът на познатия досега обем от знания е доста „плитък”, но с неимоверно 
голям диаметър – например информатиката и съвременните компютърни науки, а при 
други, например като библиотекознанието и библиографията (по мнението на близките 
ми) – той е много „дълбок” (тоест древен), но с твърде малък диаметър (разбирай – 
съвременно приложение). Ето това си е и повод за дълбок размисъл – прави ли са „недотам 
посветените” или не? Дали библиографията, нейните класификации и построения, 
развивани от хиляди години, наистина са запазили до днес относително малкия си, дълбок, 
но тесничък обхват?! Нужна ли е библиографията днес, на кого и доколко? И колко е голям 
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диаметърът на нейната „фуния” днес?
Съвсем навреме, сякаш специално заради този „семеен” диспут, професор Ал. 

Куманова ми подари екземпляр от новата си книга – Vade mecum [3].
Разлиствайки я бързо и по диагонал, но с професионално око, веднага съзрях 

отговора, оборващото доказателство за опонентите ми в „семейния” научен диспут. 
Диаметърт на „спорните”, а и на всички науки днес се измерва със световния аршин на 
наукометричните платформи за научна информация като Science Direct, ProQuest, Web of 
Knowledge, Scopus, DOAJ и др., в чиято основа са положени именно библиографията и 
библиометричният анализ. Това е достатъчно основание, струва ми се, да се прочете тази 
книга задълбочено.

Заинтригува ме на първо място схемата, която предлага професор Ал. Куманова 
в новата си книга „Академик, професор, доктор на педагогическите науки Александра 
Куманова. Автобиобиблиографски указател” (2014). Става дума за Хронологичния 
профил на информационната роза, изобразен в книгата [3, с. 35-38]. Всъщност вече 
писах рецензия по темата във връзка с друга книга на уважаемата професор Ал. Куманова 
„Очите на Шари. Sub Rosa (Страници от един забравен дневник)”, публикувана в Научните 
трудове на Университета по библиотекознание и информационни технологии в Том 12 от 
2014 г. [1, с. 503-512] за „метабиблиографското знание като многопластово универсално 
познание и комуникация” [5, с. 179-211] и затова тук няма да се спирам подробно на 
подтекста и философското измерение на метафората за информационната роза, избрана 
от авторката, за да пресъздаде концепцията си за развитието на една невъзможно да бъде 
неглижирана днес научна дисциплина и практика. И да обясни „структурообразуването в 
библиографознанието посредством линиите на класификационните построения на видовете 
библиография, библиографска дейност, библиографски указатели и библиографска 
информация” [3, с. 13].

Но все пак.
Концептуалната схема за хронологичната парадигма на информационната роза 

на професор Ал. Куманова започва от Калимах Александрийски някъде откъм III в. пр. 
Христа, развива кореновата си система чрез сполуките на Йероним Стридонски, Генадий 
Марсилски, Касиодор Сенатор, Исидор Севилски, Илдефонсо Толедски, Зигберт от 
Жамблу, Аноним от Мелк, Петър Дякон, Хонорий Отьонски (Августодунски), Хенрих 
Гентски – от IV до XIII в. и се разлиства от Ришар де Фурнивал, Хуго от Тримберг, Джон 
Бостън от Бъри, Томазо Парентучели, Йоан Тритемий докъм XV век, за да продължи 
растежа си през Ратдолд, Куне, Мануций и най-вече К. Геснер – през XVI век, като се 
разгръща от трудовете на Вилер, Клес, Драуд, Лабе и Тейсие, и тези на Дебюр Младши, Не 
дьо ла Рошел, Грегоар, Камю, Пеньо, Ашар, Хорн и Дибдин до началото на XIX век. След 
това разцъфтява в представите й в пълнокръвен цвят с изобилие от изящно извити цветни 
листенца, разположени в различни направления и посоки от трудовете на Еберт, Намюр, 
Петцхолд, Сабин, Вале, Стейн, Грундвиг, Джозефсън докъм XX в., когато цветът избуява 
в цялото си великолепие от трудовете на Крьогер, Грезел, Кортни, Живни, Грич, Сорбели, 
Танака, Кало, Симон и много други, както и на нашия професор Тодор Боров. Във втората 
половина на XX в. авторката увенчава своята хронологична информационна роза с имената 
на Шнайдер, Тейлър, Симон, Гудовшчикова, Малклес и Бестерман – всички те разгледани 
по по-дробно в учебника й по общо библиографознание „Класификационни построения 
на видовете библиография, библиографската  дейност, библиографските  указатели  и  
библиографската  информация” (2014) [4]. 

Интересното тук е, че професор Ал. Куманова, в рамките на концепцията си 
за информационната роза, прави и една художествено изобразителна градация на 
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репродукции, които според нея най-точно и образно илюстрират, „емблематизират” 
стъпките в развитието на световната универсална библиография чрез стенописната мозайка 
на Александър Македонски в битката при Иса (333 г. пр. Христа), иконите на Мадоната 
на Симоне Мартини (1339-1342) и на Мазолино Паникале (1425-1430), автопортрета на 
Албрехт Дюрер (1500), изобразяването на Вавилонската кула от Питер Брьогер Стария 
(1563) и картините на Филип дьо Шампен – Пророк Мойсей (1648), на Рембранд – 
„Завръщането на блудния син” (1663), на Антоан Вато – „Актьори от Комеди Франсез” 
(1712), на Буше – „Пигмалион и Галатея” и други, сред които „Саломе” на Густав Климт, 
„Странстващият пастир” на Борис Георгиев (1922), „Афродита Книдска” на Салвадор 
Дали (1981). Българската следа в представите на авторката излъчва еманация чрез скалния 
релеф на Мадарския конник (700-830), иконата на Св. Константин-Кирил Философ на Иван 
Мърквичка (1922), на Св. Теодор Стратилат от Велики Преслав (IX в.), на Св. Киприан, на 
Св. Отец Паисий Хилендарски, отново на Мърквичка (1898), чрез картината на Владимир 
Димитров – Майстора „Момата от Калотинци” и платното „Българската мадона през 
вековете” на Васил Стоилов (1970) [3, с. 22-34].

Оригинален е и предговорът към изданието, в който не само се обясняват идеята 
и подтикът за създаването на указателя – Vade mecum, но научно се обосновава историко-
теоретичната основа на жанра „автобиобиблиография” още в далечните II и VII век и 
по-късно, определени от авторката като култорологични и феноменологични стимули на 
„кардиналната линия на универсалната библиография”, като „вторично-документална 
информация”, „мозаечен образ на проявите на формиращата се реална информационна 
среда на науката и културата” [3, с. 11] още в Късната античност и Ранното средновековие, 
като синкретизира в едно хуманитарното универсално знание във „философията, религията, 
филологията, естествознанието и историографията, които, твърди авторката, имат 
библиографска онтология (родени са в лоното на библиографията)” и търси паралел със 
съвременната гледна точка на философския релативизъм за относителността, контекста, 
културните различия, социалния контракт и консенсуса между култури, общества, епохи, 
ситуации, феномени. Така професор Ал. Куманова обосновава единството на единичното 
и единното (общото) в социума през призмата на библиографския модел на знанието – 
документи и вторични документални източници – в 14 последователни стъпки.

Освен внушителното творчество и жанровото многообразие на изследванията и 
публикациите на проф. Куманова: дисертации, студии, статии, рецензии, библиографски и 
историографски изследвания, сборници, портрети, лекционни курсове, учебни програми, 
учебници, помагала, преводи, протоколи, редакции, рубрики, приказки, проекти – респект 
заслужават различните показалци, които тя изготвя към всяко свое или колективно издание, 
в което е поканена да участва. А показалците, на пръв поглед сложни и ненужни (в нечии 
съвременни представи), всъщност не са плод на упорито, инатливо следване на традицията 
от веки веков, а по-скоро са белег на самочувствие, самодисциплина и аристократизъм на 
научното издание и на неговия създател.

***
Ами да, „тесничка” е „фунията” – или по-добре казано е – розата на 

библиографията, особено спрямо информатиката, но това е така не защото не натрупва 
особено много съвършено ново знание, а защото (вероятно поради възрастта си) „не умее” 
да го представя на света, да показва ползата, а тя е голяма. Днес почти не можем да си 
представим живота си без технологите, мрежата, облаците, където вече, може да се каже, 
ядем, спим, обичаме, учим, работим, купуваме, продаваме, пеем, мечтаем, откриваме... 
И сякаш никой не се замисля, че това е възможно именно благодарение на натрупваното 
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познание от най-древни времена – за подреждане на информацията в дърво на познанието 
[3, с. 35-38]. Дървото на познанието расте, разклонява се и ако този установен ред не се 
познава – това е проблем на незнаещите, не на научната дисциплина, която го класифицира, 
филтрира, концентрира, извлича, дефинира. Без нея днес науката и учените нямаше да 
могат да стават известни, популярни, четени, уважавани. Защото операционните програми 
и системи, мрежовите структури и канали са само средството, инструмента за представяне 
на информацията с помощта на най-древния познат информационно-търсещ език (ИТЕ), 
който систематизира, индексира, комбинира, филтрира, извлича, съхранява и предава 
информация повече от две хилядолетия – библиографският ИТЕ.

Така че, библиографията днес е нужна също толкова, колкото в предните столетия 
– дори повече – и познаването й, владеенето на философията и „тънкостите” й днес 
извеждат много по-нависоко успешните и перспективните люде и организации в науката и 
образованието.

И още един довод – поради липса на финансов ресурс или нещо друго, но изданията 
в тази област у нас обикновено са твърде „скромни”, непретенциозни, незабележими, 
да си го кажем направо – зле оформени, с лошо качество на печата, което естествено 
трудно събужда внимание и интерес у потребителя. И това е странно, защото именно 
библиофилията като сериозен клон на книгознанието и библиотекознанието е продукт на 
естетското преклонение пред постиженията, събрани в красиви издания.

Защото не бива да забравяме, че познавателните процеси са усещане, възприятия, 
внимание, представа, памет, мислене и най-вече – въображение. Паметта е особен психичен 
процес, при в който в съзнанието се отпечатват не само факти, данни, теми и явления, 
отразени в миналия индивидуален опит на учещата се личност (студент или изследовател), 
но и голяма доза емоция, усещане, преживяване, въображение. Паметта не само съхранява 
миналото, но и търси, извлича, възпроизвежда най-релевантните спомени и опит, натрупан 
не от запомненото, а от преживяното. Затова, ако действително важното предизвика 
„изменение в коровите клетки” на мозъка, то със сигурност е запомнено, тъй като по 
този начин е създадена съзнателна потребност, свързана с целите и перспективите на 
личността. Така твърди когнитивната психология [2]. А това издание си е чиста когнитивна 
психотерапия, чиито познавателни подходи са важна част не само от обучениено на 
бъдещите специалисти, но и за всички изследователи на научни проблеми и явления във 
физическия, а и в дигиталния свят, в който живеем. 

Психичните образи за явленията отразяват именно непосредната ни среща с всеки 
предмет от реалността. Разбира се те са по-бедни в съдържателното отношение от самия 
него, но индивидуалното им формиране у всеки (обучаван) индивид му позволява по най-
добрия спецефичен начин да се ориентира в отделните свойства, във взаимовръзките между 
тях, във връзките на конкретния предмет с други обекти, защото именно тяхната сигнална 
функция открива по-широките възможности и инструменти на индивида за въздействие в 
непосредствено окръжаващата го среда [2]. В този смисъл причинно-следствените връзки 
и емблематизираните стъпки в развитието на световната универсална библиография, 
така добре изографисани с помощта на метафоричния модел на информационната роза, 
по безспорен начин създават недвусмислени и стабилни психични образи, които трайно 
локализират, филтрират, генерализират и подпомагат осмислянето на процеса на научното 
писане и представяне на научни резултати от страна на пишещите учени или обучаващите 
се студенти. 

Осъзнаването на смисъла, философията, потребността от коректно представени 
библиографски научни и творчески постижения е една от най-важните стъпки в 
изграждането на пишещия учен и изследовател. Признанието, отдаването на заслужена дан 
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или отбелязването на несъвършенствата на постиженията на другите изследователи – преки 
градители на познанието за еволюцията на всеки научен проблем, казус, откритие – е не 
просто научен дълг и престиж, а най-вече мерило за собствена значимост, съпоставена и 
повлияна от чуждите изследвания в научния ареал. Никой не е в състояние да постигне 
каквито и да било резултати абсолютно сам – без да бъде подпомогнат, подтикнат, поощрен, 
вдъхновен, провокиран от околните – колеги, партньори, конкуренти и техните резултати. И 
това е фундамент в екологията на научното развитие. А в управлението на тази специфична 
екология основно място заема библиографията – универсалният информационно-търсещ 
език на научното познание; дебитът и кредитът на научно доверие и интелектуален капитал, 
който по същество е основен инструмент за измерване, оценяване и популяризиране 
на научните резултати – особено днес при този тотален, глобален, интердисциплинен, 
щурокомуникационен, преливащо-информационен обмен. Библиографията е средството да 
провериш себе си сред другите. Без коректна библиография, който и да е научен продукт 
остава осакатен и по същество не е „библиография”.

***
Признавам навременността, смелостта, научното достойнство и самочувствие 

на авторката на този впечатляващ труд – самооценка не само на лична научна сполука 
и плодовитост, но преди всичко като оценка на парадигмата на библиографско-
информационната социокултурна и социокомуникативна „планетарна” сфера и 
информационна картина на света [3, с. 333]. Защото признанието на опита и постиженията 
на другите минава през признаването на собствената плодоносност, местонахождение и 
ефективност. Не е достатъчно човек да се измерва с другите. По-ефикасният подход е да се 
измерва, да се състезава със самия себе си. Затова намирам, че предложената на вниманието 
на научния свят книга е един доста добър и ефикасен изследователски модел на измерване. 
Признанието и оценката на „когнитологично портретираните дейци на инфосферата” 
[3, с. 333] многопластово проследява големите и още по-големите стъпки и аспекти в 
оптималното развитие на информацията, науката и еволюцията на света. А това руши 
„примитивните ограничителни бариери” [3, с. 333] и погрешни, елементарни представи, 
психологически изкривени образи, клишета и посредствени нагласи при възприемането на 
информационната когнитивна, научна реалност в нейното единение и многообразие.

Имам, както се разбра, и две основни забележки към изданието и те са свързани с 
формата му, а не със съдържанието на фундаменталния по своята природа труд на професор 
Ал. Куманова. Едната е заради шрифта и печата на книгата, които са очевиден компромис с 
недостига на финансов ресурс, а не поради липса на визия за представяне на съдържанието, 
и другата – начина на популяризиране на изданието, което безспорно освен научна 
изповед и автобиобиблиогафско откровение, по същество си е наръчник по философия на 
библиографията, който би трябвало да притежава не само всяка библиотека, но и всеки 
пишещ изследовател. Защото, както казва проф. Иванка Янкова, „и най-великият физик 
не може да бъде достатъчно известен, ако не бъде описан и представен библиографски 
правилно в научния свят”, при това независимо дали става дума за традиционен справочно-
библиографски апарат или за цифрови вторични литературни източници, измерващи 
съвременната наука, та дори и – свободно в интернет.

А тази книга – дърво на един познавателен живот – освен произведение, белязано от 
висока ерудиция, философски замисъл и педагогически феномен, е стабилен маркетнигов 
продукт, който си струва инвестицията.
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ПРОФЕСОР  Д.ИК.Н.  СТОЯН  ДЕНЧЕВ: 
PRIMUS INTER PARES 

(Щрихи към когнитологичен портрет, 
направен в стила на интервюто)

Венцислав Велев

Професор Стоян Денчев : Primus inter pares : Щрихи към когнитологичен портрет, направен 
в стила на интервюто : Учебник за студенти … в дисциплините от информ.-комуникативния цикъл на 
знанието / УниБИТ ; Беседата води, послесл. А. Куманова ; Обща ред. и дейксис Н. Василев ; Рец.: А. 
Соколов, Д. Христозов, И. Коен, Н. Казански. – София : За буквите – О писменехь, 2015. – 184 с. : с  ил. 
– (Факлоносци ; ХІV)

Юбил. изд., посв. на 70-год. на ЮНЕСКО и 65-год. на Държ. библиотекарски инст. – днес: 
Унив. по библиотекознание и информ. технол. – С библиогр. ; Именен показалец ; Списък на ил. ; 
Списък на съкр.

Публ.  и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2015): <http://www.sno.unibit.bg>.

В ръцете ни е новата книга от поредицата „Факлоносци”, издание на 
Университетското издателство „За буквите –  О писменехь” към Университета по 
библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ). По своята същност тя е нещо 
коренно различно от включените до този момент научни сборници, учебни помагала 
и монографии. В основата е поставено интервю на проф. Стоян Денчев, който изказва 
своите мисли и разсъждения по редица научни и обществено значими въпроси пред проф. 
Александра Куманова. Самото интервю не е просто класически тип писмено представен 
разговор, а е своеобразен когнитологичен портрет на една безспорно важна личност, част 
от съвременния ни живот. Към това може да се прибави и фактът, 
че самото издание е замислено и като учебник, предназначен за 
студенти, изучаващи принципите на когнитологичното портретиране. 
Това е един макар и не толкова нов, но сравнително малко познат и 
използван метод на проучване на отделната личност. Разговорът е 
проведен през лятото и есента на 2015 г. в шест отделни сеанса, всеки 
с продължителност от около един астрономичен час. 

За читателя интервюто представлява определен индиректен 
досег с човека и учения, който е обект на когнитологичния портрет. 
Използваният подход на общуване, предразполага към особен тип 
психологична нагласа на мисълта, към възприемане на различен 
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тип представени ни образи на мисълта. Тук си припомняме и за това, че познанието 
винаги е възприемане като особен тип човешка дейност. Самото то е обект на интензивно 
изучаване, което днес се явява с особена важност, предвид сложния и противоречив делник. 
Съпоставката на отделните виждания, както и на причините, които ги провокират, допълват 
картината в нейната цялостност и яснота.  

Както стана ясно, в центъра на вниманието е поставена личността на проф. Стоян 
Денчев – учен с международна известност, политик и държавник, дипломат, ректор на 
УниБИТ. Разговорът е разделен в обособени 11 части, всяка от които разисква определена 
тематика и представя виждането на интервюирания. Заложената идея на подредбата на 
въпросите е проста по своята същност, но в същото време и постига една важна цел, 
а именно: споделените мисли да пораждат въпроси и по този начин в поредицата от 
отговори изкристализира същността на мисълта на интервюирания. С това се постига и 
възможността аудиторията, която се запознава с този когнитологичен портрет, да бъде както 
научна, така и не само научна.

По време на проведените разговори, проф. Стоян Денчев изказва не само интересни 
мисли. Той извършва философски разрез на различни злободневни теми, включващи както 
житейското ежедневие, така и въпроси от национално и международно естество. Интерес 
предизвиква представената от него критерийна скала на собствения му живот. Както знаем, 
той е не само преподавател и учен, но и човек, заемал редица високоотговорни държавни 
постове – както в администрацията, така и на дипломатическото поприще. И за разлика 
от много други хора, които определят върховете в своята кариера, свързани именно с 
работата им в държавната администрация или бизнеса, то проф. Стоян Денчев, поставя 
своя връх в съвсем друга плоскост. За най-високата длъжност, която някога е заемал, той с 
ръка на сърцето отговаря – „председател на Съюза на народните читалища”. Тази изконна 
българска институция, пред която проф. Стоян Денчев се прекланя, е с вече 160-годишна 
история и, както самият той я определя, тя е „индикатор и мерило на българщината”.

Интерес представлява и виждането по отношение дефинирането на понятието 
„информационна среда”, което е изведено както математически, така и хуманитарно – от 
гледна точка на потребностите на обществото. Акцентът тук се поставя върху смисъла 
за конкретното поведение на отделната личност или на група от хора в рамките на 
едно общество и неговото развитие. В този ред на мисли е и представено виждането по 
отношение настоящето и бъдещото развитие на УниБИТ, на който проф. Стоян Денчев е 
ректор. 

Преподавателската, научно-изследователската и управленческата роля на професора 
в университета са безспорни. Той е сред един от най-изявените негови ръководители и това 
е оценка, дадена както на национално, така и на международно ниво. И тук проф. Стоян 
Денчев е основоположник и двигател на един кръг от съмишленици, които са приели като 
отговорна своя мисия – развитието на университета и повишаване нивото на компетентност 
и информираност в него, – която е важно да бъде предавана и на студентите, докторантите 
и младите учени. 

Управленческият процес е сложен и често изпълнен с множество предизвикателства. 
В този смисъл той е определен и като важен етап от развитието на всеки един индивид, 
поел отговорността да ръководи и направлява съвкупността от хора. В този контекст проф. 
Стоян Денчев определя и управлението като целенасочено изменение на системи. Тук 
се наблюдават задълбочено изследване на организационно-управленческите аспекти на 
диалога между човек и информационна среда. А това е въпрос, който от години вълнува 
множество учени и изследователи.

Изданието има и още една важна характеристика, която е необходимо да отбележим. 
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Тя е свързана с високата степен на информативност на поднесения ни материал, както и 
възможността тази информираност да бъде предадена чрез принципите на когнитологията. 
Представени са и не са подминати като тълкувание гледните точки по отделните въпроси 
не само на интервюираната личност, която е обект на изследването, но и на други учени, 
формулирали позиция по поставената комплексна проблематика. Направен е и опит за 
профил на тяхното въздействие върху обществото. На базата на техния опит, както и на 
собственото си виждане и познание, проф. Стоян Денчев, като обект и на изследване, 
разкрива различните аспекти на засяганите проблеми и предлага възможните им и често 
вече внедрени от него в реалната практика решения на високо научно-професионално 
равнище.

В унисон с утвърдената практика, изданието е снабдено и с подробна библиография, 
обхващаща цитираната литература и посочени в текста бележки. Също така, има и 
подробен списък на съдържащите се 90 именувани фотографии и илюстрации на 
споменатите в текста лица, както и още толкова – на изявени в научното поприще студенти. 
Към това следва да се добавят и изработеният Именен показалец, както и Списъкът 
на използваните съкращения. Във финалните страници са публикувани и рецензии за 
самото съдържание, както и за интервюирания проф. Стоян Денчев. Те са на известни 
изследователи и учени-философи. Тук трябва да отбележим имената на: акад. проф. д.п.н. 
Аркадий Соколов – почетен професор на Московския държавен университет по културата 
и санктпетербургския университет на профсъюзите, Академик на Руската академия за 
естествени науки и Международната академия по информатизация при ООН; проф. д-р 
Илай Коен – основател и изпълнителен директор на Института по науката за информиране 
– САЩ; проф. д.техн.н. Димитър Христозов – председател на Българското общество по 
наука и информиране, член на Института по науката за информиране в САЩ и член на 
Международния институт за управление на приложното знание; доц. д-р Николай Казански 
– Централна библиотека на БАН; д-р Николай Василев (УниБИТ) – редактор на интервюто 
– учебник. 

Изданието е посветено и на две паметни дати, свързани с културата и науката – 
70 години от основаването на Организацията за образование, наука и култура на ООН 
(ЮНЕСКО) и 65 години от основаването на Държавния библиотекарски институт (днес 
УниБИТ).

В заключение искам да отбележа, че когнитологичният портрет „Професор Стоян 
Денчев : Primus inter pares : Щрихи към когнитологичен портрет, направен в стила на 
интервюто” представлява едно ново попълнение в съвременната научна литература. 
Тепърва то ще подлежи на още коментари и анализ, но важното е, че то проправя и нов 
път в представянето на научни и обществени личности, и слага своя отпечатък и върху 
следващите подобни изследвания.

ІV 5
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ФИЛОСОФСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ  НООСФЕРИЗМА
ВТОРИЧНО-ДОКУМЕНТАЛЬНОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО  МОДЕЛИРОВАНИЯ

Галина Гордукалова*

Куманова А. Философские проблемы ноосферизма вторично-документального 
информационного моделирования : системогенетические аспекты. // Вестник Санкт-Петербургск. гос. 
унив. культуры и искусств : Науч. журнал, 2015, N 3 (24) сентябрь, с. 30-36. – Редуц. публ.

Статья написана по результатам многолетнего исследования автором философских 
проблем информации как всеобщей категории в рамках ноосферной теории.

Статья полностью соответствует профилю и тематике журнала „Вестник 
СПбГУКИ”. Она отвечает конкретной предполагаемой рубрике „Документальная 
информация”, выбранной автором специальности из номенклатуры научных работников 
(05.25.00).

Название статьи полностью раскрывается в тексте и соответствует его содержанию. 
Статья отвечает основным редакционным правилам оформления, включая выделенные 
ключевые слова, аннотацию, примечания.

Представлены результаты ризомного подхода к описанию гуманитарной 
библиографии, необходимость которого была обоснована в предшествующих книгах автора 
и ее докторской диссертации. В предложенном тексте последовательно воспроизведены 
новые основания для такого пути восхождения от абстрактного к конкретному:

- Логика и глобальное единство явлений в учении ноосферизма;
- Природа информации;
- Ключевые свойства информации;
- Социальная информация как непрекращающийся многомерный диалог;
- Информационное моделирование;
- Вторично-документальное информационное моделирование.
Впервые предложено рассматривать документальную информацию как 

непрекращающийся многомерный диалог всех времен и народов.
Сформулирована ключевая задача исследования – на основе ноосферной теории 

выстраивать многомерные ризомы всех иных средств информационного моделирования 
внешнего мира, включая библиографические формы свертывания информации о нем.

Такой сложный методологический „арсенал” важен в условиях упрощенных 
трактовок информационных реалий.
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Оригинальность полученного материала сомнений не вызывает, подобных 
исследований в заданном аспекте ранее не проводилось.

В числе значительных достижений автора – масштабность анализируемого явления, 
глубокое освоение и даже развитие философских истоков ноосферной теории В. И. 
Вернадского, понимание категорийного уровня информации. 

*В процессе подготовки настоящего сборника данная рецензия Г. Ф. Гордукаловой (27.12.1950-
16.10.2015) предоставлена редактором „Вестник СПбГУКИ” М. Е. Лисовской. 

ІV 6
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НА  ХОРИЗОНТА: 
НОВО  УЧЕБНО  ПОМАГАЛО  

ПО  АКАДЕМИЧНО  ТЕКСТОПИСАНЕ

Пламена Златкова

„Пътят към успеха е целеустременото действие”
Антъни Робинс

Василев, Н. Златна христоматия на България : Книга ІІІ. Историография : Аналитико-
синтетична архитектоника на българското изящно слово от ІХ до ХХІ в. (Универсален информационен 
модел) : Учебно пособие по синтактика, семантика и прагматика на академичното текстописане / 
Н. Василев ; Науч. ред., дейксис А. Куманова ; Науч. консулт.: И. Паси, С. Денчев ; Терминол. ред. 
Н. Казански ; Справ.-информ. ред. Д. Ралева ; Библиогр. ред. М. Максимова ; Рец.: Х. Мутафов, П. 
Велчев, Е. Томова ; Посвещава се на 1150-годишнината от Покръстването на българите ; Епиграф: 
„Помогни ми, Господи, да помогна на слепите да прогледнат.” – Н. Василев. – София : За буквите – О 
писменехь, 2015. – 282 с. – (Факлоносци ; Х). – Цит. лит. и бел. ; Списък на съкр. ; Именен показалец ; 
Показалец на загл.

Василе в, Н. Златна христоматия на България : Книга ІІІ. Историография : Аналитико-
синтетична архитектоника на българското изящно слово от ІХ до ХХІ в. (Универсален информационен 
модел) : Учебно пособие по синтактика, семантика и прагматика на академичното текстописане / 
Н. Василев ; Науч. ред., дейксис А. Куманова ; Науч. консулт.: И. Паси, С. Денчев ; Терминол. ред. 
Н. Казански ; Справ.-информ. ред. Д. Ралева ; Библиогр. ред. М. Максимова ; Рец.: Х. Мутафов, П. 
Велчев,Е. Томова ; Посвещава се на 1150-годишнината от Покръстването на българите ; Епиграф: 
„Помогни ми, Господи, да помогна на слепите да прогледнат.” – Н. Василев. – Ново ел. изд. – София 
: За буквите – О писменехь, 2016. – 282 с. – (Факлоносци ; Х). – Цит. лит. и бел. ; Списък на съкр. ; 
Именен показалец ; Показалец на загл.

Публ. във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2016): <http://www.sno.unibit.bg>.

След излизането от печат на първите две книги от трилогията „Златна 
христоматия на България”, последваха положителни рецензии и отзиви. Те са отразени 
в специализираните професионални издания и в популярните медии. Днес, читатели от 
всички сфери вече могат да надникнат и в страниците на последната част на панорамата 
– Книга ІІІ: Историография от поредицата. Основно предимство на изданието, e че то е 
достъпно за интересуващите се във виртуалното пространство (на адрес: http://www.sno.
unibit.bg), като по този начин отговаря на необходимостта на неговата основна читателска 
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аудитория – студентите и е в тяхна услуга, непосредствено повлияна от навлизането на 
информационните технологии в нашето ежедневие, на принципа 24/7.

Ключов момент за разбирането и вникването в авторовия замисъл се крие в 
правилното осмисляне и възприемане на тезата на д-р Николай Василев, а именно, 
че „социокултурната съвкупност от хора, които се себеопределят като българи чрез 
общността на език, територия, бит и култура, е преди всичко системно единство” (с. 10) от 
синтактиката, семантиката и прагматиката на българското изящно слово, конструирайки 
информационен код.

В първата глава на своето учебно пособие д-р Николай Василев разкрива 
синтактиката на българския книжовен и литературен език, определени от него със 
сравнението „две страни на една монета” – български език. Тук, на страниците, пред 
читателя оживяват ярки исторически примери за езика (но и за паметта) на аспаруховите 
българи, проследено е навлизането на „неславянски граматични структури” в съвременния 
български книжовен език. Интригуващи и будещи интерес са зададените от автора 
въпроси към аудиторията – Защо знанието за изграждането на писмената форма на 
българския книжовен език предшества знанието за изграждането на устната форма и Защо 
неславянските черти в съвременния български книжовен език са толкова устойчиви във 
времето и пространството? (с. 35).

След разглеждане на „популярни хипотаксични структури” (с. 21) вниманието 
на д-р Николай Василев се насочва към разкриване на художествената логика на 
литературните текстове (с. 65) – Глава 2. Семантика. Тук авторовият взор се е спрял на 
повече или по-малко познати литературни образци: жития на Св. братя Константин-
Кирил Философ и Методий, Черноризец Храбър, Св. о. Паисий Хилендарски, Св. епископ 
Софроний Врачански. В този контекст е разгледано и делото на княз Борис І Покръстител 
или както сам авторът пише: „между Кирило-Методиевия език и Покръстването на 
българите връзката е пряка, а не косвена” (с. 92).

Прагматиката в учебното помагало е насочена към разкриване на причинно-
следствените връзки в художествената литература (Глава 3), като се подчинява на два 
основни философски принципа, първият от които е свързан с разбирането, че литературата 
е следствие (с. 139) и вторият, който е заключен в обяснението на „звуковия комплекс 
„българско изящно слово” (с. 142). Всичко това авторът постига чрез разкриване на 
универсални модели за литературно поведение, открити в творчеството на плеяда писатели 
(класически и нови) – Добри Чинтулов, Петко Р. Славейков, Христо Ботев, Иван Вазов, 
Елин Пелин, Пейо Яворов, Йордан Йовков, Николай Лилиев, Димчо Дебелянов, Елисавета 
Багряна, Гео Милев, Емилиян Станев, Никола Вапцаров, Николай Хайтов, Ивайло Петров, 
Павел Матев, Йордан Радичков, Любомир Левчев.

Заключението, импозантно наречено от д-р Николай Василев „Информационен код”, 
моделирано от триединството „синтактика, семантика и прагматика” на представените 
образци на българското изящно слово, съдържа авторовите умозаключения относно 
търсения литературен идеал и родова памет.

Пожелавайки успех в бъдещите творчески и научни дирения на д-р Николай 
Василев, ще си позволя да завърша с думите на полския писател Станислав Йежи Лец – 
„Всичко вече е написано. За щастие още не всичко е и помислено”.

ІV 7
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ЗА  КНИГАТА  НА  ПРОФЕСОР  АЛЕКСАНДРА  КУМАНОВА 
„АРХИТЕКТОНИКА  

НА  ИНФОРМАЦИОННОТО  ПРОСТРАНСТВО: 
ИДЕАЛЕН  ПЛАН  (ОНТОЛОГИЧНО  ИЗСЛЕДВАНЕ)”

Стефка Илиева

Куманова, А. Архитектоника информационного пространства : Идеальный план  
(Онтологическое исследование) / Граф. дизайн-ред. Ц. Найденова ; Техн. ред. С. Янев ; Рец. Ж. Стоянов 
; Эпиграф: „Weh! Weh! / Du hast sie zerstört, / Die schöne Welt, / Mit mächtiger Faust, / Sie stürzt, sie 
zerfällt.” – J. W. Goethe. –  Посв.: ДУХУ, ищущему и находящему архитектоническую целостность 
мира в каждом информационно-коммуникативном акте реальности и сознания, ДУХУ, обладающему 
судьбой быть представителем известного (материализирующего) момента общественного развития, 
ДУХУ, прочищающему семена истории. – Шумен : Аксиос, 2005. – 38 с. : 5 схем. – Именной индекс.

Куманова, А. Архитектоника на информационното пространство : Идеален план (Онтологично 
изследване) / Граф. дизайн-ред. Ц. Найденова ; Техн. ред. С. Янев ; Рец.: Ж. Стоянов ; Епиграф: 
„Weh! Weh! / Du hast sie zerstört, / Die schöne Welt, / Mit mächtiger Faust, / Sie stürzt, sie zerfällt.” – J. 
W. Goethe. – Посв.: На ДУХА, търсещ и намиращ архитектоничната цялост на света във всеки 
информационно-комуникативен акт на реалността и съзнанието, на ДУХА, който има съдбата да 
бъде представител на известен (материализиращ) момент от общественото развитие, на ДУХА, 
който прочиства семената на историята. – Шумен : Аксиос, 2006. – 40 с. : 5 сх.

В центъра на този научен труд на професор Александра Куманова, издаден 
монографично в България – през 2005 г. на руски език и през 2006 г. на български, е 
пресъздаден идеалният философско-религиозен план на информационното моделиране 

и търсенето на рационалното му интерпретиране за нивото на 
съвременната информационна наука, която търси принципни 
съответствия между самата нея (науката) и философията, религията, 
изкуството, литературата, обикновения живот.

Авторската гледна точка е в сърцевината на парадигмата на 
съвременното знание (на трансформатизъм, интердисциплинарност, 
хуманитаризация, метафизичност) и многообразието от реалности в 
процеса на научното познание. 

Трудът на професор Александра Куманова е резултат от 
многогодишната й научно-изследователска дейност като действащ 
библиограф – редактор в Националната библиотека „Св. Св. Кирил 
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и Методий”, по-късно като докторант и като академичен преподавател, изследовател на 
библиографската наука и знание – на метабиблиографията – в най-големите културно-
информационни и изследователски центрове в Европа и САЩ. 

Изданието – и в двете си версии (на български и руски език) – е изградено в три 
части:

1. Кадастър, който дава сбит регистър на комплекса от най-важните понятия и 
концепции на информационното пространство; 

2. Феноменология – посветен е на същността на моделирането на информационното 
пространство (схеми – вж: по-долу); 

3. Когнитология – свързан е с принципите на архитектониката на информационното 
пространство и представянето му като единство от идеи от областите: философия, 
религия, изкуство, литературата, наука и житейски практики от обикновеното човешко 
ежедневие. Натрупаните знания от различните области изграждат единната картина на 
информационното моделиране. 

Трудът е съпроводен от приложени схеми, които по думите на авторката професор 
Александра Куманова са „графичен компендиум на вербалното изложение” или съкратено 
изложение на съдържанието на книгите.

В най-общ вид главната идея на този труд, е че библиографията – в лоното на 
своята международна универсална жила (библиографските указатели с международно 
универсално значение) – е носеща конструкция на пораждащото се чрез формата на 
библиографската информация информационно пространство. Самото това пространство 
се представя чрез равнопоставени същности, които имат отенъци – ноосфера (сфера на 
разума), инфосфера (сфера на информационната реалност – идеална и материална) и 
семиосфера (знаковост на информацията). Ноосферата – инфосферата – семиосферата 
е ментална обвивка на земното кълбо. В нея се издига / издигат фрейм / фреймове 
(вертикална структура за представяне на знание, в който се наблюдават пет равнища на 
информационно моделиране (създаване, организация, разпространение и търсене на 
информация), които са подредени отдолу нагоре:

1. ниво на фактите;
2. ниво на първичните документи;
3. ниво на вторичните документи (библиографската информация);
4. ниво на метасистемите;
5 ниво на философските картини на връзки между нещата.
Информационното пространство (ноосферата – инфосферата – семиосферата) 

ризомно-ретикуларно се структурира – чрез библиографията (библиосферата). Ризомата 
представлява гигантско многообразие от връзки между миналото, настоящето и бъдещето 
на информационните реалии – коренище, което е конфигурирано от седем структури 
на библиографската информация, видяни в единстово (ретикула): 
документална (1) – адресна (2) – същностна (библиографска) (3) – 
видова (библиографоведска) (4) – функционална (5) – съдържателна 
(6) – организационна (7). С мнемонична цел имената на структурите 
на библиографската информация в нейната ретикула са представени 
от авторката с цветовете на светлинния спектър.

Чрез тази методологична картина е изградена монографията 
– курс лекции по общо библиографознание на професор Александра 
Куманова „Введение в гуманитарную библиографию” [1].

Намиращата се графично над изображението на 
информационната ризома в разглежданите тук схеми на трудове 
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на професор Александра Куманова информационна роза е детайлно разкрита в новите 
учебни издания на авторката по общо библиографознание – „Ризома на инфосферата” 
[2], „Класификационни построения на видовете библиография, библиографската 
дейност, библиографските указатели  и  библиографската информация” [3] и нейната 
автобиобиблиография [4]. 

Над хронологичната информационна роза е разположено морето (небе) от символи 
на математическата логика, с които боравят отделните съставители, разпространители и 
ползватели на библиографска информация.      

Именният индекс в разглежданите тук издания е представен паралелно на кирилица 
и латиница.

Научният труд е отправен към студентите, изучаващи информационно-
комуникативните дисциплини, към изследователите на информационното пространство и 
към библиотекарите, информационните работници, търсещи връзки между предметните 
области и изучаващи информацията в нейната цялост.

Чрез този труд за първи път получаваме методологично издържана информационна 
картина на информационното пространство, за което библиосферата е носеща и 
основополагаща конструкция.
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изд., посветено на 250-год. от създаването през 1762 г. от Св. отец Паисий Хилендарски на „История 



1069

славяноболгарская...”, 200-год. от смъртта на Св. епископ Софроний Врачански (1813 г.) и 60-год. на 
Ректора на Унив. по библиотекознание и информ. технол. проф. д. ик. н. Стоян Денчев.
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ЗА  КНИГАТА  НА  ПРОФ ЕСОР  АЛЕКСАНДРА  КУМАНОВА 
„ТОДОР  БОРОВ  – „ПЪТЯ  КЪМ  КНИГИТЕ”

Стефка Илиева

Куманова, А. Универсалната библиография от втора степен с международен обхват – 
ретроспективният многостепенен пътеводител по информационната среда на планетата : Т. Боров – 
„Пътя към книгите” (Историография. Хронотоп. Феноменология. Теория) : Изследв. / Библиогр. ред. Н. 
Казански ; Граф. дизайн-ред. Ц. Найденова ; Техн. ред. С. Янев ; Рец.: С. Денчев, Ж. Стоянов; Епиграф: 
„О,  Дух възвишен, ти ми даде всичко” –  Й. В. Гьоте / прев. В. Петров ; Посв. ... Т. Боров. –  София 
: Гутенберг, 2007. – 73 с. – Библиогр. : 130 неном. назв. в 29 ном. бел. – Именен показалец. – Рез. на 
бълг., рус., англ., нем., фр. ез. 

Книгата на професор Александра Куманова „Универсалната библиография 
от втора степен с международен обхват – ретроспективният многостепенен 
пътеводител по информационната среда на планетата: Тодор Боров – „Пътя на 
книгите” представлява цялостно системно изложение на проблема за библиографската 
форма на международната универсална библиография на планетата от времето на 
Калимах Александрийски (ІІІ в. пр. н.е) до съвременните универсални международни 
библиографски указатели (ХХІ в.). 

В типичния си научен стил професор Александра Куманова подхожда мащабно 
към това изследване като сравнява труда на Тодор Боров със световни образци на 
библиографската наука и по-специално с библиографските пътеводители, появили се с 
началото на ХХІ в. Затова и в книгата е представена историографията на библиографията 
на Тодор Боров, включваща материали още от ХVII век до съвременното развитие на 

библиографската наука в наши дни през ХХI в. или както самата 
авторка определя този процес като „Синхронна информационна 
картина към ХХI в.” Появата на труда на Т. Боров през 1942 г. няма 
аналог в тогавашната библиографска наука в България и той остава 
авангарден като вторично-дукоментален труд и до наши дни. Той е 
значимо явление в международната универсална библиография на 
библиографията към 40-те години на ХХ в. 

С възхищение пред таланта и упоритостта на професор Тодор 
Боров авторката пресъздава историческия период на възникването на 
библиографията от втора степен като прави паралел със световната 
информационна картина на 40-те години на ХХ век. Тя се спира на 
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първите библиографски образци, излезли в началото на века в САЩ (1902-  ), в Германия 
– родината на съвременната ретроспективна международна универсална библиография от 
втора степен (1905-  ), Великобритания и нейния „Регистър на националната библиография 
с подбор на основните библиографски книги и статии, напечатани в други страни”, Чехия 
(1919-  ), Полша (1925-  ), Франция (1936-  ), Русия (1940-  ), Япония (1930-  ), Италия 
(1930-  ), които показват според авторката „хронотопа на международната библиографска 
наука като мозайка”. 

Професор Александра Куманова разглежда структурата на ретроспективната 
библиография като многомерно, изградено на много равнища информационно 
пространство. В пътеводителя на професор Тодор Боров са включени както 
библиографските публикации към момента на създаването на труда, така и статистическите 
данни за тях към 40-те год. на ХХ в. и статистически сведения за произведенията на 
световно известните Й. Гутенберг, Й. В. фон Гьоте, А. Шопенхауер, А. С. Пушкин, Ф. М. 
Достоевски, Ч. Дарвин, Н. Макиавели, А. Айнщайн, Р. У. Емерсън, М. Кюри. Наред с тези 
имена фигурират и имената на българските културни дейци, оставили следи в литературата 
с международно значение като: Св. о. Паисий Хилендарски, Неофит Бозвели, Бачо Киро, П. 
Р. Славейков, З. Стоянов, И. Вазов, Пенчо Славейков, Ал. Теодоров Балан, Н. Начов, Н. В. 
Михов и др. 

Професор Александра Куманова подлага на анализ всеки детайл от библиографията 
на Тодор Боров –  от посвещението му към д-р (в бъдеще – академик – Бел. С. И.) Никола 
Михов, през точното библиографско цитиране в библиографския пътеводител, което е 
условие за вътрешнотекстовото организиране на документите в корпуса на вторично-
документалната тъкан на пътеводителя, до показалците към библиографията. 

Авторката повдига въпроси, които според нея са неотложни за решаване като:
- Съставяне на детайлни показалци към труда; 
- Преиздаване на книгата, превърнала се в библиографска рядкост; 
- Снабдяване на новото издание с подходящ научен коментар на база на развитие на 

универсалната библиография към ХХI век и нейната теория. 
Идеите на професор Александра Куманова за свързаност в публикациите на 

авторите в международен аспект, за естествените културни интеракции, за обмена на 
знанията като част от менталната инфосфера, за представянето на библиографията като 
част от идеята за света като ментално единство изпъкват и в този неин научен труд и са 
уникални – не само за отечествената ни библиографска и библиографоведска мисъл, но и в 
международен план. 

ІV 9
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SCHOLAR – CREATOR OF A NEW KNOWLEDGE
ABOUT INFORMING SYSTEMS

Eli Cohen

Професор Стоян Денчев : Primus inter pares : Щрихи към когнитологичен портрет, направен в 
стила на интервюто : Учебник за студенти … в дисциплините от информ.-комуникативния цикъл на 
знанието / УниБИТ ; Беседата води, послесл. А. Куманова ; Обща ред. и дейксис Н. Василев ; Рец.: А. 
Соколов, Д. Христозов, И. Коен, Н. Казански. – София : За буквите – О писменехь, 2015. – 184 с. : с  ил. 
– (Факлоносци ; ХІV)

Юбил. изд., посв. на 70-год. на ЮНЕСКО и 65-год. на Държ. библиотекарски инст. – днес: 
Унив. по библиотекознание и информ. технол. – С библиогр. ; Именен показалец ; Списък на ил. ; 
Списък на съкр.

Thank you for the opportunity to review your interview with Professor D.Sc. Stoyan 
Denchev. Your interview points out what a treasure D.Sc. Denchev is to the university and 
the country of Bulgaria. I am particularly impressed that D.Sc. Denchev has so many positive 
attributes.  He is a philosopher, leader, creator, statesman, and teacher.  

As a philosopher, he has created new knowledge. This is particularly relevant to the 
Informing Science Institute (ISI) because of his contributions to the transdisciplinary that is our 
focus.  ISI is an international association advancing the multidisciplinary study of informing 
systems. As a leader and a creator, he is aware and takes advantage of the information resources 
already available, and even more, applies the new knowledge he has created. This can be seen 
through his leadership and reorganization of the universit y.

I believe that he had the distinct advantage in these accomplishments because of his 
multidisciplinary background in mathematics, computer science, and management.  This frame 
of mind has enabled him to think across disciplinary boundaries and understand the complexity 
that crosses fi elds of study.  He so correctly points out the importance of the environment of 
information and the interaction of both human and automated components. I note with great 
pleasure that he has served Bulgaria as a statesman.  This exposure and exploration to other 
cultures has enabled him better to appreciate and celebrate the Bulgarian culture. 

Finally, I am so grateful that D.Sc. Denchev is a teacher.  Indeed, the word „Dr.” comes 
from the latin „docere – to teach” and „doctor – teacher”. As such, he shares his knowledge, 
skills, abilities, and expertise.  For that, we all should give our thanks.

ІV 10
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УНИКАЛНО СПРАВОЧНО ИЗДАНИЕ

Поли Муканова

[1] The English – Russian – Bulgarian Dictionary of Library and Information Terminology = 
Англо-русско-болгарский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Англо-руско-
български речник по библиотечна и информационна дейност / Сompil.: J. V. Richardson, E. R. Sukiasian, 
V.V. Zverevich, A. Kumanova; Managing ed.: S. Denchev; Ed.-in-Chief: A. Kumanova; Ed. Board: R. 
Burger, C. E. Gribble, I. L. Lynden, P. Polansky, B. L. Schaffner, Y. L. Shraiberg, N. Vasilev, M. Maximova, 
T. Naydenova, S. Boycheva, A. Daskalov, R. Simeonova, T. Dermendzhieva, D. Raleva, B. Nikolova; Graph. 
еd.: N. Vasilev, B. Nikolova, B. Apostolova; Techn. еd.: N. Vasilev, V. Stefanova; Rev.: F. Mainhard, N. 
Kazanski, M. Mladenova, D. Christozov; [2] The Russian – Bulgarian – English Dictionary of Library and 
Information Terminology = Русско-болгаро-английский словарь по библиотечной и информационной 
деятельности = Руско-българо-английски речник по библиотечна и информационна дейност / Сост.: Э. 
Р. Сукиасян, В. В. Зверевич, А. Куманова, Д. В. Ричардсон; Отв. ред.: С. Денчев; Гл. ред.: А. Куманова; 
Ред. коллегия: Р. Бургер, Ч. Гриббл, И. Л. Линден, П. Полански, Б. Шаффнер, Я. Л. Шрайберг, Н. 
Василев, М. Максимова, Ц. Найденова, С. Бойчева, А. Даскалов, Р. Симеонова, Т. Дерменджиева, Д. 
Ралева, Б. Николова; Граф. ред.: Н. Василев, Б. Николова, Б. Апостолова; Техн. ред.: Н. Василев, В. 
Стефанова; Рец.: Ф. Майнхард, Н. Казански, М. Младенова, Д. Христозов, С. Илиева; [3] The Bulgarian 
– English – Russian Dictionary of Library and Information Terminology = Болгаро-англо-русский словарь 
по библиотечной и информационной деятельности = Българо-англо-руски речник по библиотечна и 
информационна дейност / Състав.: А. Куманова, Д. В. Ричардсън, Е. Р. Сукиасян, В. В. Зверевич ; Отг. 
ред.  С. Денчев ; Гл. ред. А. Куманова ; Ред. колегия: Р. Бургер, Ч. Грибъл, И. Л. Линден, П. Полански, 
Б. Шафнер, Я. Л. Шрайберг, Н. Василев, М. Максимова, Ц. Найденова, С. Бойчева, А. Даскалов, 
Р. Симеонова, Т. Дерменджиева, Д. Ралева, Б. Николова ; Граф. ред.: Н. Василев, Б. Николова, Б. 
Апостолова ; Техн. ред. Н. Василев, В. Стефанова ; Рец.: Ф. Майнхард, Н. Казански, М. Младенова, Д. 
Христозов, С. Илиева. – София : За буквите – О писменехь, 2010. – 886 с. : с ил. – Тр. на Студентското 
научно общество при Унив. по библиотекознание и информ. технол. : Том 
ІІІ. – Юбил. изд., посветено на 60-год. на Държ. библиотекарски инст., днес: 
Унив. по библиотекознание и информ. технол.* 

Публ. и в: <http://www.local.svubit.org/2009/03/08/opеn-da> – до 
30.09.2010; от 30.09.2010: <http://www.sno.unibit.bg>.  

Публ.  и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2010): 
<http://www.sno.unibit.bg>. 

Независимо че ни делят цели шест години от появата на 
триезичния „Англо-руско-българския речник по библиотечна 
и информационна дейност” (2010) е необходимо отново да 
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заговорим за това уникално по рода си справочно издание, което запълва една празнина в 
специализираните трудове по библиотечно дело. Постигнатото лингвистично триединство 
на библиотечната и информационната дейност е реализирано посредством съвместните 
научни усилия на широк кръг от специалисти от САЩ (проф. Джон Ф. Ричардсън), 
Русия (доц. Едуард Р. Сукиасян и Виктор В. Зверевич) и България (проф. дпн Александра 
Куманова), чиято интелектуална дейност води до разчитането на сложните трансформации 
в социокултурната информационна среда. 

От съществено значение е участието на студентите от Университета по 
библиотекознание и информационни технологии, които са неизменни сътворци в 
реализацията на този труд. Представяното издание е монументален труд, чийто обект 
е триезиковата картина на исторически формиралата се внушителна по своя характер 
международна хуманитарна интеракция от най-висш порядък – на универсалното знание за 
библиотечно-информационната социокомуникативна сфера.

В структурно отношение речникът включва Уводни думи на отговорния редактор 
и ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) 
проф. д. ик. н. Стоян Денчев, както и Увод от Джон Ф. Ричардсън, Встъпителни думи от 
Виктор В. Зверевич и Предисловие от доц. Едуард Р. Сукиасян.

Още в уводната статия на проф. Стоян Денчев се поставя акцент върху приносния 
характер на този първи триезичен речник по библиотечна и информационна дейност 
на XXI век, разкриващ етимологията на информационно-комуникативната сфера като 
полингва с принадлежащите му сигнифицирани англо-руско-българска, руско-българо-
английска и българо-англо-руска версия.

За справочно-информационните цели на речника са изготвени три списъка 
съкращения, предвид триезичния характер на пособието, те са английски, руски и 
български език.

В структурно отношение речникът се разделя в следните три книги:
Първа книга: The English – Russian – Bulgarian Dictionary of Library and Information 

Thechnology = Англо-русско-български речник по библиотечна и информационна дейност 
(с. 155-387);

Втора книга: The Russian – Bulgarian – English Dictionary of Library and Information 
Terminology = Руско-българо-английский словарь по библиотечной и информационной 
деятельности = Руско-българо-английски речник по библиотечна  и информационна 
дейност (с. 395-609);

Трета книга: The Bulgarian – English – Russian Dictionary of Library and Information 
Terminology = Болгаро-англо-русский словарь по библиотечна и информационна дейност 
(с. 619-864).

Феноменалното улавяне на 13 000 понятия, които очертават езиковото 
информационно богатство, представя актуалното състояние на езика с фокус върху 
библиотечно-информационната терминология в три езика –  английски, руски и български.

Речникът представя уникалният код на един наднационален език, структуриращ 
общо планетарно културно-информационно пространство.

В триезичното уникално по своя характер справочно пособие доминират няколко 
съществени оптики, предпоставящи неговата многоаспектна приложимост – в учебно-
педагогическия процес, в теоретично-изследователска сфера, в информационно-търсеща и 
практическа среда.

За значението и рецепцията на триезичния речник красноречиво потвърждение се 
явяват изготвените рецензии и присъствието на труда като част от научните публикации на 
авторитетни учени. Ето защо посочената библиография трябва да бъде възприемана освен 



1075

като насочващ инструмент в употребата на пособието, но и като продуктивна матрица на 
прочит, която изследователите налагат. 
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Bulgarian dictionary of  library  and  information  terminology = Англо-русско-болгарский  словарь по  
библиотечной  и информационной  деятельности  = Англо-руско-български  речник по  библиотечна  и 
информационна  дейност” (София, 2010) (Езикови  измерения) / П. Спасова, Л. Николова (N 632). // 
Пак там, Т. VIII, 2013, с. 182-186; 28. Стефанова, Е.  и др. Библиографознанието в „The  English-
Russian-Bulgarian dictionary of  library  and  information  terminology = Англо-русско-болгарский  
словарь  по  библиотечной  и информационной  деятельности  = Англо-руско-български  речник  по  
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библиотечна  и информационна  дейност” (София, 2010) (Езикови  измерения) / Е. Стефанова, В.  
Младенова, В. Дреновски (N 633). // Пак там, Т. VIII, 2013, с. 187-189; 29. Костова, К. Информатиката 
в „The  English-Russian-Bulgarian dictionary of  library  and  information  terminology = Англо-русско-
болгарский  словарь по  библиотечной  и  информационной  деятельности  = Англо-руско-български  
речник по  библиотечна  и информационна  дейност” (София, 2010) (Езиков  разрез) (N 634). // Пак 
там, Т. VIII, 2013, с. 190-193; 30. Иванова, Е. и др. Информационните  технологии  в  „The  English-
Russian-Bulgarian dictionary of  library  and  information  terminology = Англо-русско-болгарский  
словарь по  библиотечной  и  информационной  деятельности  = Англо-руско-български  речник 
по  библиотечна  и информационна  дейност” (София, 2010) (Сравнителен  анализ) / Е. Иванова, К.
Николова (N 635). // Пак там, Т. VIII, 2013, с. 194-195; 31. Нанкова, М. Три книги за първия триезичен 
речник. // Науч. тр. на Унив. по библиотекознание и информ. технол. (София), 2012, Т. 10, с. 439-441; 
32. Стайкова, Ц. Англо-руско-български речник по библиотечна и информационна дейност / Отг. ред. 
Стоян Денчев, гл. ред. Александра Куманова. – София: За буквите – О писменехь, 2010. – 886 с. // 
Български език (София),  2014,  N  2,  с. 85-86.  
              
ІV 11
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АНТОЛОГИЯ  НА  БЪЛГАРСКАТА  
ИЗЯЩНА  СЛОВЕСНОСТ – 
ФОЛКЛОРНА  ТРАДИЦИЯ  И 

БЛЕСТЯЩИ  ОБРАЗЦИ  НА  12-ВЕКОВНАТА  ИСТОРИЯ
                                          

Полина Симова

Златна христоматия на България : Кн. ІІ. Антология : Аналитико-синтетична архитектоника 
на българското изящно слово от ІХ до ХХІ в. (Универсален информационен модел) : Учебно пособие 
по лексикография на академичното текстописане / Състав., послесловие: Н. Василев, А. Куманова 
; Науч. консулт.: И. Паси, С. Денчев, М. Куманов ; Терминол. ред. Н. Казански ; Справ.-информ. 
ред. Д. Ралева ; Библиогр. ред. М. Максимова ; Рец.: П. Велчев, И. Теофилов ; Посвещава се на 
1150-годишнината от Покръстването на българите ;  Епиграф: „Помогни ми, Господи, да помогна 
на слепите да прогледнат.” – Н. Василев. – София : За буквите – О писменехь, 2014. – 1-840; I-CCXX 
с. : с ил. – (Факлоносци ; ІХ). – Речник на личните, геогр. и др. имена ; Именен показалец ; Показалец 
на загл. ; Ключови думи на публ. ; Списък на ил. към публ. ; Списък на съкр.

Ново ел. изд.: 2015: <http://www.sno.unibit.bg>.

Настоящото издание, очакваната книга втора от Златна христоматия на България, 
се вписва сред най-представителните образци на българските литературни антологии 
като едновременно с това представлява и ценно уникално пособие по лексикография на 
академичното текстописане. В стила на добрите университетски практики съставителите 
д-р Николай Василев и проф. Александра Куманова са включили в лабораторията на 
изданието – в подготовката на включените текстове за печат – голяма група студенти от 
Студентското научно общество при Университета по библиотекознание и информационни 

технологии (УниБИТ). На авторите на антологията принадлежи 
заслугата да подберат 266 произведения от цялата българска 
художествена литература (лирика и епос) като изборът им почива на 
ясни системни ръководни принципи на подбора, архитектониката, 
структурата и дидактиката на антологията.

В преписването и в коментирането на текстовете на 
посочените 266 произведения на българската литература от ІХ 
до XXІ в., включени в настоящата антология, са участвали 270 
студенти през учебната 2012/2013 г. и 2013/2014 г. в периода от м. 
септември 2012 г. до м. май 2013 г. (през учебната 2013/2014 г. са 
направени допълнения). Имената на тези студенти са  представени в 
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антологията и могат също да бъдат проследени по том ІХ на „Трудовете на Студентското 
научно общество при УниБИТ” . Обединени с данните по работата над антологиите 
на България (323 студенти са работили над 400 източника и с тези на работата на 421 
студенти по „История славяноболгарская …”) в създаването на настоящата антология и 
фундираната от нея електронна библиотека „АНТОЛОГИКА” участват през 2007-2014 
г. (седем) учебни години общо 1014 студенти. В съдържанията и показалците на томове 
ІV-VІІІ на „Трудовете на Студентското научно общество при УниБИТ” могат да се 
наблюдават поместените подстъпи към настоящата антологична работа.  

Антологията следва два философски принципа:
Първият принцип отразява разбирането, че художествената литертура е следствие 

(отразена светлина) в ситото на синтактиката – семантиката – прагматиката. Причината 
се крие в езика и етногенетичното фолклорно наследство и въображение на носителите 
на този език. Причината е снета във всички сюжетни ядра на нередактирания автентичен 
словесен фолклор (афоризми, гатанки, песни, приказки, легенди, фолклорен театър...) и по 
някакъв доста своеобразен начин е изтласкана в следствието, т.е. в литературните текстове 
и в литературния процес като цяло. Затова в антологията са включени народни песни и 
приказки.

Но причина и следствие се намират в непрекъсваемо единство и представляват 
двете страни на един общ исторически процес.        

Логиката на лирическите и белетристичните творби, обобщени в антологията, 
винаги структурира фрагмент от една опознаваема семиотична диалектика, вкоренена 
в синтактиката, семантиката и прагматиката на художествена литература. Тъкмо това 
триединство – синтактика, семантика, прагматика, – което решава повече познавателни, 
отколкото възпитателни дидактични задачи, структурира архитектониката на антологията.

Вторият принцип отразява гледището, че тази антология е антология на 
българското изящно слово, което търси своите изначални универсални християнски 
семантични граници; тук действа триединен информационен код (християнски идеали – 
родови добродетели – активна индивидуална ценностна позиция).

Антологията има два раздела: 
І. Лирика (І-CXLV номерирани названия); ІІ. Епос (1-121 номерирани названия) 

(общо: 266 творби). 
Материалът в антологията е структуриран по специално създадена Обща 

периодизация (хронологическа класификация) на българската художествена литература за 
периода ІХ-ХХІ в. (до 2014 г. вкл.): 

І. Средновековна  (ІХ-ХІV в.);
ІІ. Предренесансова  (ХІV-ХVІІІ в.); 
ІІІ. Ренесансова  (1762-1876 г.); 
ІV. Класическа  (1876-1924 г.); 
V. Нова (1924-1942 г.); 
VІ. Съвременна  (1942-1956 г.); 
VІІ. Най-нова (1956 г. – …). 
За целите на мотивацията на периодизацията на българската литература за периода 

от ІХ до ХХІ в. служи изданието Кн. ІІІ. Историография, подготвено под пореден номер 
Х на серията „ФАКЛОНОСЦИ” на ЗЛАТНАТА ХРИСТОМАТИЯ НА БЪЛГАРИЯ  на 
издателство „За буквите – О писменехь”*, имащо за база дисертационния труд на д-р 
Николай Василев**.

В послесловието на антологията е показана историографията на българското 
художествено антологично мислене, привело към двата основни източника, преразгледани 
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и преосмислени в новия предлаган интелектуален продукт (антологията):
Антология на българската поезия : В 2 т. / Ред. кол. Ел. Багряна и др. – С. : Бълг. 

писател, 1969. (за раздел І. Лирика);
Стара българска литература : В 7 т. / Ред. кол. Б. Ст. Ангелов и др. ; [С предг. от Д. 

Петканова]. – С. : Бълг. писател, 1981. (за раздел ІІ. Епос).
В Приложения е създаден обширен справочно-библиографски апарат, поднесен под 

формата на: 
- Библиографски списък на литература по антологията; 
- Бележки към текстовете; 
- Бележки, общи пояснения и приети съкращения, споменати в текстовете; 
- Речник на личните, географските и другите имена, споменати в текстовете; 
- Бележки към публикацията на Свети отец Паисий Хилендарски – „История 

славяноболгарская...”; 
- Бележки към публикацията на Свети епископ Софроний Врачански – „Житие и 

страдания грешнаго Софрония”; 
- Именен показалец; 
- Показалец на заглавията; 
- Ключови думи на публикациите; 
- Списък на илюстрациите към публикациите; 
Включените в Приложенията библиографски данни (издания и литература) 

акцентират върху първата и последната известна публикация на творбата.
В персоналните посочвания на всеки автор в Приложенията са изтъкнати годините 

на раждане (и смърт) на твореца.
Антологията впечатлява със своя обхват, структура и внушение. Изданието 

заслужава вниманието не само на студентите, изучаващи под различна форма българската 
литература, но и на широката и наша, и международна  общественост.

Бележки

* Василев, Н. Златна христоматия на България : Книга ІІІ. Историография : Аналитико-
синтетична архитектоника на българското изящно слово от ІХ до ХХІ в. (Универсален информационен 
модел) : Учебно пособие по синтактика, семантика и прагматика на академичното текстописане / 
Н. Василев ; Науч. ред., дейксис А. Куманова ; Науч. консулт.: И. Паси, С. Денчев ; Терминол. ред. 
Н. Казански ; Справ.-информ. ред. Д. Ралева ; Библиогр. ред. М. Максимова ; Рец.: Х. Мутафов, П. 
Велчев, Е. Томова ; Посвещава се на 1150-годишнината от Покръстването на българите ; Епиграф: 
„Помогни ми, Господи, да помогна на слепите да прогледнат.” – Н. Василев. – София : За буквите – О 
писменехь, 2015. – 282 с. – (Факлоносци ; Х). – Цит. лит. и бел. ; Списък на съкр. ; Именен показалец ; 
Показалец на загл.

Василев, Н. Златна христоматия на България : Книга ІІІ. Историография : Аналитико-
синтетична архитектоника на българското изящно слово от ІХ до ХХІ в. (Универсален информационен 
модел) : Учебно пособие по синтактика, семантика и прагматика на академичното текстописане / 
Н. Василев ; Науч. ред., дейксис А. Куманова ; Науч. консулт.: И. Паси, С. Денчев ; Терминол. ред. 
Н. Казански ; Справ.-информ. ред. Д. Ралева ; Библиогр. ред. М. Максимова ; Рец.: Х. Мутафов, П. 
Велчев,Е. Томова ; Посвещава се на 1150-годишнината от Покръстването на българите ; Епиграф: 
„Помогни ми, Господи, да помогна на слепите да прогледнат.” – Н. Василев. – Ново ел. изд. – София 
: За буквите – О писменехь, 2016. – 282 с. – (Факлоносци ; Х). – Цит. лит. и бел. ; Списък на съкр. ; 
Именен показалец ; Показалец на загл.

Публ. във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2016): <http://www.sno.unibit.bg>.

** Василев, Н. Информационен код на българското изящно слово : Компаративистичен, 
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когнитологичен и библиографски модел : Дис. тр. за получаване на научно-образователната степен 
„доктор” по научната специалност 05.10.01. Теория на науч. информ. / Науч. конс.: И. Паси, С. 
Денчев; Рец.: А. Куманова, П. Велчев. – С., 2010. – 235 с. – Ръкоп. – Квинтесенция на ЗЛАТНАТА 
ХРИСТОМАТИЯ НА БЪЛГАРИЯ.

ІV 12
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ИНФОСФЕРА  ГУМАНИТАРНОГО  ЗНАНИЯ  
АЛЕКСАНДРЫ  КУМАНОВОЙ.

Заметки российского читателя о „Нестинариане”
(Мировоззренческий ориентир универсума 

гуманитарного познания)

Марианна Соколова

Куманова, А. Нестинариана : Историография. Фотомонография : Учебное пособие / Науч. и яз. 
ред. Н. Василев ; Науч. ред.: С.  Денчев, Н. Цв. Кочев, Н. Ярымов, М. Куманов ; Термин. и справочно-
информ. ред. Н. Казански ; Библиогр. и справочно-информ. ред. М. Максимова ; Справочно-информ. 
ред. Д. Ралева ; Рец. Ж. Стоянов, Х. Мутафов, С. Райчевски, В. Велев, И. Теофилов. – София : За 
буквите – О писменехь, 2014. – 206 с. : с ил. (Факлоносци ; ХІІ) 

Юбил. изд., посв. провозглашению нестинарства ЮНЕСКО 30 сентября 2009 г. мировым 
нематериальным культурным наследием; 1150-лет. Крещения болгар. 

Публ.  и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2014): <http://www.sno.unibit.
bg>.

Kumanova, A. Nestinariana : Historiography. Photomonography : Compendium / Sci. and language 
ed. N. Vasilev ; – Sci. ed. S. Denchev, N. Tsv. Kochev, N. Yaramov, M. Kumanov ; Terminolog., reference 
and inform. ed. N. Kazanski ; Bibliogr., reference and inform. ed. M. Maximova ; Reference and inform. ed. 
D. Raleva ; Rev.: Z. Stoyanov, H. Mutafov, S. Raychevski, V. Velev, I. Teofi lov. – София : За буквите – О 
писменехь, 2014. – 190 с. : с ил. (Факлоносци ; ХІІІ) 

A Jubilee edition dedicated to: Intangible Cultural Heritage of Humanity on 30th September 2009 by 
UNESCO; 1150th anniversary of the Christianization of Bulgaria. 

Публ.  и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2014): 
<http://www.sno.unibit.bg>.

Введение
„Две книги о солярной феноменологии” (издание 

„Нестинариана”, София, 2014. имеет две идентичных версии, одну 
на английском, другую на русском языках) (7, 15) – таким хотела бы 
видеть название заметок о своей новой книге её автор – профессор 
одного из ведущих информационно-методологических болгарских 
центров Государственного университета библиотековедения 
и информационных технологий (ГУБИТ) (София) Александра 
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Куманова, которую с Россией связывают тесные научные творческие связи. 
Несмотря на естественное стремление выполнить пожелание автора в отношении 

названия, другие не менее существенные соображения заставили нас выбрать из всего 
разнообразия тем и предметов, затронутых в „Нестинариане” Ал. Кумановой, те, 
которые, по нашему мнению, представляют особый интерес для российского читателя, 
профессионально связанного с информационной средой гуманитарного и социально-
научного знания. 

Саму Ал. Куманову с Россией связывает целый ряд тесных жизненных и 
творческих связей. Она обучалась в магистратуре Санкт-Петербургского государственного 
института культуры (1975-1980 гг.), затем заканчивала в Петербурге аспирантуру, 
проходила специализацию в Санкт-Петербургской государственной академии культуры 
и искусства (1989-1996 гг.), защитила сначала кандидатскую, а потом и докторскую 
диссертации, восприняла ряд идей российской информационно-библиографоведческой 
(среди оказавших на неё особое влияние можно назвать прежде всего И. В. Гудовщикову, 
К. Р. Симона и многих других российских ученых, в том числе имена А. И. Субетто (идея 
метаклассификации) и Л. Н. Гусевой), а также семиотическо-лингвистической (в лице Ю. 
М. Лотмана) традиций. Идеи русского космизма и ноосферизма (В. И. Вернадский) также 
оказали на Ал. Куманову немалое влияние. 

Ал. Куманова много раз была в России, имеет множество профессиональных 
контактов с российскими учеными и специалистами из библиотечно-информационной 
и библиографоведческой сферы. В России известны её книги, статьи и в той же очень 
известной в России базе eLibrary – Российский индекс научного цитирования можно найти 
перечень её публикаций на русском языке (что стало нынче обязательной частью визитной 
карточки любого учёного). Соединив эти влияния со многими другими идеями западной, 
в особенности постмодернистско-семиотической, и родной для неё болгарской традиции 
(в частности, идеи болгарского библиографоведа и библиографа Тодора Борова), Ал. 
Куманова создала собственную многогранную концепцию гуманитарной инфосферы (10). 

В этом контексте вполне понятным является интерес российского читателя 
к её новой книге, которая, возможно, по объему выглядит несколько более скромно, 
чем изложение ризомной информационной теории в её предыдущих книгах (5, 6), 
но в своем роде является не менее масштабной с той лишь разницей, что огромное 
культурологическое содержание имеет здесь „закодированный” вид, если прибегнуть к 
столь часто используемой Ал. Кумановой на её страницах терминологии. Ведь, собственно 
говоря, немногим больше сотни страниц текста „Нестинарианы” представляют собой 
своеобразную информационно-когнитивную карту, в сжатом виде содержащую большой 
объем информации (это и библиография научных источников, и данные, полученные 
в результате интервью и изучения источников /будь то идейные влияния или факты/, и 
материалы, собранные во время экспедиций), что дает возможность 
систематизировать и упорядочить самую разнообразную 
информацию о нестинарстве. Иначе говоря, книга по сути является 
информационно-библиографическим (вторично-документным) 
указателем, систематизирующим не только традиционные 
библиографические, но и культурно-символические объекты (в том 
числе и визуальные артефакты /символы, орнаменты и проч./). 

Однако, здесь мы сосредоточим внимание не столько на 
том  влиянии, которое оказала российская традиция на генезис идей 
ризомно-информационной теории и нестинарианы Ал. Кумановой, 
сколько на тех аспектах в  её понимании информационной 
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сферы, связанной с гуманитарным знанием (включающего гуманитарные науки, но 
не сводящегося к ним), которые могут быть особенно интересны для современных 
российских специалистов, занимающихся информационным обеспечением науки, а также 
исследующих связанные с информационной средой науки проблемы. 

Попробуем пояснить, что именно мы имеем в виду. 

„Нестинариана” и гуманитарное знание

1.1. Если мы возьмем промежуток в 25 лет, то состояние отечественной 
информационной сферы, связанной с гуманитарными и социальными науками, в начале и 
нынешней точке этого временного отрезка значительно различаются между собой.

25 лет назад информационное пространство, связанное с гуманитарными 
и общественными науками, в его организационно-инфраструктурном аспекте ещё 
в значительной мере определялось наследием советского периода, т.е. частью 
общегосударственной интегрированной и централизованной системы НТИ, мощной 
как в организационном отношении, так и в отношении финансовых, человеческих 
ресурсов. Тогдашняя советская система информационной поддержки или обеспечения 
науки, опиралась на национальную библиотечно-библиографическую традицию, и, 
хоть исторически и была тесно связана с мировой информационно-библиотечной 
жизнью, но многие особенности её функционирования и организации информационных 
потоков в тот период были идеологическим фактором. Хотя в целом в своей 
деятельности информационные центры и библиотеки в силу самого их предназначения 
руководствовались этосом донесения информации до читателя, им приходилось выполнять 
и функции своеобразных „фильтров”, одновременно и снабжающих ученых информацией, 
организующих её движение, и пропускающих её избирательно (достаточно упомянуть 
пресловутые библиотечные спецхраны, где хранилась не очень благонадежная с точки 
зрения тогдашних идеологических критериев литература, для получения доступа к которой 
нужно было получить специальное разрешение). 

В течение последующих более чем двух десятилетий фонды и деятельность этих 
крупных информационно-библиотечных центров, снабжавших ученых столь необходимой 
для исследователей информацией, перестали быть её единственным источником. 
Информационная среда российской науки, в том числе и в области гуманитарных и 
социальных наук, превратилась в открытое, многообразное, дифференцированное 
пространство, где появилось бесчисленное множество различных по качеству источников 
информации, созданных в том числе и самими учеными. С другой стороны, появились 
серьезные проблемы в её традиционном сегменте, т.е. в системе прежних крупных 
информационных центров, где – в силу объективных исторических причин – дали 
о себе знать кризисные явления (достаточно упомянуть очень сложную ситуацию, 
сложившуюся в связи с пожаром в научной библиотеке Института научной информации 
по общественным наукам /ИНИОН/ РАН в конце января 2015 г., и неблагоприятные 
последствия этого события для российских ученых, занимающихся гуманитарными и 
социально-научными исследованиями). 

Одна за другой в Интернете возникли новые формы информационной жизни 
и технической среды науки: разнообразные цифровые базы данных и электронные 
библиотеки, метакаталоги, поисковые системы, социально-сетевые сервисы (wiki, блоги, 
социальные сети и прочие поставщики информации), поисковики и аггрегаторы научной 
информации, научно-популярные сайты, официальные СМИ, интернет-рейтинги и проч., 
а сейчас появляются одна за другой и „инновационные” виртуальные исследовательские 
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среды и эпистемические сети. 
Однако развитие информационной среды науки продолжается дальше и 

гуманитарные и общественные науки уже вступили в этап „цифровых гуманитарных 
наук 2.0” (digital humanities 2.0), связанных с развитием гуманитарного знания в сетевой 
цифровой среде (3).

Интерактивность, открытость, а также децентрализация знания и новой 
инфраструктуры или среды исследований, создание инновационного научного 
инструментария, в том числе и гибридных методологий, изменения в исследовательско-
публикационном процессе, формирование на этой основе новых дисциплинарных парадигм 
и конвергентных областей – таковы основные характеристики „цифровых гуманитарных 
наук 2.0” (3, с. 96). 

В этот же этап постепенно вступает и российская наука, соответственно, новые 
формы информационной жизни „цифровой гуманитарии” будут появляться и в связанном 
с ней информационном пространстве, а российские ученые уже участвуют и будут 
участвовать в самых различных проектах подобного типа. 

Между тем многочисленные социальные и профессиональные последствия 
„оцифровки” профессиональной научной жизни оказывают всё большее влияние на 
их жизнь. В соответствии с этим происходят изменения в научных коммуникациях, 
профессиональной жизни и этике, причем наряду с благами, связанными со свободой 
использования и обилием информационных источников, постепенно стали проявляться и 
деструктивные последствия „оцифровки” науки. Например, нарушения публикационной 
этики как ответ на всё больший диктат всевозможных наукометрических интернет-
рейтингов, накал дискуссии вокруг которых порой перехватывает через край. 
Наукометрические показатели в последние годы стали частью во многом несовершенной 
бюрократической отчетности и, следовательно, определяют течение научной жизни, между 
тем сами они в нынешних технических и организационных условиях просто не обладают 
по объективным причинам достаточной точностью. Тем не менее очень многое в научной 
деятельности зависит от этих – пока еще несовершенных – результатов наукометрической 
„оцифровки”.

В действительности за всеми этими частными явлениями стоят сложные глубинные 
информационные процессы, которые никак нельзя игнорировать. Произошедшие за 
эти годы изменения информационной среды науки можно сравнить со своеобразным 
„извержением” информационного вулкана, после которого в сфере сейсмической 
активности продолжается формообразование, поиски новых форм и правил жизни. 
Причем два образа жизни – виртуальный и реальный – пока еще находятся между собой в 
состоянии хрупкого баланса.

На фоне этих активных информационных процессов пока просто не может 
сложиться какого-либо единого мета-идейного синтеза, подобного тому позитивному 
технократическому и прогрессистскому информационному мировоззрению, 
существовавшему много лет тому назад в советский период, и определявшему, в том числе, 
и общепринятые профессиональные и этические нормы информационного поведения 
ученого и специалиста в сфере информационного обеспечения науки. Речь идет о широкой 
амальгаме, состоящей из самых разных элементов: идей и подходов, сложившихся в 
рамках библиографоведения, библиотековедения и информационной науки, в частности, 
отечественной традиции социальной информатики, направленности государственной 
научно-технической политики, а также установок и мотивов профессиональной 
информационной деятельности и жизненных норм и ценностей профессиональной 
человеческой среды – библиотечно-информационного „сословия”, осуществлявшего эту 
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деятельность (4, 9, 11, 12).
Но нельзя не замечать, что ощущение новизны и открытости информационных 

возможностей, с одной стороны, всё чаще сопровождается нарастанием ощущения 
дискомфорта как следствием переизбыточности контакта с искусственным разумом. В 
результате новые информационные реалии всё чаще ощущаются и воспринимаются не как 
гармонично согласованные с укладом человеческой жизни, а как направленные против 
собственно человеческих ценностей – анти-человеческие или даже не-человеческие.

Избыточность присутствия в виртуальности, ощущение чуждости законов 
этого мира человеческой природе, зависимости от Матрицы и всесторонней 
„просматриваемости” каждого шага вследствие оцифровки многих сторон жизни, в том 
числе профессиональной научной, ведет порой к своеобразному антитехнологическому 
протесту (2). Саморазвивающийся искусственный суперинтеллект постчеловеческой 
цивилизации, стремящийся захватить власть на земле и использовать человечество как 
биоресурс, противопоставление его человеческому сознанию и миру – все эти призраки 
„завоевания”, „поглощения” человечества искусственным разумом всё больше будоражат 
сознание и проявляются в обсуждениях идей того же трансгуманизма (Н. Бостром) 
или в рамках дискуссий о смене Homo sapiens как биологического вида в процессе 
эволюционного развития (2). Все эти конкретные образы анти-человечности будущего 
мира отражают возникающие внутренние коллизии человеческого подсознания.

Всё чаще раздаются голоса, говорящие не только о беспрецедентных возможностях, 
но и о рисках и вызовах, связанных с быстрым развитием информационных технологий, 
о том, что благодаря ускорению технологического прогресса, человечество, возможно, 
быстро приближается к критической точке в своем развитии, и что наше будущее и то, 
будет ли у нас вообще будущее, зависит от того, как мы справимся с этими вызовами.  

Перенося в Интернет часть своих исследовательских активов, создавая в 
виртуальной среде новые исследовательские объекты и инновационные интеллектуально-
исследовательские среды, используя новые эпистемические парадигмы и способы создания 
научного продукта, наука не может оставаться вне этих проблем и противоречий и 
связанных с ними дискуссий.

На этом фоне картина информационного универсума, в котором происходит 
контакт исследователей с гуманитарной информацией, встающая перед читателем со 
страниц книг Ал. Кумановой, особенно интересна и привлекательна именно своим 
гуманистическим потенциалом. „Нестинариана” же интересна еще и тем, что здесь 
основные идеи Кумановой получили свое практическое приложение в конкретном 
гуманитарно-научном проекте.

1.2. Читая её работы, находишь в них образец пронизанной гуманизмом 
информационной „идее-логии” самого широкого толка (и это не опечатка – Прим. М. 
С.). И этому немало способствует то, что методологической основой развернутого 
здесь понимания сути и задач информационной науки в гуманитарной сфере (науки 
о документированной информации) в XXI веке является понятие информационной 
среды культуры, под которой Ал. Куманова понимает социокультурную антропосферу 
в планетарном масштабе, неразрывно связанную со всеми другими уровнями эволюции 
материи, демонстрируя тем самым свою приверженность идее ноосферы1 (7, с. 112). 

На основе ноосферной идеи трактуется и информационно-поисковая деятельность 
как в целом2, так и в рамках посвященного нестинарству проекта, результатам которого 
посвящена „Нестинариана”. В основе такого понимания поисковой деятельности лежит 
философская идея познания, основанного на единстве многоуровневой информационной 
реальности и сознания Homo sapiens (7, с. 112) 3. 
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Обрисованный в „Нестинариане” информационный универсум строится как 
свободная синархия или диалог этих двух сред: многообразной информационной 
реальности и человеческого сознания – подвижный мир повсеместно струящихся, 
ризоматически ветвящихся и высвобождающихся при контакте с человеческим сознанием 
информационных энергий. 

Как пишет об этом сама Ал. Куманова, информационное пространство („область 
функционирования информационных реалий (в том числе – и библиографических)” 
(8, с. 35), не может быть законченной, статической средой; оно – идеальное, 
ментальное, семантическое, интеллигибельное порождение ноосферы, постоянно 
трансформирующееся; где через сознание человека продолжается и развивается 
творческий и информационно-коммуникативный процесс (там же).

В этом информационном универсуме происходит своеобразная „встреча” пока 
еще скрытой культурной информации как объекта, подлежащего декодированию, и 
устремленного навстречу ей познания, направленного на это декодирование. 

В „Нестинариане” таким объектом для декодирования выступает сохранившийся 
на Балканском полуострове в Страндже (горы в Болгарии) на пути между Европой и 
Малой Азией старинный фольклорный нестинарский обряд/ритуал, скрывающий в себе 
многовековое культурно-религиозное послание – результат переплетения языческой и 
христианской культур, подвергавшийся на протяжении веков воздействию различных 
культурно-религиозных влияний. 

Соединив в себе влияние нескольких культурных и религиозных традиций, 
нестинарство несет в себе, в своих обрядах уникальный код связи с космосом, шифр 
обращения к космическим реалиям и осознание своего единства с ними. И это очень 
важное и многогранное информационное послание из многовековых глубин архаическо-
мифологического культурного сознания человечества становится объектом внимания 
и исслендовательских усилий современных исследователей. Вхождение в этот мир 
„декодируемых” ими культурных смыслов, расшифровка („декодирование”) пронесенной 
через века и скрытой в этом обряде культурной информации, всего многообразия 
культурных смыслов не может не быть адекватным информационным и познавательным 
актом, конструирующим многомерный образ реальности и основанным на признании 
возможности множественности её описаний.

Заглядывая в глубины архаического сознания, гуманитарное исследование 
обнаруживает, что не может по-прежнему оставаться только наукой. Оно должно вернуться 
к своим истокам и стать подлинно гуманитарным знанием, каким оно было когда-то, т.е. 
частью общего гуманитарного культурно-ценностного комплекса человечества (7, с. 38-40). 

Такое познание, пишет автор „Нестинарианы”, включает в себя гуманитарные 
науки, но при этом оно не приравнивается к ним, а демонстрирует синкретический 
характер, соединяя элементы философского размышления и религиозного мироощущения, 
научный этос, искусство, символичность. В то же время оно – в соответствии с 
постмодернистским идеалом гуманитарии – основано на плюрализме когнитивных 
парадигм и признании равноправия исследовательских траекторий. 

 Постмодернистская парадигма гуманитарного знания века с её принципиальным 
когнитивным плюрализмом и провозглашением множественности и диалогичности 
точек зрения дает методологическую базу болгарским исследователям для философского 
и культурно-антропологического изучения духовной сущности нестинарских обрядов 
на основе междисциплинарного синтеза различных гуманитарных подходов (7, с. 
13). В духе постнеклассической междисциплинарной науки XXI века синтетический 
методологический дискурс проекта объединяет философско-науковедческий, 
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историко-культурный, метаклассификационный, языковедческо-литературоведческо-
морфологический и историографический аспекты и лежит на стыке областей религии, 
искусства и науки (7, с. 13). 

Тем самым в информационную науку XXI века, которую Ал. Куманова называет 
наукой о ризомном информационном моделировании, привносится гуманитарная 
ориентация, связанная с направленностью познания на выявление прежде всего 
антропологических смыслов и аспектов познаваемого объекта, его значения для 
самого человека. Речь идет о своеобразной когнитивно-методологической экспансии 
в информационную область опыта гуманитарного знания, опирающегося на методы 
феноменологической интерпретации интенционального смысла изучаемого объекта и 
герменевтического понимания, что неизбежно релятивизирует познавательный процесс и 
привносит в него гетерогенность. 

Таким образом, методология „Нестинарианы” является одновременно 
и результатом прикосновения к глубинным корням исследуемого культурно-
этнографического феномена, в котором заложен свойственный архаическому сознанию 
синкретизм, и обращения к постмодернистской парадигме гуманитарного знания XXI века. 

1.3. На основе постмодернистского когнитивного плюрализма и 
феноменологическо-герменевтического подхода болгарские исследователи, занимаясь 
информационным картированием нестинарской обрядности и материальной культуры 
(народные костюмы, орнаменты, скульптура) вскрывают заложенные в них коды скрытого 
(hidden) и тайного (tacit) знания, связанного с многовековой трансмиссией солярного 
культа и трансформацией митраистической духовной парадигмы, которая в определенный 
исторический момент после падения династии Ахеменидов соединила в себе черты самых 
разных влияний. Это и влияние персидского зороастризма, и халдейской (вавилонской) 
теологии, а также местных культовых практик из Малой Азии (Северной Месопотамии), 
к которым относятся обряды хеттов и фригийских жрецов, отличавшихся наиболее 
таинственными огненными мистериями. Выявляя все эти влияния, и восстанавливая те его 
компоненты, которые были утеряны в дали веков, болгарские исследователи „работают” с 
заложенными в нём историческими информационными пластами знаниями, являющимися 
частью единой информационной среды планеты (7, с. 35-38). 

Ал. Куманова подчеркивает, что целью проекта является выявление заложенного 
в нестинарской обрядности (сам танец и другие обряды) и глубоко укорененного в 
психологии человека кода или духовно-символического содержания, которое можно 
рассматривать как своеобразное информационное послание, повествующее о связи 
человека с природой – огнем, солнцем, и одновременно его причастности вечности и 
ноосферной целостности человечества (7, с. 37). Именно в этом контексте и следует 
трактовать смысл всех движений во время главного нестинарского обрядового танца-
хождения по раскаленным углям, символизирующего очищение огнем и выражающего 
связь человека с космосом, видя в нем проявление общечеловеческой по своему 
характеру, глубоко бытийственной духовной практики выхода за пределы ограниченного 
злом, конечностью, уровня человеческого существования. Таким образом, этот танец 
представляет собой ритуал „попрания”, „вытаптывания” зла, а затем, после очищения 
огнем, вознесения и „полета” (прохождения через планы информационного пространства. 

Познавая этот закодированный смысл через расшифровку скрытых (tacit) в обряде 
и различных артефактах (культурных текстах) значений, а также через то тайное (hidden) 
знание, которое заложено в них, мы тем самым проникаем в тайну утерянных в веках 
пластов многообразного духовного знания. Для того, чтобы воспринять это знание во 
всей возможной целостности мы должны выстроить наиболее полную информационную 
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картину всех связанных с ним процессов. Именно тогда мы сможем увидеть ноосферное 
значение нестинарства во всей полноте его смыслов и исторических изменений (7, с. 39-
40). 

Верная постмодернистскому принципу плюрализма и многоголосия когнитивных 
подходов, в своем анализе духовной сущности нестинарства Ал. Куманова опирается 
также и на ряд других методологических подходов: дает обзор духовно-смысловых 
коннотаций символики огня в античной мифологии, неоплатонизме, эллинистической 
философии, христианстве (крещение водой и крещение огнем), привлекает истолкование 
Гастоном Башляром сокровенных духовных коннотаций символики огня как стихии в 
связи с осознанием человеком вечности. Опираясь на этот идейный комплекс, она видит в 
нестинарстве проявление катарсного синкретического комплекса любовь – смерть – огонь 
(7, с. 26-27).

Помимо анализа той совокупности информационных кодов (вещественных, 
символических образных), которые можно обнаружить в нестинарской этнической 
культуре, включившей в себя и соединившей различные древние верования, Ал. 
Куманова дает обзор культурно-информационных следов арийского солярного культа 
(образы солнца, огня /жара/ и связанных с ними богов, людей, животных, стихий) во всей 
болгарской литературной и фольклорной традиции. Для этого она строит многоаспектную, 
основанную на принципе ретикулы, таблицу сравнений культурных визуальных 
артефактов (народных костюмов, их орнаментов и цветов), характерных для разных 
областей Ирана (Белуджистана), Малой Азии и Болгарии, что дает возможность выявить 
ряд безусловных заимствований как в орнаментах (солярная и растительная символика), 
так и в гамме (7, с. 65-70).

Особенное внимание уделяется влиянию изначальной арийской солярной 
символики на образы героев болгарских волшебных сказок и легенд и также литературную 
(7, с. 54-64) и христианскую иконописную традиции. Ал. Куманова затрагивает в своем 
анализе взаимосвязей болгарской и малоазийской традиций и богомильскую традицию, 
возникшую под влиянием манихейства, появление которого неразрывно связано с общим 
развитием митраизма (7, с. 87). С помощью таких культурных параллелей обрисовывается 
обширная информационная картина мировой трансмиссии культа Солнца (огня), в том 
числе и на территории Болгарии.

Таким образом, опираясь на большой объем разнообразного материала, автору 
удается выстроить линию преемственности болгарской культуры со многими древними 
культурами, и прежде всего с древнеиранской, декодируя в первой информационные следы 
причастности к универсальному идейно-философскому религиозно-духовному течению, 
неразрывно связанному с солярным культом и его „пересемантизацией” в течении 
многовекового периода. 

1.4. Получившаяся в результате картина представляет собой информационную 
ризому – совокупность взаимопересекающихся, порой накладывающихся друг на друга 
исследовательских „траекторий”, охватывающих все многообразие аспектов изучаемого 
культурно-исторического объекта. Посредством такой многосторонности преодолевается 
любой односторонний взгляд на праисторию нестинарства (будь то его „фракизация”, 
поиски праиранских, праегипетских следов или влияния культа богини Кибелы и 
проч.). Напротив, полученная информационная карта, которую Ал. Куманова называет 
кадастровой интеллигибельной архитектурой феномена нестинарской обрядности (7, с. 
108), отражает многостороннее историографическое изучение этимологии нестинарства, 
восходящей к дописьменным временам. Рациональное реконструирование этого 
глубинного содержания в форме информационной карты создает одновременно и 
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инструмент, и информационную базу для будущих исследователей и их многообразных 
попыток прочтения кодов (смыслов) многомерности бытия (7, с. 108). 

Такая карта, по словам Ал. Кумановой, предоставляет каждому человеку реальную 
возможность и право („и каждому давалось, в чем кто имел нужду” – Деян. /4:35/) 
самостоятельно вступать в мир синархии многомерной информационной реальности и 
сознания и выбирать из неё (при помощи такого инструмента как когнитивная карта) 
„доступный и соответствующий человеку и его потребностям уровень обобщенного 
многообразного знания, содержащегося в документальном потоке” (7, с. 111). Как 
пишет автор книги: „сегодня информационная наука исследует гораздо более сложную 
реальность, чем непрерывная и локализованная материя – феноменологические 
способности человеческого разума, который в состоянии преодолеть реальность, в которую 
погружен человек, преобразовать её, показывая недостаточность исходной альтернативы, 
и, обнаружив непредвиденные ранее (в информационной базе данных указанной среды) 
возможности, предоставить ему новые способы осуществления его естественного влечения 
быть в гармонии и с религией (черпая из неё уверенность в осмысленности научного пути 
как образа достижения промыслов Творца)” (7, с. 111). 

Обращение к архаическим верованиям и представлениям о космосе и связи с ним, 
заложенным в нестинарском обряде, в их многовековой эволюции, дает возможность 
показать единый, хоть и трансформирующийся исторически „корень” глобальной 
культурно-антропологической инфосферы. Зафиксировав и передавая на протяжении 
многих веков определенные представления о мироздании, космосе, архаичная 
нестинарская традиция, сохранившаяся по воле исторических обстоятельств, дает 
возможность современному исследователю соприкоснуться с истоками формирования 
собственно гуманного/человеческого ценностно-культурного компонента планетарной 
инфосферы, соединив тем самым прошлое, настоящее и будущее. Рассматривая 
нестинарство, мы видим, как религиозная праоснова человеческой культуры, связывающая 
её с космосом, позднее трансформируется в обширный культурный гуманитарный 
универсум, включающий конкретные религии, философию, науки, искусства, 

 В этой перспективе, как пишет автор, взаимное познание и обогащение 
цивилизаций представляет собой единственно правильный путь к подлинной культурной 
глобализации мира, поскольку „корень” Древа историко-культурного развития 
человечества един и принадлежит всем цивилизациям (7, с. 35). Ствол этого Древа уходит 
корнями в религиозную картину мира во всем множестве её конкретных проявлений 
– буддистской, христианской, магометанской, возникновение которых Ал. Куманова 
сравнивает с формированием гигантского циклоида инфосферы (7, с. 39) 4. 

1.5. Всё сказанное выше дает основание утверждать, что идея огня – одна из 
древнейших сакральных идей, отражающая единство человека с космосом. В то же 
время овладение огнем – одна из древнейших созданных человечеством технологий, 
наполненная глубоким духовным содержанием а её появление позволяет говорить о начале 
формирования техносферы как части антропосферы и семиосферы (7, с. 78). 

Поскольку „огненные” ритуалы имеют глубокое информационное содержание, 
свернутое в форме социокультурного кода, то тем самым, согласно концептуальной триаде 
С. Г. Денчева (информационные ресурсы, информационные технологии, интеракции между 
людьми и оборудованием) (14), использование человечеством огня может рассматриваться 
как информационная технология для осуществления контакта с космической праосновой 
Древа человеческой культуры. 

Исходя из критериев такого рода, Александра Куманова скептически оценивает 
духовный потенциал современных информационных технологий, использования 
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Интернета. Тот способ контакта с информацией – интенсивное, эклектичное и 
фрагментарное поглощение её огромных потоков – который использует современный 
человек, лишен для него внутренней осмысленности, интенциональности, а, следовательно, 
не дает возможности для проявления подлинной личностной свободы и основанного на 
ней личностно значимого выбора информации (8, с. 33). Таким образом, использование 
современных информационных технологий должно быть переориентировано на глубинные 
нравственно-этические ценности, гуманистические императивы, и только в этом случае 
оно может стать основой широкомасштабного планетарного, гармонизированного 
c человеческим сознанием информационного универсума, в том числе и в области 
гуманитарных наук (7, с. 33).

Заключение
Получив возможность познакомиться с результатами междисциплинарного 

гуманитарного проекта по изучению нестинарских обрядов, реализованного 
как плодотворный многогранный концептуальный синтез на основе принципов 
постнеклассической междисциплинарной науки XXI века с использованием когнитивного 
картирования и ретикулярной систематизации визуальных символических артефактов, 
российские читатели, с одной стороны, не могут не ощутить родственность и духовную 
близость лежащего в его основе подхода их собственной традиции понимания природы 
информации в духе интеллигибельной открытости человека миру и включенности его в 
гуманитарно-информационную часть ноосферы5. 

Диалогизм человека и информационного универсума, синтетическо-символический 
характер гуманитарного знания, объединяющего религию, философию, науку и искусство, 
планетарно-ноосферное видение инфосферы, глобализм в понимании культуры – всё 
это дает возможность представить гуманитарное познание таким „вхождением” в 
информационный универсум, которое направлено именно на контакт с непрерывной 
внутренней „осью” (К. Ясперс) духовно-культурного развития цивилизаций. Именно 
эта направленность на выявление культурно-антропологических смыслов, присущая 
гуманитарному познанию, отличает его от естественно-научного подхода к познанию и на 
неё должна опираться информационная деятельность, связанная с этой сферой. 

Такого рода широкий мировоззренческо-концептуальный гуманистический 
синтез не может не быть привлекательным на фоне того разнородного информационного 
пространства, каким является сейчас среда российской науки, где вместо единого 
ценностно-этического универсума можно видеть скорее многообразие интересов 
и различных этик, зачастую противоречащих друг другу (например, этики сетевых 
сообществ и правообладателей, этики публикационно-издательского сообщества и 
исследователей и проч.). В то же время на фоне этих процессов невольно возникает 
вопрос: а возможно ли здесь вообще существование такого широкого гуманистическо-
информационного мировоззрения?

В самом деле является ли та свобода, которую подарил человечеству Интернет 
и которой оно сейчас так широко пользуется, близкой гуманитарному идеалу свободы 
как синархии человека и гуманитарной информации? Ведь, как отмечается, современная 
электронная культура по своей сути далека от этоса совершенствования человека, 
свойственного классической культуре, которая постепенно устраняется из общества (1). 

Безусловно, мир Интернета и созданная им виртуальная реальность вторглись 
в человеческое бытие как сильный, энергичный, обладающий огромным потенциалом 
проникновения чужак, „Другой”. Или как шумный, непослушный, свободный от 
отягощенности знанием о мире ребенок, принесший миру послание киберразума. 
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В результате человечество получило не только возможность пользоваться массой 
технологических девайсов, но и обрело грандиозный опыт тотальной свободы и 
„пустоты” мышления: освобожденности его от пространства, времени, тела, чувств, 
обязательств и морали. Свобода, какой её дает ощутить искусственный разум – это 
свобода обездвиженности и бестелесности, что сравнимо с эффектом экстази или нирваной 
буддизма (поклонником того и другого как известно был Стив Джобс). 

Все эти изменения стали серьезным потрясением для мира традиционной до-
цифровой человеческой культуры, пришествием новых идей, способов существования, 
„идолов” и проч. Появилось ощущение перехода человечества на качественноновый этап 
существования, ощущение своеобразного „футурологического шока” от открывающихся 
мрачных перспектив сосуществования двух природ, двух миров – человеческого 
естественно-биологического и кибермира – мира киберразума, который выстраивает новую 
собственную среду, говоря с нами посредством новых форм саморепрезентации. 

Однако наряду с целым рядом чреватых последствиями и даже опасных для 
человеческой биологии и психологии эффектов виртуализации и информационных 
рисков, происходит и глубинное усвоение человеческой культурой в целом новых для 
неё паттернов в результате „встречи” с законами кибермира, что дает ей новые стимулы к 
развитию и открывает новые горизонты. 

Перед человечеством встает неизбежный вопрос: насколько жизнеспособна такая 
новая культура, „инфицированная” свободой, трагична ли эта ситуация и насколько она 
губительна для человечества – и в этой области существует масса вопросов, на которые 
пока нет ответа. Очевидным здесь является то, что новая электронная культура создает 
именно культурные достижения, так как, предоставляя невиданную свободу воображению, 
она дает возможность сопрягать, соединять вещи, до сих пор не сопрягаемые. Речь, таким 
образом, идет именно о глубинных культурных сдвигах и новом культурном даре – 
умении видеть и сопрягать вещи, не могущие быть соединенными в обычной реальности 
человека. Но чтобы эта культура смогла преодолеть заложенные в неё „семена кибер-зла”, 
инфицировавший её виртуальный вирус должен быть укрощен, для чего нужна новая 
культурная этика и ценности, сбалансированность старых и новых элементов культуры.

Таким образом, проблема поисков нравственно-ценностных оснований для 
создания „гуманного Интернета” в настоящее время по-прежнему стоит на повестке дня 
подобно тому, как в свое время на первый план вышли экологические проблемы или 
сценарии последствий ядерной войны, объединив народы в протесте против возможных 
глобальных катастроф. Именно в этой перспективе то понимание информационного 
универсума гуманитарного познания, которое предложено в трудах Ал. Кумановой, 
приобретает значение мировоззренческого ориентира таких поисков. 

Примечания

1. Следует здесь напомнить еще о двух приоритетных методологических идеях Ал. 
Кумановой, таких как „ризома” для обозначения растущей, развивающейся совокупности 
гуманитарно-информационных связей и ретикула („сетка”), помогающая выявить и классифицировать 
всю совокупность признаков какого-либо объекта. 

2. Для обозначения информационно-поисковой деятельности Ал. Куманова использует также 
термин информационное моделирование, под которым подразумевается свертывание (создание, 
поиск, хранение, распространение, фильтрирование, уплотнение, структурирование) информации; 
устанавливание связей между информационными феноменами, в том числе, различной природы 
(материальной, идеальной) и различного порядка (реальности или сознания) (8. с. 32).

3. Наивысшим и определяющим из уровней антропологическо-культурной информационной 
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реальности является ментальный/интеллектуальный (синкретический религиозно-философский 
уровень), далее следуют метасистемный, вторично-документальный, первично-документальный и 
фактологический уровни (8, с. 32).

4. Позднее преемственность идей зороастризма проявилась и в идеях и трудах многих 
античных и средневековых мыслителей, представителей Запада и Востока, вплоть до идей философии 
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ЕДИН  ЗАБЕЛЕЖИТЕЛЕН  ТРУД

Цветана Стайкова

Златна христоматия на България : Кн. ІІ. Антология : Аналитико-синтетична архитектоника 
на българското изящно слово от ІХ до ХХІ в. (Универсален информационен модел) : Учебно пособие 
по лексикография на академичното текстописане / Състав., послесловие: Н. Василев, А. Куманова 
; Науч. консулт.: И. Паси, С. Денчев, М. Куманов ; Терминол. ред. Н. Казански ; Справ.-информ. 
ред. Д. Ралева ; Библиогр. ред. М. Максимова ; Рец.: П. Велчев, И. Теофилов ; Посвещава се на 
1150-годишнината от Покръстването на българите ;  Епиграф: „Помогни ми, Господи, да помогна 
на слепите да прогледнат.” – Н. Василев. – София : За буквите – О писменехь, 2014. – 1-840; I-CCXX 
с. : с ил. – (Факлоносци ; ІХ). – Речник на личните, геогр. и др. имена ; Именен показалец ; Показалец 
на загл. ; Ключови думи на публ. ; Списък на ил. към публ. ; Списък на съкр.

Ново ел. изд.: 2015: <http://www.sno.unibit.bg>.

Литературната антология „Златна христоматия на България” представлява изцяло 
завършена картина на българското изящно слово за неговото многовековно развитие 
(IX-ХХI в.). Като всяка литературна антология тя отразява литературата като неразделна 
част от българската история. Заедно с това обаче авторите се ръководят преди всичко от 
изискванията и вкуса на нашата съвременност.

Трудът е мотивиран от обяснение на етимологията на думата „антология”, 
която има гръцки произход и буквално означава букет от цветя, цветна градина. 
Но едновременно с това се отбелязва, че литературната антология е преди всичко 
интелектуален акт, който не само показва събраните литературни творби, но е израз 
и на подхода на авторите, и на начина, по който са ги представили във времето и 
пространството – по хронологичната класификация (периодизация на литературата): 

І. СРЕДНОВЕКОВНА (ІХ-ХІV в.); 
І. ПРЕДРЕНЕСАНСОВА (ХІV-ХVІІІ в.); 
ІІІ. РЕНЕСАНСОВА (1762-1876 г.); 
ІV. КЛАСИЧЕСКА (1876-1924 г.); 
V. НОВА  (1924-1942 г.); 
VІ. СЪВРЕМЕННА (1942-1956 г.); 
VІІ. НАЙ-НОВА (1956 г. – …).  
Това именно е предпоставка да се формират принципите, структурата и 

дидактиката, характерни за антологията „Златна христоматия на България”.
На първо място в своя коментар авторите посочват философските принципи, 

залегнали в основата на антологията, израз на задълбочено разбиране на:
а) съществуването на причинно-следствена връзка между художествената 
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литература (личното творчество) и фолклорното наследтво, с която се обяснява 
включването в антологията на образци на народното творчество; даден е подходящ пример 
за връзката на Ботевата поезия с народната песен и по-точно с бългаския юнашки епос и

б) тази антология съдържа образци на българското изящно слово, където 
посоченото словосъчетание е полисемантично:

- прилагателното „изящно” е свързано с видовете изящни изкуства, а
- понятието „слово” се разбира не в неговия традиционен смисъл (слово – дума 

– реч), а като представа за онтологичното начало на християнското учение („В началото 
беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото”).

Интересно е заключението на авторите за приемствеността в развитието на 
художествената литература, изразена с думите, че всяка литературна антология регистрира 
„своеобразно прераждане” на литературното произведение.

Периодизацията на българската художествена литература е оригинална разработка, 
приета в дисертационния труд на д-р Николай Василев (Василев, Н. Информационен код 
на българското изящно слово Компаративистичен, когнитологичен и библиографски модел 
: Дис. тр. за получаване на научно-образователната степен „доктор” по Теория на науч. 
Информация. / Науч. конс. Н. Паси, С. Денчев ; Рец. А. Куманова, П. Велчев. –С., 2010. – 
235 с. – Ръкоп.).

Структурата на антологията се състои от два раздела:1. Лирика и 2. Епос. Налице 
е и изключително богат и разностранен справочен апарат, който разкрива многоаспектно 
съдържащата се в изданието информация. Този апарат е поднесен във вид на обширни 
Приложения: 

- Библиографски списък на литература по антологията; 
- Бележки към текстовете; 
- Бележки, общи пояснения и приети съкращения, споменати в текстовете; 
- Речник на личните, географските и другите имена, споменати в текстовете; 
- Бележки към публикацията на Свети отец Паисий Хилендарски – „История 

славяноболгарская...”; 
- Бележки към публикацията на Свети епископ Софроний Врачански – „Житие и 

страдания грешнаго Софрония”; 
- Именен показалец; 
- Показалец на заглавията;
- Ключови думи на публикациите;
- Списък на илюстрациите към публикациите; 
Включените в Приложенията библиографски данни (издания и литература) 

акцентират върху първата и последната известна публикация на творбата. 
В персоналните посочвания на всеки автор в Приложенията са изтъкнати годините 

на раждане (и смърт) на твореца.
Антологията впечатлява със своя обхват, структура и внушение. Изданието 

заслужава вниманието не само на студентите, изучаващи под различна форма българската 
литература и академично писане (тази книга е учебно пособие в областта!), но и на 
широката общественост.

Антологията „Златна христоматия на България” е създадена на базата на 
богат и съдържателен художествен и научен материал – антологии (прегледан е целият 
антологичен космос на България и са отсяти около 40 антологии и изследвания върху 
тях, трудове на най-известните български учени в тази област, детайлно представени в 
коментара).

Тази антология е плод на задълбочена и огромна по обем работа – не само при 
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събиране и обработка на материала и компетентното му интерпретиране, но и при 
посочване на богат арсенал от източници, върху които е базиран този материал, както и 
при използването на научен подход по отношение подреждането на съдържащата се в него 
информация.

Затова тя е предназначена не само за студенти, но и за всички, които проявяват 
интерес към българската художествена литература. Точно в тази връзка е направено 
нейното ново електронно издание, въведено в електронния сайт на Студентското научно 
общество при УниБИТ.

ІV 14
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ПЕРВАЯ  БОЛГАРСКАЯ  НАУЧНАЯ  ЭКСПЕДИЦИЯ 
ПО  ПОИСКУ  СЛЕДОВ  ПРОТОАРИЙСКОЙ 
И  ПРАСЛАВЯНСКОЙ  ЦИВИЛИЗАЦИИ 

НА  ТЕРРИТОРИИ  РОССИИ

Александр Субетто

Арианика : Експедиция във Воттоваара – Карелия и Аркаим – Урал : Центрове на 
праевропейската  цивилизация в Русия : Протоарии и праславяни : Културолого-феноменологично 
декодиране на митологичния, историческия и лингвистичния план : Учебно пособие по дисциплината 
„Нестинарство : Информационни кодове на културното наследство” / С. Денчев и др. ; Науч. ред. Н. 
Яръмов, М. Куманов, И. Теофилов ; Библиогр. ред. Д. Ралева, М. Максимова ; Рец. А. Субето и др. – 
София : За буквите – О писменехь, 2016. – 208 с. : с  ил. – (Факлоносци ; ХV)

Други авт.: А. Куманова, Н. Казански, Н. Василев ; Други ред.:  М. Куманов, И. Теофилов  ;  
Други рец.: В. Митко, В. Клюев, И. Петева, В. Велев.  – Юбил. изд., посв. на 70-год. на ЮНЕСКО 
и 65-год. на Държ. библиотекарски инст. – днес: Унив. по библиотекознание и информ. технол. – С 
библиогр. ; Именен показалец ; Списък на ил. ; Списък на съкр. 

В 2016 г. в Болгарии издана монография – учебное пособие по дисциплине 
„Нестинарство: Информационные коды культурного наследия” профессора доктора 
экономических наук Стояна Денчева, профессора доктора педагогических наук 
Александры Кумановой, доцента доктора Николая Казанского, ассистента доктора 
Николая Василева „Експедиция във Воттоваара – Карелия и Аркаим – Урал: центрове на 
Праевропейската цивилизация в Русия”. 

Экспедиция в августе 2015 г. была организована 
Университетом библиотековедения и информационных технологий 
(УниБИТ) и Болгарской академией наук (БАН) под патронажем 
Международной академии по информатизации при ООН, 
Арктической Академии наук и Ноосферной общественной академии 
наук (Россия). На Урале экспедиционные исследования, сбор 
материалов в районе Аркаима в Челябинской области проходили 
при активной поддержке губернатора Бориса Александровича 
Дубровского.

С. Денчев координировал работу по классификации 
и метаклассификации собранных артефактов, А. Куманова 
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анализировала материал с философско-науковедческих позиций и обеспечивала 
вторично-документальное картографирование, Н. Казанский обеспечивал корректность 
выбора терминологической базы, а Николай Василев отвечал за „лингвистический срез” 
собранного обильного материала.

Целью экспедиции была установка проследить траектории и трансформации 
солярного культа (солнцепоклонства) на основе открытых его „археологических следов” 
в районе Воттоваары в Карелии и на территории историко-культурного заповедника 
„Аркаим” на Южном Урале в России.

В монографии – учебном пособии главными являются два раздела – „Воттоваара 
– Карелия” и „Аркаим – Урал”. В первом разделе акцент сделан на археологическое 
доказательство существования родины ариев в Карелии – в районе Северного полярного 
круга. Во втором разделе авторы взяли за основу „интеллектуальную базу” идентификации 
Аркаима как древней цивилизации, принадлежащую первооткрывателю Аркаима 
профессору Г. Б. Здановичу. Лингвистический блок монографии (взгляд Леонида и 
Владислава Писановых и Николая Василева на праязык) прослеживает связь славянского 
языка с языком праисторического человека, проживавшего на территории России.

Монография – учебное пособие подтверждает происхождение арийско-славянского 
исторического единства на Севере Европейской части России (около 20 тысяч лет назад) и 
„великое переселение” с Севера на Юг (что согласуется с преданиями, зафиксированными 
в Авесте) в промежуток исторического времени – от 20 тысяч лет назад до 5 тысяч лет 
назад (до нашей эры). Аркаим доказывает существования мощной городской цивилизации 
– „страны городов”, при этом города имели солярийную планировку.

Монография – учебное пособие включает в себя фундаментальные обобщения 
в области мифологии, эпосов, сказов, – соединение которых с найденными 
археологическими артефактами создает основания для убедительной исторической 
реконструкции. Пример – эпос Калевала, в стихах которого четко присутствует и культ 
солнца, и культ огня, которые образуют единство.

Несомненно, монография – учебное пособие болгарских ученых С. Денчева, А. 
Кумановой, Н. Казанского и Н. Василева, написанная по результатам экспедиции в Россию 
в 2015 г., является фундаментальным научным трудом, доказывающим древность генезиса 
славянского суперэтноса и его прямую связь с арийской цивилизацией, родиной которой 
является Север России, охватывающей территорию от Карелии на Западе до Урала на 
Востоке, а может быть и дальше на Восток.

Это положение приобретает особую важность в связи с тем, что одна из важных 
проблем для славянского самосознания – это процесс самоопределения: „Кто мы?”, 
„Откуда мы?” и „Куда мы развиваемся?”. 

Процесс самоидентификации касается и всего человечества, особенно в эпоху 
глобального экологического кризиса, когда под сомнение Историей поставлено его 
Будущее.

Я поздравляю авторов этого замечательного комплексного, междисциплинарного 
исследования, демонстрирующего высокую научную культуру и высокий уровень 
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ПРИНОС  В  ИЗСЛЕДВАНИЯТА  И  
ОБУЧЕНИЕТО  ПО БИБЛИОГРАФИЯ

Таня Тодорова

Куманова, А. Класификационни построения на видовете библиография, библиографската 
дейност, библиографските указатели и  библиографската информация : Учебник по общо 
библиографознание за обучение на задочни студенти / Обща ред. Н. Василев ; Експертна ред. Н. 
Казански ; Библиогр. ред. М. Максимова ; Терминолог. ред. Д. Ралева ; Справочно-информ. ред. 
Ц. Найденова, А. Даскалов ; Рец.: С. Денчев, А. Соколов, В. Леонов, И. Теофилов. – София : За 
буквите – О писменехь, 2014. – 186 с. : 42 ил., 19 сх. – Списък на цит. лит.: 321 ном. назв. – Именен 
показалец ; Географски показалец ; Предметен показалец на загл. ; Списък на съкращенията. Юбил. 
изд., посветено на 250-год. от създаването през 1762 г. от Св. отец Паисий Хилендарски на „История 
славяноболгарская...”, 200-год. от смъртта на Св. епископ Софроний Врачански (1813 г.) и 60-год. на 
Ректора на Унив. по библиотекознание и информ. технол. проф. д.ик.н. Стоян Денчев.

Актуалните проекти, по които работи Секцията по библиография на 
Международната федерация на библиотечните асоциации и институции (ИФЛА) са 
„Добра практика за националните библиографски агенции в дигиталната ера” и 
„Регистър на националните библиографии”*. Проблематиката на действащите проекти 
е показателна за основните теоретични и практико-приложни въпроси, които вълнуват 
преподаватели и професионалисти в сферата на библиографската наука и практика 
днес: предизвикателствата пред дейността на националните библиографски агенции в 
епохата на цифровите технологии; качеството на библиографските услуги в съвременната 
информационна екосистема; създаването и разпространението на библиографските 
метаданни, свързани с националното документално наследство; библиографските ресурси 
в електронен вид и включването и представянето на електронните ресурси в националните 
библиографски системи; свободният достъп до ресурсите на националната библиография; 
международният обмен на библиографски данни и международното библиографско 
сътрудничество в дигитална среда; профилът на съвременния потребител на библиографска 
информация и редица други. Всички тези въпроси рефлектират върху академичното 
съдържание на дисциплините, свързани с библиографската наука, в обучението на 
студентите по библиотечно-информационни науки и в продължаващата подготовка на 
библиотечните специалисти. Откроява се значението на обезпечаването на учебния процес 
по библиография с актуални, съвременни учебници и учебни помагала.

В този контекст написаният през 2014 г. от Александра Куманова академичен 
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труд с пълно наименование „Класификационни построения на видовете библиография, 
библиографската дейност, библиографските указатели и библиографската информация: 
Учебник по общо библиографознание за обучение на задочни студенти: Теория на 
библиографската форма)” – предмет на настоящата рецензия, се явява навременен и 
полезен учебен ресурс. Необходимо е да споменем, че академичният курс е разработен 
и адаптиран и за нуждите на дистанционното обучение на студенти по библиотечно-
информационни науки и други хуманитарни специалности.

Авторката е утвърден изследовател с впечатляваща самостоятелна научна и учебна 
продукция от библиографоведски, науковедски, историографски и когнитологични 
издания. Преподава академични дисциплини, с публикувани лекционни курсове по: 
Въведение в хуманитарната библиография, Библиографско измерение на знанията, 
Въведение в хуманитарното знание, Основи на информационното моделиране, Инфосфера: 
Когнитология, Методика на научните изследвания и редица други.

Учебникът „Класификационни построения на видовете библиография” е посветен 
на класификационната библиографоведска мисъл и е част от библиографоведски триптих 
(теория – генеалогична морфология – класификация), създаван от изследователя и 
университетски преподавател Ал. Куманова. Структурата на академичния учебник 
е подчинена на разглежданите в три линии на преплитащо се историческо развитие 
библиографски класификации. Първият основен раздел включва: Класификационни 
построения на библиографията във връзка с генезиса на теорията на библиографията 
в Западна Европа през ХVІІІ-XXI в. и разпространението им по света: „Немска  линия”; 
Вторият основен раздел е посветен на: Класификационни построения на англо-
американското библиографознание. Съотносимост с библиографоведските концепции, 
написани на кирилица, и „немската линия” в развитието на библиографията през ХІХ-
XXI в. и Третият основен раздел запознава с: Класификационни построения на руското 
библиографознание през ХХ-ХХІ в. Съотносимост с централно- и източноевропейските 
концепции в планетарния калейдоскоп на вторичнодокументалната мисъл. Изрично е 
подчертано, че разделите имат единна структура. Те са плод на извеждани преплитащи 
се линии на библиографската мисъл като водещи са принципите на ризоматичното 
информационно моделиране на библиографската сфера. Тук Ал. Куманова осъществява 
препратка за своите обучаеми и читатели към предишен свой учебник от 2012 г. „Ризома 
на инфосферата”, който е част от посочения библиографоведски триптих.

Ключ към усвояването и разбирането на съдържанието на учебника 
„Класификационни построения на видовете библиография” е Уводът, който е задълбочено 
въведение в академичния курс, разгърнат на повече от 40 страници. Пред ползвателите е 
разкрита мофологията на библиографията като феномен на хуманитарната библиография 
– с изясняване на научната значимост и същност на проблематиката и на нейното вписване 
в хуманитарното знание; с представяне на терминологичния апарат, с извеждане на 
методологичната постановка в синтез и с аргументация на оригиналната авторска научна 
и педагогическа визия. Ал. Куманова подчертава, че: „Учебникът е посветен на теорията 
на библиографската форма..., разкрита като проява на формиращата се естествено в 
хода на историята универсална библиография, явяваша се хуманитарна по подход”.

В основното изложение се разкрива структурообразуването в библиографознанието. 
Задълбочено са разработени проблемите на: класификационните  построения на видовете 
библиография, библиографската  дейност, библиографските указатели и библиографската 
информация. Представени са сравнителни картини на класификационните построения на 
библиографията във връзка с генезиса на теорията й в: Западна Европа през ХVІІІ-XXI в.; 
англо-американските библиографоведски традиции; централно- и източноевропейската 
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библиографоведска мисъл ХІХ-XXI в. Авторката подчертава, че обследваното и 
синтезирано знание е сърцевината на теоретичната морфология на хуманитарната 
библиография по подход. А възловият библиографоведски и метабиблиографски проблем 
за изграждането на евро-американската информационна ризома на библиографията 
е описан в съотнасянето на: кардиналната „немска линия” в библиографските 
класификации (базисно-регистрационна – адресно-селекционна библиография) с други, 
пресичащи я, частично съвпадащи с нея и противостоящи й линии на класификационни 
библиографоведски концепции. 

Заключението на учебника представя синтезирано обобщение на проблема за 
„информационната планетарна ризома на библиосферата в когнитологичен ключ”. 
Разкрито е нивото на вторичнодокументалното обезпечаване на научноизследователската 
работа чрез инструментариума на библиографската морфология. В тази връзка, бих 
искала да препоръчам при бъдещо преиздаване на учебника да бъдат предложени не само 
въпроси по проблематиката на учебника (представени във вид на списъци на схемите и 
илюстрациите към текста), но и конкретни задания за студентите за проверка на усвоеното 
знание и за придобиване на практически умения за използването на библиографски 
системи и библиографска информация. 

Учебникът е изключително информативен, в края на всеки основен раздел е 
предложен синтез, който подпомага усвояването на основни знания и впоследствие 
осмислянето им в контекста или при съпоставка с последващата проблематика. Важна роля 
за усвояването на учебното съдържание имат разнообразните илюстративни материали 
– графики, схеми, таблици, както и снимки на водещи учени, известни библиотеки и 
библиографски центрове и други тематично подбрани изображения. Удобството при 
използването на учебника се благоприятства от богатия справочен апарат, включващ: 
списък на цитираната литература от 321 източници (на кирилица и латиница); списъци 
на схемите, илюстрациите и съкращенията към текста; именен, географски и предметен 
показалци, както и показалец на заглавията. Всички показалци и библиографията са 
съпроводени с методически указания, което ги превръща в самостоятелни учебни единици, 
приложими за целите на практически упражнения. Изданието е придружено с анотация, 
което подпомага студентите да овладяват процеса анотиране като важна част от аналитико-
синтетичната обработка на документите.

Богатото творчество в областта на библиографията налага Ал. Куманова като 
значим изследовател на българската библиографска наука, следовник на библиографското 
теоретично и практическо наследство на Т. Боров, Х. Тренков, Б. Десев, М. Кайнарова, 
Кр. Зотова, Ст. Кралев и други автори, осмисляно чрез оригинален и интердисциплинен 
авторски подход. Научните й произведения новаторски продължават линията в 
историческото библиографознание на Г. Шнайдер, Л.-Н. Малклес, К. Р. Симон, И. В. 
Гудовшчикова, А. М. Мамонтов и са принос в съвременните изследвания и преподаване на 
библиографско и хуманитарно знание.

Съдържанието и анотациите на учебника „Класификационни построения на 
видовете библиография” с автор проф. д.п.н. Александра Куманова са представени на 
български, руски и английски език, което позволява този труд да е част от международната 
научна комуникация.

* IFLA Bibliography Section Projects. // <http://www.ifl a.org/bibliography/projects>. – 10.11.2014. 
– S.p.
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О  НАУЧНОМ  ВКЛАДЕ  В  МИРОВУЮ  КУЛЬТУРУ 
БОЛГАРСКОГО  ПРОФЕССОРА  
АЛЕКСАНДРЫ  КУМАНОВОЙ

Татьяна Хорхордина

Куманова, А. Введение в гуманитарную библиографию [CD-ROM] : Библиографовед. исслед. 
: Курс лекций по общ. библиографовед. : [Ч. I-II] / Гос. высш. инст. библиотековедения и информ. 
технологий (Болгария), Санкт-Петерб. гос. унив. культуры и искусств (Россия). – София : Гутенберг, 
2007. – [1409 с.] (42,1 MB).         

Изт.: Загл. екран ; Етикет; Обложка. – Системни изисквания: Windows 98/2000/XP ; CD 
устройство. – Съдържа: 4 файла. – Дигитално изд.

Ч. I. Философско-науковедческая картина гуманитарного знания : Библиографоведч. исслед. 
: [Курс лекций]. – Санкт-Петербург, 1995. – 252 с. : 24 сх., 3 табл. – Библиогр. 510 [250 нум. и 260 
ненум.] назв. 

Ч. ІІ. Библиографоведческая картина гуманитарной библиографии : Библиографоведч. исслед. 
: Курс лекций по общ. библиографовед. – София, 2005. – LXXIX, 417, DCIX с. : 3 граф. форми, 14 сх., 
3 табл. – Библиогр. (1244 номер. и 865 неномер. назв. на 20 ез.). 

В 2016 г. автор  фундаментальных трудов по библиографоведению и 
библиографии1, ставших значительным событием не только болгарской, но и мировой 
науки, профессор Государственного университета библиотековедения и информационных 
технологий в Софии Александра Куманова отмечает юбилей. В юбилейные дни 
поразмышляем о вкладе А. Кумановой в мировую библиотековедческую науку, ее 
новаторском труде „Введение в гуманитарную библиографию”, представляющем 
библиографоведческую картину гуманитарной библиографии и философскую 

концепцию содержательной структуры единого информационного 
пространства. Научные труды А. Кумановой отличает умение автора 
сформулировать концептуальное видение проблем и найти их 
решение. В результате мы получаем все более полную и целостную 
историю разработки не только библиографии и библиографоведения, 
но и мировой культуры в целом. Особый интерес представляет 
успешная попытка показать проявление общеисторических 
закономерностей и особенностей зарождения, становления и 
развития библиографии в контексте истории и культуры. 

Целостной систему гуманитарного знания, как известно, 
делает ее объект, то есть Человек, существующий и действующий 
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во времени и пространстве. Благодаря данной методологической платформе автором 
исследования воссоздана панорама гуманитарного знания планетарного масштаба, 
в котором Человек является одновременно и субъектом общественно-исторической 
деятельности и культуры. В центре исследований А. Кумановой становится самоценный 
документ как феномен бытия Человека в непрерывном пространственно-временном 
континууме. 

Книга I-я рассматриваемого исследования А. Кумановой впервые в культурном 
ареале воссоздает картину гуманитарного знания, посвященную практическому 
становлению содержательной структуры инфосферы, имеющей принципиальноe 
значениe для моделирования ее вторично-документального уровня. Одновременно с этим 
формируется целостное представление о содержательной структуре информационного 
пространства, причем содержательная структура гуманитарного знания в целом 
проанализирована не только языком библиографоведа, но также решена в плоскости и 
философского науковедения, структурализма, семиотики, системологии. 

Как социокультурный феномен, сохраняющий документы и идеи, и таким образом 
преодолевающий время, библиография не только спасает от забвения информацию 
прошлых лет, но и предоставляет доступ пользователей к ней при непрерывном потоке 
новой информации. Преодоление времени в значении сохранения ценностей культуры и 
обеспечивает связь времен (преемственность), при этом чем современнее информационная 
служба в технологическом плане, тем эффективнее она преодолевает пространство и 
время. 

Теория библиографической формы раскрыта ученым как проявление 
формирующейся естественным путем в ходе истории универсальной библиографии. 

Отметим, что бурные процессы изменения традиционных границ между научными 
отраслями, их многоплановая интеграция привели к гуманитаризации общенаучного 
знания, в том числе информатики. Будучи областью отражения документов и имеющейся 
в них информации о различных фактах – „проявления философского принципа единства 
многоярусного, диалектически единого мира” (А. Куманова), – библиография, как 
вторично-документальная область, владеет присущим ей одной уникальным механизмом 
моделирования документальных потоков и информационного пространства в целом. 

Библиографоведение же является порождением необходимости упорядочить хаос 
не только документов, но и знания, в них имеющегося, также, как и наук, объясняющих 
разные феномены: все эти его свойства позволяют устанавливать связи со структурной 
теорией науки. 

Ноосферическая картина библиографической области планеты именована ученым 
гуманитарной библиографией, ибо она является результатом проникновения в форму 
библиографических реалий, благодаря чему можно наблюдать их на достаточно тонком 
уровне ментального строения, познавать и целенаправленно воздействовать на механизмы 
поиска, сбора, составления, хранения и распространения библиографической информации. 

В связи с антропологизацией всего научного знания А. Куманова детально 
рассматривает понимание отдельными национальными историко-культурными традициями 
и разными авторами термина „антропологии” как науки (физическая антропология, 
этнография/этнология, социальная антропология, культурная антропология, философская 
антропология). Эти направления, вместе взятые с гуманитарным в сути своей космизмом 
в России, являются определяющими для современного семиосферизма (культурологии) 
планеты (ноосферы) в качестве единого целого (Ю. М. Лотман – Т. А. Себеок – У. Эко). 
Работа А. Кумановой дает синтез характера, состава и места гуманитарного знания не 
только в прошлом, но и в современной системе знания, который достигнут на базе анализа  
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философско-научного движения и концепций гуманитарного знания ХХ-ХХI вв. 
Таким образом, представленный в книге I культурологический и 

феноменологический эскиз проблемы Человека в истории философской и в целом научной 
мысли, равно как и в современном документальном потоке, интерпретирован как контур 
содержательной структуры библиографической информации по гуманитарному знанию (= 
гуманитарной библиографии). 

Особую актуальность сегодня приобретают универсальные системы 
библиографической (и первично-документальной) информации. Именно поэтому 
важны исследовательские задачи и связанный с ними поиск информации, находящиеся 
на стыке разных областей и подходов, в основе которых лежит междисциплинарность 
и генерализация знаний. В связи с этим библиографоведение рекомендует создание 
информационно-документальных систем, удобных, в первую очередь, пользователям, 
поскольку ориентация человека в современном информационном пространстве 
является серьезной проблемой. Пользователь предпочтет процесс поиска с элементами 
творчества и возможностью непосредственного знакомства с живым образом документа 
(библиографическое описание) при условии его семантической глубины, полноты и 
точности. Автоматизированный же поиск информации позволяет достигнуть построения 
единого древа концепций гуманитарного знания, в котором можно легко ориентироваться 
и устанавливать связи. Классификационная и библиографическая метаинформация 
позволяют включить свои знания в новые связи, интегрировать полученные знания в уже 
известные,  облегчают выбор и использование документов, содействуют критическому 
осмыслению текстов. Многоуровневость и диалогичность информационной среды, 
усиленные современными технологиями, позволяют каждому пользователю найти свою 
информацию, расширить интеллектуальный мир, культурный потенциал, приблизиться 
к пониманию новых идей. Переход информации в знание и знания в информацию 
пользователь, таким образом, включает в собственное знание и определяет алгоритм 
поиска информации, являющейся уникальным ресурсом, создаваемым человеческим 
обществом в процессе деятельности. Учитывая тот факт, что все коммуникации – в 
том числе, и первично-документальные, и вторично-документальные, – нуждаются в 
максимальной полноте и должны предоставить максимальную свободу пользователям 
информации в получении нужных знаний, в книге А. Кумановой дано рабочее определение 
понятия „библиографическая информация в области гуманитарного знания”, которое 
для краткости можно именовать тождественным по смыслу понятием „гуманитарная 
библиография”: „любая вторично-документальная информация о человеке и/или об 
отдельных сторонах (духовной, физической и т.д.) его природы и жизни или  другое 
знание, которое может быть использовано в процессе его жизнедеятельности, или о любом 
подходе к вскрытию природы человека и его жизни с присущими им проявлениями”2. 

Многоуровневость же информационной среды создает условия для постепенного 
вхождения пользователя в мир информации, и в целом в мир системной картины познания. 
Информационная среда – это поле диалога, диалога разных авторов, точек зрения, даже 
разных позиций в одной книге. Диалог современного пользователя с культурами прошлого, 
заложенными в документах информационного фонда – есть, по выражению М. М. Бахтина, 
диалог разновременных культур3. 

В многоуровневой среде пространственная организация тесно связана с 
параметрами времени4. Исследуя информационную деятельность во временном аспекте, 
можно увидеть в ней проявление времени в разных значениях. Применительно к 
информационной деятельности как социокультурному феномену, – справедливо отмечает 
ученый, – следует говорить о социальном культурно-историческом времени. 
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В поиске необходимой информации пользователю помогает метаинформация – т.е. 
информация об информации – это система знаков и символов, содействующих доступу 
к информационным фондам, ориентированию в информации и созданию благоприятной 
среды. Информационный поиск – это действия, методы или процедуры, позволяющие 
осуществить отбор определенной информации из массива данных5.

Однако существует и опасность – при информационном поиске возникают 
семантические проблемы, связанные с неправильным выражением в запросе потребности и 
с идентификацией запроса и текста. Именно поэтому, когда человеку нужна информация, 
встает вопрос, где и как ее можно найти, и человек начинает свою навигационную 
деятельность в океане информации, выбирая алгоритм поиска. Совокупность знаков 
и символов позволяет организовать документную информацию – т.е. информацию, 
содержащуюся в документах. Благодаря этому она становится более доступной 
пользователям. Язык знаков и символов – вместе с естественным языком – служит 
ориентации пользователей в информационной среде, содействует коммуникационному 
процессу. 

Следовательно, информационная среда есть прежде всего пространство, где 
происходят личные коммуникации пользователей, а современные технологии – этому 
способствуют. Таким образом, информационная среда – это мир информации вокруг 
человека и мир его информационной деятельности. 

В связи с этим задачей информационной культуры является обеспечение 
функционирования такой информационной системы, которая представляет свободу поиска 
информации благодаря максимальному использованию накопленных человечеством 
знаний, раскрывая тем самым пройденные пути познания, возможные отношения между 
ними и т.д. и т.п. При этом  одно из свойств информационной среды – рассеяние в ней 
информации, – приводит к тому, что сведения по одному вопросу могут находиться в 
разных, иногда тематически не связанных источниках. Поэтому так важна информационная 
компетентность пользователя. 

А. Куманова подчеркивает, что выявление семантики информационного 
(интеллектуально-духовного) явлений, продуктов человеческой интеллектуальной 
деятельности в условиях вторично-документальной обработки и поиска информации 
– это нравственный культурно-ценностный императив формирующейся современной 
информационной культуры. 

Библиографоведческая картина гуманитарной библиографии дает возможность 
поставить и вопрос о форме библиографической информации. В книге А. Кумановой 
показаны трудности систематизации, заключающиеся в том, что представление системы 
многоуровневой информационной реальности требует установления достаточности 
составляющих его компонентов для бытия данного множества как целостности.  Автор 
обоснованно отмечает, что для информационно-поисковой практики систематизация 
информационных объектов не может быть сведена к их группировке в какой-то 
произвольно взятой плоскости. Она должна обеспечивать все направления организации 
информационной среды,  необходимые и достаточные для адекватного описания системы 
в целом, установления координационных и субординационных связей выделенных 
направлений и анализа внутреннего строения подсистем на каждом из ее уровней. 
Выявление формы библиографической информации в работе А. Кумановой проведено как 
способ, содействующий адекватному представлению семантического плана информации. 
Концептуальная, интеллектуально-духовная нагруженность информации, имеющаяся в 
библиографических объектах и ими распространяемая, таким образом, связывается не 
столько с их содержанием, сколько с философскими картинами связей между вещами, 
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отраженными в этих объектах. 
Сами интеллектуально-духовные свойства информации высвечиваются 

культуролого-феноменологическим взглядом на вещи. Значима для культуры и 
трансляционная функция, осуществляемая через информационное обслуживание, которая 
обеспечивает преемственность культурного наследия, его доступность потребителям. 
Еще одним аспектом информационного обслуживания, позволяющим говорить о нем как 
о сфере культуры, является система его ценностей. Информация признается ценностью 
культуры и одновременно ценностью в системе информационного обслуживания. 

В книге I автором определена продуктивность проблемы  совместного изучения 
библиографии и библиографоведения для получения знания, необходимого для 
сопоставления и разграничения множества взглядов, концепций и т.п. Таким образом 
расширяется видение мира через множественность точек зрения, произведений 
открывается многомерность мира культуры6. И, что особенно ценно, теоретический 
уровень работы А. Кумановой нашел на ее страницах зеркальное отражение в систематике 
обильного индуктивного эмпирического материала – ряда схем, таблиц, подготовленных 
для прямого введения результатов исследования в информационно-поисковую практику. 

При описании содержательной структуры гуманитарного знания и адекватной 
библиографической информации, призванной отображать его своей вторично-
документальной моделью, представительна такая информационно-документальная 
система, отражающая первичные и вторичные источники, которая  включает весь 
комплекс культурной, научной, философской и религиозной проблем человека (каждую 
в отдельности и все вместе в синтезе). Кроме того, информационно-документальная 
система вбирает каждый из возможных подходов к освещению перечисленных проблем, 
зафиксированных в документальных потоках или возникающих на базе синтеза 
содержащейся в них информации. 

Кроме того, содержательная структура гуманитарной библиографии соответствует 
тем потребностям в информационно-документальном обеспечении, имевшимся в прошлом, 
имеющимся в настоящем и которые можно предвидеть в обозримом будущем. 

В книге ІІ автором сформулированы философские проблемы вторично-
документального информационного моделирования – понимание природы информации, 
процесса информирования, поиска информации, сути информационного пространства, 
времени в контексте культуры, причинности многоуровневого информационного 
многообразия. 

Автор отмечает, что форма библиографической информации – это целостное 
обобщенное ментальное представление о библиографических реалиях (библиографических 
потребностях, библиографической деятельности, библиографической информации во всех 
ее видах, библиографических системах, библиографических потоках, библиографических 
ресурсах), составляющее неотъемлемую часть единого информационного пространства. 

Автор определяет библиографическую информацию в качестве основного продукта 
библиографической деятельности, с помощью которого библиография осуществляет свои 
функции в информационном пространстве. 

При этом автор справедливо отмечает, что информационное пространство – не 
готовая, законченная, статическая среда; оно – идеальное, ментальное, семантическое, 
интеллигибельное порождение ноосферы, постоянно трансформирующееся; в нем 
продолжается и развивается творческий и информационно-коммуникативный процесс 
через Человека. При этом скорость современных каналов распространения информации 
при наличии такого свойства информационного пространства как массовое тиражирование 
информации, приводит к тому, что информация практически одновременно достигает 
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пользователей в разных точках информационного пространства, что и позволяет говорить о 
едином информационном пространстве.   

Автор определяет задачи и информационного моделирования, заключающиеся, 
по ее мнению, в свертывании (создании, поиске, хранении, распространении, 
фильтрировании, уплотнении, структурировании) информации; установлении 
связей между информационными феноменами, в том числе, – и различной природы 
(материальной, идеальной), и различного порядка (реальности, сознания). 

Следовательно, цель гуманитарной библиографии – интерпретация тонкого мира 
библиографии как гуманитарно-научного феномена установления разветвленных связей 
вторично-документального уровня инфосферы. Задачи же гуманитарной библиографии 
заключаются в объединении и разграничении обще-науковедческих, сущностно-
библиографоведческих и гуманитарных аспектов мира библиографии.

Таким образом, комплексность многоуровневого многомерного исследования 
А. Кумановой потребовала одновременного интердисциплинарного анализа нескольких 
взаимосвязанных сфер познания:  библиографического фундамента гуманитарно-
научного знания; библиографической когнитологии;  культурологической феноменологии; 
философского науковедения, что и было успешно решено в ее новаторском труде. 

Согласно концепции А. Кумановой собственно-гуманитарным в гуманитарной 
библиографии является вовсе не предметный  (содержательный: даже гуманитарный 
по предмету) аспект вторично-документального знания, воплощаемый ею, а идеальное 
(реальное) сопряжение выявляемых в информационном моделировании ментальных 
структур информации. 

Проблема выявления идеальных (ментальных) структур библиографической сферы 
планеты (гуманитарной библиографии) – суть истории библиографического мышления. 
Вереницей архитекторов библиографической ментальности планеты предстают в 
рецензируемой  работе труды Ж. Ф. Нэ деля Рошель, А. Г. Камю, Э. Г. Пеньо, Ш. Ф. Ашара, Ф. 
А. Эберта, Р. О. Гилда, Р. К. Дэвиса, Г. Шнейдера, М. Н. Куфаев,а К. Р. Симона и др.  

Автором  проведен сравнительно-исторический анализ теоретических взглядов 
и опыта индивидуальной работы ученых-библиографоведов и практиков-библиографов. 
Сравнительно-исторический анализ, как известно, является одним из самых сложных 
методов научного исследования, он требует максимальной объективности, широкой 
эрудиции и скрупулезности труда при сопоставлении взглядов ученых. С этой задачей 
А. Куманова блестяще справилась, она показала, что интеллектуально-духовная сторона 
библиографической информации интерпретировалась в библиографоведении в качестве 
витка ментальной природы вторично-документального информационного моделирования. 
Автором разработана концепция библиографического информационного моделирования 
планетарного ноосферного феномена, инфосферы как формы бытия гуманитарной 
библиографии, в основе которой лежит авторский взгляд на ее развитие  как неотъемлемой 
части общей системы гуманитарных знаний. При таком подходе динамика развития 
библиографии рассматривается как целостное интеллектуально-психологическое поле 
последовательной  разработки ее основ. 

Практическая ценность труда А. Кумановой заключается в выработке 
ретикулярного способа выявления природы поиска, составления, хранения и 
распространения вторично-документальной информации. 

В книге II библиографоведческая картина гуманитарной библиографии, 
опираясь на методологию, представленную в книге I, развивает идею полифонической 
структуры библиографической сферы: документальной, читательской, деятельностной 
(библиографической), сущностно-видовой (библиографоведческой), содержательной, 
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функциональной, организационной. 
Метасистемный уровень информационного пространства выступает в 

качестве естественной ноосферической культурно-информационной системы, а 
ризоматическая структура гуманитарной библиографии – в качестве культуролого-
феноменологического, сущего переплетения дорог лабиринта, в котором  фиксированы 
пересекающиеся сложным образом потоки информации. 

При этом отмечается самостоятельность философских картин мира как 
культурологических феноменов свертывания информации. 

Автором впервые предложена „ризомно-ретикулярная модель” построения 
хронологической классификации в системе международных универсальных 
библиографических указателей с охватом гуманитарного знания от глубины веков – с 3 в. 
до н.э., символизирующего времена Каллимаха Александрийского до современности. При 
этом определяется, что ризома меняется нашим взглядом на нее; смысл „моего” бытия 
–  ризомой – внимать „другому”, вбирать в себя его „другость” в качестве процесса – 
диалогического инобытия „моего” я. 

Все рассматриваемые положения, концепции точно документированы: включенные 
в „Список ...”. Описания на вторично-документальные работы снабжены поясняющими 
справочно-библиографическими аннотациями, которые раскрывают характер, 
содержание, историю и проч. данные о соответствующих библиографических источниках 
информации; аннотации – в случаях необходимости – снабжены взаимными ссылками, 
что увеличивает справочный и документальный уровень ее труда. Все это увеличивает 
ценность грандиозного труда А. Кумановой. Принципиальная новизна ее научных 
разработок состоит в том, что она написана ученым, в котором неразделимы качества 
историка-исследователя, библиографоведа-практика и педагога. Ученый-мыслитель, А. 
Куманова охватила целые пласты бытия „мира книги”, раскрыла закономерности развития 
мировой универсальной библиографии и ноосферного „измерения” информационно-
библиографического комплекса, отражающего в себе мировую библиотечную сеть в 
виде библиосферы. Таким образом, исследования А. Кумановой представили научно 
обоснованную целостную историю становления, эволюции и современного состояния 
библиографии как составной части мировой культуры.

Примечания

1. А. Куманова является к 1 январю 2014 г. автором более 1500 научных публикаций, в том 
числе 54 монографий и учебников.

2. Куманова, А. Введение в гуманитарную библиографию : Кн. 1. Философско-науковедческая 
картина гуманитарного знания : Библиографоведч. исследование. – София : Гутенберг, 2007, с. 100.

3.  См.: Дворкина, М. Я. Информационное обслуживание : Социокультурный подход. – М., 
2001, с. 67.

4. Одним из первых пространственно-временные параметры по отношению к книжному делу – 
а оно включается в информационное – выделил Н. А. Рубакин в работе „Психология читателя и книги” 
(М., 1929).

5.  См.: Дворкина, М. Я. Информационное обслуживание : Социокультурный подход. – М., 
2001, с. 72.

6.  См.: Там же, с. 68.

ІV 17
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ЗА  КНИГАТА  ЗА  ПРОФЕСОР  Д. ИК. Н.  СТОЯН  ДЕНЧЕВ:
ЩРИХИ  КЪМ  КОГНИТОЛОГИЧЕН  ПОРТРЕТ, 

НАПРАВЕН  В  СТИЛА  НА  ИНТЕРВЮТО

Светла Шапкалова

Професор Стоян Денчев : Primus inter pares : Щрихи към когнитологичен портрет, направен 
в стила на интервюто : Учебник за студенти … в дисциплините от информ.-комуникативния цикъл 
на знанието / УниБИТ ; Беседата води, послесл. А. Куманова ; Обща ред. и дейксис Н. Василев ; Рец.: 
А. Соколов, Д. Христозов, И. Коен, Н. Казански. – София : За буквите – О писменехь, 2015. – 184 с. : 
с  ил. – (Факлоносци ; ХІV)

Юбил. изд., посв. на 70-год. на ЮНЕСКО и 65-год. на Държ. библиотекарски инст. – днес: 
Унив. по библиотекознание и информ. технол. – С библиогр. ; Именен показалец ; Списък на ил. ; 
Списък на съкр.

Публ.  и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2015): <http://www.sno.unibit.
bg>.

В духа на новото динамично развиващо се общество на знанието и хуманизма 
все по често в научното пространство се коментират личностините качества на 
забележителните лидери.

Проф. д.п.н. Александра Куманова представя един уникален човек, като го 
интервюира с целенасочени въпроси, отнасящи се до важни проблеми на съвременната 
историко-културна ситуация, която се формира в обществото ни в края на ХХ в. и в 
първите десетилетия на ХХІ в. 

Представената книга е и важен учебник за студенти за опознаване на персоналии 
в дисциплините от информационно-комуникативния цикъл на знанието. За младите хора 
е добре да се запознаят с качествата на един толерантен и високохуманен човек, наш 
съвременник и ерудит, който е чудесен пример за подражание. 

Проф. Стоян Денчев е виден общественник, успешен политик, перфектен 
управленец, отличен преподавател, ценител на изкуството и радетел за хуманни човешки 
взаимоотношения.

Високообразован, с подчертано математическо мислене, което му дава широк 
поглед и мащабна планировка в перспектива и дълбочина да предвижда събития, важни 
за бъдещи проекти, проф. Стоян Денчев е виден информатик, създател на теорията за 
информационната среда, архитект на съвременната информатизация без географски, 
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административни и институционални граници. Основен принцип на разбиранията 
му е: „Информацията е основен ресурс и всеки има право да я ползва”. Мислите и 
разсъжденията на проф. Стоян Денчев представляват особен интерес за младите хора, 
защото те разкриват рационални решения, предлагат възможности за внедряване във 
всички сфери на познанието. 

Проведената беседа-разговор е изцяло обърната към информационната практика. 
Използван е интердисциплинарният подход с акцент върху съотносимостта на 
информационните реалности и психологията на научното творчество.

В центъра на внимание на това интервю е забележителната личност на Стоян 
Денчев, за която може да се каже „Дойдох, видях и управлявам”. Неговоти появяване 
навсякъде е явление, което не може да остане незабелязано. Неговият светоглед е мащабен, 
има способност да зарежда всички около себе си със своя ентусиазъм и желание за работа. 
Управленските му способности са доказани във времето и успехът го следва постоянно.

В интервюто специално се акцентира върху личните контакти и интересните 
приятелства, които създава и поддържа проф. Стоян Денчев. Той е приет навсякъде с топло 
и сърдечно отношение, защото умее да контактува и да уважава всички хора. Привърженик 
на мултикултурния диалог, толернтното общуване без граници и междурелигиозните 
взаимоотношения. Често пътува, обича да гостува, но се радва искренно да е домакин с 
широко сърце и доброжелателно отношение към всички. Той е един от най-успешните 
председатели на Съюза на народните читалища (СНЧ) през периода 2006-2011 г. В това 
си амплоа той е последвател на своите предшественици и следва линията на най-старата 
и най-родолюбива гражданска организация в България. Сам признава: „Най-високата 
длъжност, която някога съм имал през живота си, е длъжността председател на 
Съюза на народните читалища в България”. Негова позиция по въпроса, кореспондира с 
възгледа на Маргарет Тачър (Margaret Thatcher) за българите: „Вашата религия се нарича 
„читалище!”. 

Като ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии 
(УниБИТ) (от 2002 г.). проф. Стоян Денчев подхожда отговорно към научното развитие 
на колегите си преподаватели и към обучението на студентите. Неговото кредо за 
образованието е свързано с мисълта на американския философ и педагог Джон Дюи (John 
Dewey), който казва: „learning by doing”, т. е. обучение чрез правене… Той обича младите 
хора на България. Отнася се бащински, често ги наставлява, дава им съвети и практически 
ги насочва да се реализират успешно. Родолюбец и радетел за всичко българско, той 
възпитава младежите в духа на гражданско самосъзнание и ги вдъхновява да останат в 
България. 

Проф. Стоян Денчев е привърженик на интерактивните методи на обучение и 
затова възобновява старата традиция в българското образование, което винаги е било 
ориентирано към практиката. Той създава множество алтернативни модели за образование, 
които се базират на отворените летни практики и теренни работи с цел научни проучвания. 
Особенна радост за него е създаването на научните институти към УниБИТ: Институт 
за културно наследство, Институт по лидерство, Институт за научни изследвания 
и обучение на докторанти. Той изтъква два проекта: създаване на Университетска 
младежка академия за управление на знанията и Международен летен югоизточен 
университет. 

Като ръководител на УниБИТ проф. Стоян Денчев се стреми да работи лоялно и 
постоянно защитава интересите на всички от колектива. За него е характерен принципът: 
„Негово величество Студентът” и се старае да осигури максимален обучителен комфорт 
на младите хора. Бъдещата концепция за развитието на УниБИТ – според ректора – е вузът 
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да се развива като класически университет със стриктно регламентирани елементи на 
иновации, съобразени с новите информационни и комуникационни технологии.

Член на църковното настоятелство на храм-паметник „Св. Александър Невски”, 
постоянен дарител, проф. Стоян Денчев е възпитан в традиционните християнски 
ценности. Изказва се позитивно в подкрепа на религиозната просвета сред младите хора и 
желае стабилни позици за Българската православна църква…

Пред нас е една необикновенна книга за една необикновенна личност, която Ви 
препоръчвам да прочетете.

ІV 18
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СИСТЕМНИТЕ  КОМПОНЕНТИ 
„ХУМАНИТАРНО  ЗНАНИЕ – 

ХУМАНИТАРНА  БИБЛИОГРАФИЯ” 
В  ЕЛЕКТРОННА  КНИГА  ЗА  ИНФОСФЕРАТА*

Наталия Янева

Куманова, А. Введение в гуманитарную библиографию [CD-ROM] : Библиографовед. исслед. 
: Курс лекций по общ. библиографовед. : [Ч. I-II] / Гос. высш. инст. библиотековедения и информ. 
технологий (Болгария), Санкт-Петерб. гос. унив. культуры и искусств (Россия). – София : Гутенберг, 
2007. – [1409 с.] (42,1 MB).         

Изт.: Загл. екран ; Етикет; Обложка. – Системни изисквания: Windows 98/2000/XP ; CD 
устройство. – Съдържа: 4 файла. – Дигитално изд.

Ч. I. Философско-науковедческая картина гуманитарного знания : Библиографоведч. исслед. 
: [Курс лекций]. – Санкт-Петербург, 1995. – 252 с. : 24 сх., 3 табл. – Библиогр. 510 [250 нум. и 260 
ненум.] назв. 

Ч. ІІ. Библиографоведческая картина гуманитарной библиографии : Библиографоведч. исслед. 
: Курс лекций по общ. библиографовед. – София, 2005. – LXXIX, 417, DCIX с. : 3 граф. форми, 14 сх., 3 
табл. – Библиогр. (1244 номер. и 865 неномер. назв. на 20 ез.). 

Представяната тук рецензия отчита оценката, направена на рецензирания труд [1]. 
Настощата публикация е представена съвсем не, за да може пишещата тези редове 

да подреди името си сред цитираните видни български и чуждестранни специалисти. 
Целтта на този текст е да акцентира вниманието на изследователската общност у нас, 
както и на  изучаващите базирания от електронната книга „Увод в хуманитарната 
библиография” и преподаван в Университета по библиотекознание и информационни 
технологии (УниБИТ) курс „Библиографско измерение на знанието” по следните въпроси: 

- понятия и феноменология „хуманитарно знание”; 
- „хуманитарна библиография”; 
- историография на видовата структура на библиографията; 
- информационната ризома на 1180 библиографски разновидности; 
- планировка на показалците към изследването. 
1. Понятие „хуманитарно знание” (Ч. I, с. 93-104; 251). 
Представен е културолого-феноменологичен портрет на философията и научната 

мисъл, както и на съвременния документален поток, формирал се в естествения ход на 
световния историко-културен процес. Показана е като водеща, грандиозната философска 
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идея за единството на света, изградено многопластово. Акцентът е поставен върху 
философската антропология, основните посоки на развитие в психологията и социологията, 
както и в антропологичните изследвания, в структурализма и семиотиката от края на ХІХ  и 
началото на ХХІ в. и в съвременното интердисциплинарното научно движение. 

2. Понятие „хуманитарна библиография” (Ч. I, с. 3; Ч. ІІ). 
Хуманитарната библиография е научено-културологичен феномен за установяване 

на ретикуларни връзки на вторично-документалното ниво на инфосферата. 
Букв.: англ.: humanitarian bibliography: разбираща библиография = нем.:  Verstehende 

Bibliographie = англ.:  understanding bibliography = ... интенсионална библиография… 
Хуманитарната библиография е планетарно-социокултурно цяло, което е резултат 

от проникването във формата на библиографските явления (реалии) – библиографските 
потребности, библиографската дейност, библиографската информация във всичките й 
видове, библиографските системи, библиографските потоци и блиографски ресурси. 
Благодарение на това могат  да бъдат  наблюдавани на достатъчно фино ментално ниво на 
построение, морфологично да се познават, за да се използват целенасочено и да въздействат 
върху механизма на търсене, съставяне, съхранение и разпространение на библиографска 
информация. Тя се явява основният продукт на библиографската дейност, с помощта на 
който библиографията осъществява своите функции в информационното пространство, 
което  е област на функциониране на информационните явления (в това число – и 
на библиографските), на техния замисъл, концептуалност, структурност, съвместно 
съществуване и взаимодействие. Информационното пространство не е готова, завършена, 
статична среда; то е идеално, ментално, семантично – случващо се чрез интелектуалната 
интуиция, зараждане на ноосферата, непрекъснато променящо се – в него се продължава и 
развива творческият информационно-комуникативен процес чрез човека.

3. Феноменология („хуманитарна библиография”; „библиографски реалии”; 
„библиографска информация”): 

Библиографията е третото /III/ вторичнодокументално равнище на 
широкомащабното създаване, търсене, съхраняване, разпространение и структуриране 
на информацията; установяване на връзки между информационните феномени, в това 
число и с различна природа (материална, идеална) и от различно естество (реалност, 
съзнание) или казано накратко – информационно моделиране в единното многомерно, 
многостепенно информационно пространство – ноосферата. Това е ниво на установяване 
на връзки между света на документите и света на читателите. По-долу от даденото ниво 
са разположени отразените от него ниво на факти /I/ и ниво на документи /II/; по-горе 
от него е рефлектиращото му ниво на метасистемите на връзки между нещата /IV/ и 
ниво на философските картини /V/). Под връзки между нещата се разбира резултатът 
от ментално построяване на петстепенен фрейм, притежаващ деления по структури: 
документална /1/, читателска /2/, дейностна /3/, видова /4/, функционална /5/, съдържателна 
/6/, организационна /7/. В основата на тези структури се наблюдават културологични 
ризоматични построения на съединения и разграничения, на минало – сегашно – бъдеще  
на хуманитарна библиография – едновременно скачване на проекциите на безграничното 
многообразие като резултат от множественността на процесите на преобразяване на 
семиосферата, породени от гледната точка / гледните точки на реципиента (приемниците, 
изследователя ) изследователите и когнитологично муждудисциплинарно възприемане 
от библиографознанието във вид на картина, съответстваща на парадигмата на 
постнекласическата наука в многообразието на многомерността на  реалността 
и съзнанието (библиографските потребности /а/, библиографската дейност /б/, 
библиографската информация /в/, библиографските системи /г/, библиографските потоци 
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/д/, библиографските ресурси /е/). 
Хуманитарната библиография е логическо следствие от еволюционно развиващото 

се видово многообразие на библиографията и формите на международната универсална 
библиография: „American humanities index” (AHI), „Arts & Humanities citation index” 
(AHCI), „Bibliographie internationale de l’Humanisme et de la Renaissance”, „British 
humanities index” (BHI), „Dissertation abstracts international”, „Humanities index” 
(HI), „Index to social science & Humanities proceedings” (ISS HP), „Indice Español de 
Humanidades” (IEH), „International bibliography of the social sciences”, „Japanese periodicals 
index” (JPI), „Social sciences” (SS), „Social sciences citation index” (SSCI), „Social sciences & 
Humanities index” (SSHI), „Social sciences index”  (SCI), „Новая иностранная литература 
по общественным наукам”, „Новая литература по социальным и гуманитарным наукам”, 
„Новая отечественная литература по общественным наукам”) (Ч. ІІ, с. LVІ - LVІІ).

4. Формата на библиографската информация е цялостна, обобщена,  ментална 
представа за библиографските реалии, получена с помощта на ретикуларния начин 
за установяване на връзки в областта на библиографията, морфологично явяваща се 
неотменна част от единното информационно пространство. 

Библиографските реалии (явления) са: библиографските потребности, 
библиографската дейност, библиографската информация във всичките й видове, 
библиографските системи, библиографските потоци, библиографски ресурси (Ч. ІІ, с.LXI-
LXIII).

Библиографската информация е основният продукт на библиографската дейност, 
с помощта на който библиографията осъществява своите функции в информационното 
пространство.

5. Историография на видовата структура на библиографията (Ч. IІ, с. LXIII-
LXVII; 340-406).

6. Информационната ризома на 1180 библиографски разновидности (Ч. IІ, с. 
LXXXIII-CCVIII), определени чрез изследване на информационния поток на 20 езика, е 
публикувана и в: „Трудове на Студентското научно общество при УниБИТ” (до 1.10.2010 
г. – СВУБИТ) [2].

7. Планировка на показалците към изследването: систематичен; предметен; 
исторически; географски; именен; на символите; на хуманитарните измерения (Ч. IІ, с. 
CCCXXI-DXCVIII).

В съответствие с целите – електронната книга „Увод в хуманитарната 
библиография” да съдейства учебно-педагогическия процес – тя е справочно-
енциклопедично издание, предназначено за библиотекари, библиографи, библиографоведи 
и курс от лекции по общо библиографознание. 

Чрез настоящата рецензия се отваря пътят на обръщането към съдържанието на 
този комплексен труд на студентите – изследователи, подготвящи се, за да израснат като 
библиотекари, библиографи и библиографоведи.

Особена ценност е електронният формат на публикацията, който прави 
безпрепятствен достъпа към използването на съдържанието.   

Цитирана литература

*Първ. публ. на рец. е направена под N 555 в: Тр. на Студентското научно общество при 
УниБИТ (София), Т. VII, 2012, с. 235-238. <http://www.unibit.sno.bg>. 
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V. ИНТЕРВЮТА
Интервью
Interviews
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Константина Константинова
„Безсмъртие”

Konstantina Konstantinova
„Immortality”
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РУДЖЕРО  ГИЛЯРЕВСКИЙ
(Стремиться к тому,

чтобы информация становилась более объективной)

Беседу ведет
Александра Куманова

– Современная постклассическа парадигма знания третирует проблему 
информации в связи со всей субъективно-объективной феноменологиeй взаимоотношений 
между вещами, с проявлениями концептуальной нагруженности, диалогизма реальности и 
сознания, требующих соотношений со „всеми” знаниями и со „всеми” людьми. 

На Ваш взгляд, что такое информация? 
– Мне представляется, что понятие информации отягощено философской 

коннотацией и неправомерным объединением совершенно разных сущностей. Для меня 
информация это смысловое содержание сообщения, передаваемого одним человеком 
другому или другим людям. Сама информация как смысл сообщения является идеальной 
субстанцией, но для передачи требует формализации на языке и материализации на каком-
либо носителе. Знание (личностное, общественное) можно трактовать как логически 
упорядоченную и систематизированную информацию.

– Могли бы Вы назвать спектр классификационного поля областей 
информационной реальности? 

Какова классификация метасистем информации? 
– Если придерживаться терминосистемы информатики, то основными типами 

информации можно считать первичную (т.е. собственно информацию) и вторичную 
(т.е. информацию об информации). Тогда информационную деятельность можно 
конкретизировать как создание вторичной информации (библиографическое описание, 
систематизацию по различным классификационным системам, индексирование 
ключевыми словами и библиографическими ссылками, создание аналитических 
обзоров). Но это, коненчно, узко профессиональное понимание. Информационная сфера 
шире и профессионально охватывает диапазон от библиотечного и архивного дела до 
журналистики и коммуникативистики. Вместе с тем, не следует слишком расширять 
эту реальность, потому что тогда она охватит науку, литературу, искусство и все виды 
умственной деятельности, что непродуктивно, потому что любая деятельность человека 
связана с созданием и использованием информации.
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– В культуре мира различаем академический (scientifi c) и массовый (large scale) 
уровни (levels) свертывания информации. 

Каково Ваше видение их перспективного гармонического взаимодействия?
– Полагаю, что процесс свертывания информации (если понимать под этим все 

более краткое и лаконичное изложение существа дела) давно сближается как в науке, так 
и в быту. Многие прежде гуманитарные области стали пользоваться языком формул, а все 
люди от детей до стариков научились излагать свои мысли по модулю СМС (т.е. 70 знаков с 
пробелами).

– Могли бы Вы соотнести идею Вавилонской башни с идеей Internet?
Какова Ваша концепция относительно релации информационного общества – 

знаниевого общества? 
– Аналогия Интернета с Вавилонской башней не сулит благополучия. Ведь когда 

башня разрушилась, люди стали говорить на разных языках и перестали понимать друг 
друга. Ликвидация Интернета привела бы к гораздо более страшным последствиям – 
наступит всеобщий коллапс.

Думаю, что понятия информационного общества и общества, основанного на 
знаниях не отражают существа развития интеллекта. На современном этапе общество стало 
более информированным, но использует это не во благо. Информационная перегрузка 
калечит людей, а информация используется лишь в экономических интересах. 

– Чем является информация для нашей планеты в III-ьем тысячелетии: „общим 
домом” (термин Н. Ф. Федорова), „глобальной доминацией или глобальным лидерством” 
(термин З. Бжезинского), или чем?

– В конце II-го тысячелетия информация получила новую материальную форму – 
электронную цифровую запись текста, звука, изображения. Это определит ее значение и 
в нашем III-ем тысячелетии, сделав ее доступной в любое время и в любой точке Земли. 
Хотелось бы, чтобы люди использовали ее для создания „общего дома” по мечте Федорова. 
Но боюсь, что они будут стремиться к глобальному информационному лидерству по мысли 
мудрого Бжезинского.

– Когда информация является симбиозом науки и искусства? 
Могли бы Вы комментировать поэтическое произведение в качестве 

информационной картины, коррелирующей в соответствии с культурой восприятия 
информационного мира ее создателем? Картина данная отражает реальность, сознание 
или, скорее, их диалог? 

– И наука и искусство служат инструментами постижения реальности, причем 
искусство более глубоко отражает существо человеческих отношений, как личных, так и 
общественных. Художественная (в том числе и поэтическая) картина мира лучше чем наука 
отражает эти отношения. Недаром поэтическая картина мира не устаревает на протяжении 
тысячелетий, а научная изменяется каждое десятилетие. Однако и та и другая не могут 
быть объективными, т.к. являются человеческим видением мира, а оно всегда субъективно. 
Можно лишь стремиться к тому, чтобы информация становилась более объективной и 
искать критерии этой объективности.

– В истории культуры искусство древнее науки. 
Когда наука является искусством? 
– Наука может быть искусством только метафорически, ведь они совершенно по-
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разному исследуют природу, общество и мышление. Наука, по большей части пользуется 
индуктивными методами, а искусство всегда дедуктивно. Наука расчленяет объекты своих 
исследований, чтобы понять их закономерности, а искусство изучает их как единое целое. 
Художественный образ (даже самый лаконичный по выражению) всегда соотносит свой 
объект со всей Вселенной. Карл Маркс писал, что „Человеческая комедия” Бальзака дала 
ему больше для понимания эпохи первоначального накопления капитала, чем все труды 
экономистов.

– Могли бы Вы комментировать совместимость языков (мышления) в качестве 
информационной картины электронного широкомасштабного моделирования, 
коррелирующей в соответствии с культурой восприятия? Данная картина отражает 
реальность, сознание, или?...

– В ответе на этот вопрос вынужден повториться. Любая картина мира и всех 
его проявлений отражает реальность через сознание воспринимающих ее людей. Это 
всегда человеческая картина мира. Любое электронное моделирование этой картины – 
лишь результат, запрограммированный людьми. Он может отличаться от полученных 
другими методами лишь деталями, но не по существу. То же самое относится к языкам, 
естественным и искусственным. Они отражают опыт бытования людей. На большинстве 
европейских языков такое природное явление, как снег, имеет одно название. На чукотском 
языке для разных видов и состояний снега существуют десятки названий, потому что это 
важно для выживания в услових тундры. Естественные языки, служащие нам не только для 
выражения, но и для понимания сущностей, по разному делят мир. Потому они не всегда 
совместимы, а тексты на них иногда и не переводимы.

13.04.2016

V 1
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СТОЯН  ДЕНЧЕВ 
(Primus inter pares) [1]*

Беседата води
Александра Куманова

„Най-прекрасното живо същество 
е космосът и на него е подобен диалогът – 
най-прекрасният от видовете словесност.”  

                                                         Платон

    – Преминал през 90-те години на ХХ в. през авангарда на политическия живот, 
от 2002 г. насам Вие избирате за свое поприще информатизацията като специализирана 
сфера и академичен профил на формиращата се обществена информационна среда. 

Опишете архитектониката на феномена „информация” и неговото значение за 
формирането на информационната среда...

– Основен ресурс на информационното общество е информацията. 
Тука бих могъл да спомена и икономиката на знанията, която започва да играе все 

доминираща роля в съвременния живот не само на България, но и по целия свят. Ние не сме 
на едно от първите места в този процес, но все пак България е тръгнала по този необратим 
път, което означава, че се движим в правилната посока.

Информационната среда – като единство от три компонента: информационни 
фондове, информационни технологии и интеракцията „човек – оборудване”, т.нар. 
човешки фактор – дава в триединство една възможност за оценка на съвременното 
обществено развитие, от една страна, и, от друга, служи като база за този тип развитие, 
насочено в посока към прилагане на все повече и повече иновации и отделяне на специално 
внимание на човешкия фактор. 

Защото от тези три компонента, които изброих, най-важният според мене е този, 
който е наречен човешки фактор. Той зависи както от обективните обстоятелства на 
обществената система, в които се развива, така и от качествата на самите субекти, които 
вземат участие в неговото развитие.

Информацията е основен ресурс. И правото за нейното ползване е по закон 
неотменимо право на всеки гражданин. Правото за достъп до информация не може да бъде 
пренебрегнато с лека ръка, а и никой не си поставя такава цел. 

Тук трябва да се обърне внимание на общественото развитие, което налага 
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необходимата и достатъчна прозрачност в използването на информационните ресурси за 
нуждите, за целите и за благото на цялото общество. 

Що се отнася до дефинирането на понятието „информация”, бих могъл да дам много 
дефиниции, включително и такива, които са от зората на определяне на информацията 
като реална същност – имам предвид изследванията на Клод Шeнън (Claude Elwood 
Shannon), който за първи път успява да докаже какво количество информация преминава за 
определено време през определен информационен канал. 

Тук ми се иска да вмъкна мисъл на Алберт Айнщайн (Albert Einstein), който 
казва, че „нещо, което не може да бъде измерено, то не съществува”... Знаем, че 1 метър 
в България е също 1 метър на Северния полюс  – по същия начин 1 килограм е винаги 
1 килограм на различните места в топологичното разположение на света... Следвайки 
подобна логика, имаме възможност за измерване на информацията, която се превърна в 
обективна същност. 

Съществуват много определения на информацията (срв.: акад. Р. С. Гиляревски, 
акад. А. В. Соколов, акад. А. И. Субето /рус: Субетто/ – Бел. С. Д.), но аз се придържам към 
едно, което според мен съдържа както обобщен философски характер, така и конкретно 
технократско съдържание за хората, които се занимават в тази сфера. Дефиницията 
е следната: „Сигналите, които постъпват отвън в дадена система, обработват се и се 
използват от нея, се наричат информация”. 

Всяка дума в това определение има своето място и значение, тук дори изпускането 
на един определителен член, на една запетая води до грешка в тълкуването на понятието 
информация.

Мисля, че информацията е един от факторите, които определят не само настоящето, 
но и бъдещето. 

И ако човек се замисли за това, кои са термините, които биха характеризирали един 
етап от общественото развитие на света, то в момента един от характерните термини е 
„информация”, защото чрез този термин се определя съвременното развитие.                    

– В методологията на формиране на информационната среда Вие внасяте опита 
си от познаването на кардиналния потенциал на обществено-политическите процеси, 
участник в които продължавате да бъдете – публичност, демократичност, прозрачност.

Какво представлява „информационната среда”?
– Ако човек срещне на улицата познат или непознат и го попита какво разбира под 

информационна среда, всеки гражданин, който не би се притеснил от задаването на този 
въпрос, би отговорил според мене правилно, ако следва логиката на една такава дефиниция: 
„Информационната среда представлява информацията и условията, в които тя съществува”. 

Това е достатъчно за определянето на феномена „информационна среда”, но 
тук мога да вмъкна и такива допълнителни определения като: обща или обобщена 
информационна среда. 

Последната вметка, която направих, би трябвало да ни даде контрапункт на 
определението. Освен обща информационна среда съществуват още специфични или 
„частни” информационни среди, чиято специфика се определя от предметната област на 
информацията, която се съдържа в компонента информационни фондове. 

Аз вече имах възможност да се изразя дефинитивно за информационната среда, като 
дадох едно разбираемо определение, според което информационната среда представлява 
интегрирана съвкупност между информационни фондове, информационни технологии и 
интеракциите между хората и оборудването, които дават базата за обществената реализация 
на един или друг информационен процес, протичащ в рамките на определена предметна 
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област.
Ще го кажа още по-просто: информационната среда представлява съвкупност 

от информационни фондове, информационни технологии и човешкия фактор, който по 
същество са интеракциите между хората и оборудването в рамките на средата. 

Най-важният елемент на информационната среда е човешкият фактор. Той е най-
сложен за описание. 

Най-интерактивният елемент на информационната среда са информационните 
технологии, които – независимо от формата и вида на средата – почти постоянно, с малки 
изключения, се запазват. 

Най-бързо сменяемите компоненти на информационната среда са информационните 
фондове. 

Съществуват различни атрибути на компонентите на информационната среда. 
Тези компоненти се описват на базата на три модела. 
Първият модел е т.нар. класически модел на К. Шeнън, който се характеризира с 

оптимизация на процесите и структурите.
Вторият модел е т.нар. семиотичен модел на Фердинанд дьо Сосюр (Ferdinand de 

Saussure) – Фридрих Лудвиг Готлоб Фреге (Friedrich Ludwig Gottlob Frege) – Марвин Ли 
Мински (Marvin Lee Minsky).

Третият модел е моделът за базирано знание и на средствата за тяхното 
представяне. 

Ако разгледаме в паралел тези модели, ще си изясним изцяло базата на 
компонентите на информационната среда и тяхното пряко отношение и свързване с 
обществената, технологичната и техническата система, които доминират в момента. 

– Вие превръщате публичността, демократичността и прозрачността в 
ценности на обществената практика, в доминанти на информационната среда, в чието 
формиране започвате да участвате като един от нейните идеолози и архитекти.

Какво означава да си архитект на информационната среда?
 – Това е въпрос, който има пряко отношение към моето развитие като учен. 
Аз наистина се чувствам като архитект – създател на теорията за информационната 

среда.
Бидейки на работа и като гост-доцент, и като главен изследовател на 

Калифорнийския университет в Бъркли през 1988-1989 г., имах възможността да се 
запозная с литература, да се срещна с много хора. Тогава на базата на голямата ми 
докторска дисертация, която подготвих там – тя третираше проблемите за развитие и 
анализ на информационна среда за трансфер на технологии, – аз стигнах до дефинирането 
на понятието информационна среда както математически, така и хуманитарно, от гледна 
точка на потребностите на обществото от описанието на една обективно съществуваща 
същност, каквато на практика е информационната среда. 

По-нататък се появиха доста публикации... Дори не следя дали ме цитират, как и 
по какъв начин го вършат, но изпитвам уважение към себе си и към идеята, която успях да 
реализирам. Намерих последователи, които да развият по-нататък тази идея... 

Информационната среда няма чисто технократски смисъл. Тя има смисъл и 
за конкретното поведение на отделната личност или на група хора в рамките на едно 
общество и неговото развитие.       

– Колежът по библиотекознание – наследникът на Държавния библиотекарски 
институт – става платформата на Вашата научноизследователска и управленска 
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дейност. През 2004 г. – по време на Вашето ректорство – учебното заведение е 
преобразувано в Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни 
технологии, а през 2010 г. то е трансформирано в университет – Университет по 
бибилиотекознание и информационни технологии (УниБИТ). Днес именно това висше 
учебно заведение е едно от най-престижните и най-бързо развиващите се модерни 
висши образователни институции у нас. Тук се реализират най-модерните стандарти на 
учебната, педагогическата и научноизследователската дейност.

Какъв е моделът за бъдещия УниБИТ?
– Във въпроса Ви има няколко констатации, на които бих искал да обърна специално 

внимание. 
Искам веднага да свържа този въпрос с една церемония, на която бях поканен 

като ректор преди няколко дни в една престижна зала, където в Министерството на 
образованието и науката ежегодно организират провеждането на церемонията по 
връчването на наградите „Питагор” (Pitagor – годишна награда за наука, присъждана за 
съществен принос за развитието на науката). 

В една от последните награди, която връчи високопрестижната компания „Томсън 
Ройтерс” (Thomson Reuters), беше споменат и нашият университет. Връчващият наградата 
каза че, освен Института по молекулярна биология към БАН, който получава наградата 
за най-много търсения в базата данни на „Томсън-Ройтерс”, свързани с наукометричните 
изследвания, които те представят, за похвала са две образователни структури в България: 
Софийският университет „Св. Климент Охридски” и Университетът по библиотекознание 
и информационни технологии, които са извършили най-много научни изследвания в 
своите области, първо, и, второ,  Университетът по библиотекознание и информационни 
технологии е най-бързо развиваща се образователна и научноизследователска структура в 
Република България.

Това бяха думи, които ги чуха всички присъстващи. Колегите ме поздравиха за 
оценката на „Томсън Ройтерс”.

Тази оценка не е конюнктурна, базирана на познанства, връзки, контакти с 
определени фактори в Министерството на образованието и науката. Тя е дълбоко осмислена 
от хората, които се занимават с тази проблематика от гледна точка на световното развитие. 
Те по никакъв начин не биха си позволили да злоупотребят с авторитета, който имат в 
световната научна общност.

Тези факти подкрепят Вашите въпроси. 
Аз не мога, а и нямам желание да бъда вечен ректор на университета, но през 

годините, когато променяхме университета от колеж през специализирано висше училище 
до университет, натрупах доста опит, който бих могъл, трябва, задължен съм да предам 
на по-младите поколения и да направя така, че университетът не само да остане един от 
най-бързо развиващите се, каквато е оценката на известни западни компании и научни 
организации, но УниБИТ да продължи да се развива с най-бързи темпове в държавата.

Ние, и лично аз, нямаме претенциите или желанието да ставаме мегауниверситет, да 
повишаваме постоянно нашия капацитет, да разкриваме нови специалности. Докато аз съм 
ректор на университета, нова специалност бих открил само, ако има обективна нужда от 
това, и то на мястото на някоя стара специалност, която вече се е изчерпала. 

Трябва да бъдем адекватни на развитието на държавата, на развитието на света и по 
най-демократичен и нормален начин да откликваме на изискванията и нуждите на времето. 

Що се отнася до развитието на университета, аз искам да запазя този университет 
като класически модел на университет – нещо, което е било замислено преди повече от пет-
шест века, когато са създадени първите университети в света като структури за защита на 
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общите права, общите интереси на хората, които работят в тях, но и на студентите, които се 
обучават в тези структури. 

Ние ще внедряваме и вече внедряваме елементи, съобразени с новото технологично 
развитие, с възможността за учене през целия живот, за получаване на образование на все 
повече хора, които имат стремеж към това образование. Това не е самоцел... Но в никакъв 
случай не мога да си позволя нашият университет – поне докато аз съм ректор – да се 
превърне в нещо като търговско дружество, в което да се купува знание и да се продават 
дипломи. Това за мене е недопустимо!

Искам да направя един паралел. Преди години попитах един от най-маститите 
издатели на вестници в България, тиражирани в периода на прехода, защо в неговия 
вестник пишат неща, които понякога не са верни. Той ми каза тогава: „Стояне, моят вестник 
не е за четене, той е за продаване”... 

Аз искам нашите дипломи да носят образователния и научния компонент, а да не 
бъдат само за продаване. 

Забелязват се тенденции в световен мащаб във връзка с дистанционното виртуално 
обучение – от помещение с размери 10-12 кв. м да се „обучават” 50-60 хиляди студенти.

Първо: това не отговаря на моите критерии за образование. 
Второ: това не отговаря на дефиницията за университет и не защитава правата и 

интересите на определени групи от хора. 
Трето: това не отговаря на изискванията за персонализация на контактите както 

между отделните студенти, така и между студентите и преподавателите.
Така че УниБИТ – според мене – би трябвало да се развива като класически 

университет със стриктно регламентирани елементи на иновации, съобразени с новите 
информационни и комуникационни технологии. 

– Почетната титла „Doctor Honoris Causa” ректорът на УниБИТ присъжда от 
името на Академическия съвет не само на политици, творци и дипломати, но и на видни 
учени, общественици и държавници у нас и в чужбина. 

Разкрийте идеята, която внедрявате...
– Корените на съществуването на нашата общност се крият в лоялността на хората, 

които имат отношение към университета. 
В тази връзка даването на определени личности на почетната титла „Doctor Honoris 

Causa” или „Professor Honoris Causa” на университета не е самоцел. 
Тези титли се дават, от една страна, за дължимото към определени личности от 

България или от чужбина, които по някакъв начин пряко или косвено са свързани с нашия 
университет, от друга страна, моята цел е да създам общност от независими хора, които 
имат позитивно отношение към УниБИТ и се явяват посланици на добра воля на този 
университет не само в България, но и навсякъде по света. 

За мен не е без значение, че Негово Светейшество Българският патриарх Максим – 
Бог да го прости! – беше „Doctor Honoris Causa” на университета. 

За мен не е без значение, че Негово Всесветейшество Вселенският патриарх 
Вартоломей І (Ecumenical Patriarch Bartholomew I) е „Doctor Honoris Causa” на 
университета.

Негово Светейшество Руският – Московски и на цяла Русия – патриарх Кирил също 
е почетен „Doctor Honoris Causa” на нашия университет. 

Вижте, това е една общност от хора, които по един или друг начин са свързани 
с духовното – и то не само в рамките на неговите църковни измерения, а в границите на 
общокултурните ценности. 
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От една страна, нашият университет черпи дивиденти от тези контакти...
От друга страна – имаме пренос на авторитет от една личност, от един субект към 

институцията и обратно: от институцията към субекта. По този начин ние реализираме 
много по-лесно наши цели, които иначе биха се осъществили чрез огромни усилия.

Не мога да не спомена почетните титли, които сме давали на политици – на Н. В. 
Симеон ІІ, цар на българите; на министър-председателя на Македония Владо Бучковски; 
на сегашния президент и тогавашния министър-председател на Турция Реджеп Тайип 
Ердоган (Recep Tayyip Erdoğan)... 

Удостоихме с това звание министър-председателя на Виетнам Нгуен Тан Зунг 
(Nguyễn Tấn Dũng), Н. Пр. Жан-Пиер Мазери (Jean-Pierre Mazery), Велик канцлер на 
Малтийския орден (Grand Chancellor of the Sovereign Order of Malta), и още много други 
държавници, които наистина имат пряко отношение към развитието на нашия университет. 

Имаме и научни творци, които също са почетни професори и почетни доктори на 
нашия университет – проф. Майкъл Флин от Станфордския университет (Michael Flynn, 
Stanford University, Stanford), един от създателите на поколението машини IBM-360 и др.; 
проф. Роналд Ягер от Ню Йорк (Ronald Yager, Iona College, NYC), проф. Валерий Леонов, 
директор на Библиотеката на Руската академия на науките в Санкт Петербург... Те наистина 
с удоволствие получиха регалиите на нашия университет. 

Имената са повече от 50 и надали мога да изброя всички... 
Още веднаж искам да подчертая, че това е и един от механизмите за формиране на 

общност, която има позитивно отношение към нашата образователна и научна структура и 
би могла, и е полезна както в момента, така и в обозримото бъдеще. 

  
– Какъв е смисълът на креативните идеи за усъвършенстването на обществото?
– Сами по себе си идеите носят различни качества... 
Едно от най-доброто качество на всяка една идея е нейната креативност, т. е. 

присъствието на елемента на творчество, заложен в нея.    
 Според мен обществото се движи напред само и единствено на базата на 

реализацията на такива идеи. 
Струва ми се, че ние – в рамките на нашата университетска общност като 

преподаватели и студенти – всеки ден използваме такъв тип идеи, принадлежащи на 
различни хора от самия университет или извън него. Целта е да реализираме нашите идеи в 
посока на позитивно развитие на българското общество.

– Форматът на образованието, получавано в УниБИТ, е проектиран от Вас. 
Като ректор на  университета, Вие сте в постоянен диалог със своите сътрудници и 
специалистите на някои от водещите висши учебни заведения в чужбина. Форматът се 
трансформира в посока на усъвършенстване и е универсален по обхвата на знанията – 
има широк общонаучен и хуманитарен фундамент и модерна специализация в областта на 
библиотекознанието и библиографията, библиотечния и информационния  мениджмънт, 
печатните комуникации, информационните фондове на културно-историческото 
наследство, информационните ресурси на туризма, информационните технологии, 
информационното брокерство, информационната сигурност, компютърните науки, 
информационните технологии в съдебната администрация, националната сигурност 
и културно-историческо наследство, комуникациите и информирането. В УниБИТ 
функционират и принадлежащите му научноизследователски институти (Институт за 
научни изследвания и обучение на докторанти /Докторантско училище/, Институт за 
научни изследвания в областта на организацията, управлението и защитата на културно-
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историческото наследство, Институт за изследване и развитие на лидерството в 
информационна среда) и Департамент  по общообразователни дисциплини (ДОД) с 
Център за чуждоезиково обучение.

Към каква диференциация на знанието се придържате? 
– Отговорът на един такъв въпрос изисква задълбочен анализ… 
Ако отидем в посока на knowledge management – управление на знанието – или в 

посока на търсене на етимологията на различните видове знание, ще сгрешим…
Търсейки обем и изчерпателност, тук съм склонен да се придържам към една друга 

трактовка на така поставения въпрос. Във всички случаи моята цел е била да се придържам 
към знания, които са приложими в практиката... 

Вие знаете, че моето кредо за образованието е свързано с една мисъл на 
американския философ и педагог Джон Дюи (John Dewey), който казва: „learning by doing”, 
т.е. обучение чрез правене…

Насоката на знанието, към която трябва да се придържаме, е знанието да дава 
практическа подготовка на студентите, за да направим така, че те да бъдат готови за 
реалния живот... 

Струва ми се, че всяко теоретизиране – задълбочено или по-повърхностно – на 
проблема, трябва да тръгне от т.нар. скрито (tacit) знание. Това е онова знание, което – 
подобно на връзката между майстора и чирака –  се предава от преподавателя на студента. 
Дори „ровенето” – нарочно употребявам тази дума (!) – в различни информационни 
източници, базирани в интернет, решава проблема за това, как кадрите, които формира 
преподавателят, трябва да претворяват знанията си в реалния живот.  

– Преподаваните в УниБИТ специалности са предназначени за обучаване на 
студенти в образователно-квалификационната степен „Бакалавър”. Те са разпределени 
между дейността на два факултета: ФБКН и ФИН и работата на десет катедри. Тук 
действа междуфакултетната  катедра „ЮНЕСКО”. 

В каква посока си представяте по-нататъшното развитие на УниБИТ?
  – Определено мисля, че нашият университет – в тази си форма – вече е изчерпал 

своето съдържание. Моята идея е свързана с окрупняване дейностите на университета, 
но в рамките на една друга, по-голяма структура – както е например в университета 
в Кеймбридж (Cambridge), в Оксфорд (Oxford), в Бъркли (Berkeley)... Лично аз си 
представям един по-голям университет, в който да влязат като самостоятелни единици 
Университетът по библиотекознание и информационни технологии, Националната 
академия за театрално и филмово изкуство, Националната музикалната академия 
„Проф. Панчо Владигеров”, Националната художествена академия и всички подобни 
образователни и научни институции, които са свързани с проблемите на културата… Да 
се образува един мегауниверситет, в който да се запази самостоятелността на отделните 
структурни звена. Търсейки синергия на ресурсите, на капацитета на преподавателите, 
на потенциала на държавата в областта на развитието на културата, Университетът по 
библиотекознание и информационни технологии да намери своето място и в една подобна 
мегаструктура. А иначе – ако говорим за самостоятелно развитие на УниБИТ – мисля, че 
не е необходимо този университет да се разширява повече. Просто той трябва да подобрява 
в качествено отношение своето развитие в рамките на двата факултета, трите института 
и на департамента, които представляват неговите основни структурни звена (възможно 
е да се създаде институт по организация и управление на информационните ресурси на 
сигурността).
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– За завършилите УниБИТ преди 1997 г. (след професионален „Бакалавър”) са 
предвидени специалности в образователно-квалификационната степен „Бакалавър”: 
информационни технологии, информационно брокерство, библиотекознание и 
библиография.

Предвиждате ли допълнително моделиране в тази сфера?
– Определено мога да кажа, че не предвиждам допълнително моделиране в тази 

сфера. Причините са обективни: вече се изчерпаха специалистите, които са завършили 
нашия университет преди 1997 г., от една страна, и, от друга, през последната година 
Министерството на образованието и науката даде предложение на Министерския съвет, а 
на базата на същото това предложение Народното събрание взе решение да преобразува 
четири колежа в специализирани висши училища. Те сами ще започнат да обучават своите 
професионални бакалаври в нормални бакалаври. Това направление, за което говорим, няма 
да има бъдеще в рамките на УниБИТ – то просто ще отпадне по естествен начин. 

 
 – Специалностите в образователно-квалификационна степен „Магистър” след 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър” са: Навигация на информационната 
среда, Библиотечно-информационни комуникации, Библиотечно-информационен и 
културен мениджмънт, Библиотечно-информационни технологии, Издателски бизнес и 
електронни ресурси, Медийна информация и реклама, Културно-историческо наследство 
в съвременната информационна среда, Защита на културно-историческото наследство в 
Република България, Културен туризъм, Реклама и мениджмънт на книгата, Електронен 
контент: иновации и политики, Национална сигурност: духовност и лидерство, 
Информационна сигурност, Бизнес и административни информационни технологии и 
комуникации, Информационни технологии, Информационни технологии в медийния бизнес, 
Техническо предприемачество и иновации в информационните технологии, Електронен 
бизнес и електронно управление, Цифровизация и цифрови библиотеки, Електронно 
обучение…

Вероятно имате нови планове в тази сфера?
– Това е една много сложна материя, към която трябва да подхождаме много 

внимателно. Причината се корени във факта, че се забелязва едно нездраво състезание 
не само между отделните преподаватели, работещи в рамките на факултетите, а и между 
отделните факултети в рамките на университета. 

Казвам „нездраво”, защото по едно време везните започнаха да се „накланят” в 
посока на откриване на все повече и повече магистърски програми, макар че ресурсът, 
от който черпим обучаемите, е един и същ. Имаме решение на Академичния съвет, което 
ограничава приема на кандидати за магистърски програми – те трябва да не са по-малко от 
12 души. Икономиката на образованието показва, че ако кандидатите за една магистърска 
програма са по-малко от 12 души, тези програми са неефективни. Взехме решение такива 
програми да не се провеждат. 

Моята политика е насочена към премахване на излишните магистърски програми 
и на онези, които имат най-малко кандидати. Трябва да вървим към разширяване на 
обучението в образователната и квалификационна степен „Магистър” за чуждестранни 
студенти. Тук поставям и смесените програми за магистри, осъществявани извън границите 
на България. В тази насока предвиждаме създаването на един съвместен център за 
дистанционно обучение по магистърски и докторски програми във Виена. Това е бъдещето, 
което предвижда подготовка на повече програми за преподаване на чужди езици, в това 
число – на руски и на английски.
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– Докторантското училище в УниБИТ се грижи за общонаучната и 
индивидуалната подготовка на потока от млади изследователи, обучаващи се във 
висшето училище и за придобиването на образователните и научни степени „доктор” и 
„доктор на науките”.

Бихте ли очертали кръга на научните сфери, по които е възможна подготовката 
на докторанти в УниБИТ?

 – Обучението на докторанти в УниБИТ е намерило своята оптимизация в рамките 
на Института за научни изследвания и обучение на докторанти, веднъж, и, втори път, в 
рамките на отделните факултети и първичните звена. Ние сме ограничени на базата на 
акредитационните характеристики на университета. В момента имаме 5-6 утвърдени 
акредитирани докторантски програми, които дават много добра база и характеристика за 
провеждане на такъв тип обучение. 

Предвиждаме акредитация на още две докторантски програми, за които подготвяме 
съответните документи. Имаме докторантски програми в областта на наукознанието, 
библиотекознанието, библиографията, книгознанието, организацията и управление 
на културно-историческото наследство, организация и управление извън сферата на 
материалното производство. Взехме нова акредитация по организация и управление 
на информационните процеси, която е суперуниверсална програма за подготовка на 
докторанти. Получихме акредитация за докторантска програма по национална сигурност…

Мисля, че това е един оптимален пакет от докторски програми, които дават 
възможност за едно много ефективно позициониране на УниБИТ не само в България, но и в 
европейската образователна и научна практика. 

  
– Абревиатурата на университета (УниБИТ), ръководен от Вас, в общественото 

съзнание започва да се възприема като коинциденция (съвпадение) на уникалното, 
универсалното (Уни) и бинарното начало на цифровия знак в математиката – бит (англ.: 
bit): единицата за количество на информацията в двоичната система съответства 
на информацията, получена при осъществяването на едното от две еднакво вероятни 
събития.

Това търсено значение ли е?
– Съвършено сте права! Коинциденцията на наименованието от гледна точка на 

неговата етимология като съвпадение на различни преднамерени действия е наистина 
такава. Фрагментът „Уни...” е свързан с universum – университетът като такъв, – а 
звуковият комплекс „...БИТ” в абревиатурата трябва да се идентифицира както с общата 
конфигурация и спецификата на образованието, получавано в нашия университет, защото 
той е преди всичко Университет по Библиотекознание и Информационни Технологиги, 
но и с мярката за информация „bit” (binary digit). Това е уникално съвпадение, търсено по 
специфичен начин...     

– Студентите, които изпращаме в откритата информационна среда на живота, 
са интелектуално и практически подготвени. 

Какви качества трябва да се възпитават в подрастващите студенти?
– Аз съм на мнение, че една университетска структура трябва не само да обучава, 

да дава образование на своите питомници, но и да ги възпитава.  Не съм привърженик на 
т.нар. „умни” (smart) университети, в които от позицията на новите алтернативни форми 
на образование и в рамките на една стая с размери 10 на 7 м дават дипломи или „обучават” 
повече от 60-70 хиляди студенти. Има много такива примери по света...

Класическият университет е място, където младите хора трябва да се видят лице 
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в лице (face to face) със своите преподаватели и помежду си. Студентите сами трябва да 
изградят социална среда, която да послужи за база за тяхното по-нататъшно развитие и 
възпитание. 

Мисля, че нашите студенти трябва да бъдат възпитавани най-напред в лоялност към 
институцията, която ги обучава – т.е. към университета, който им дава образование. Но тази 
лоялност е насочена както към преподавателите, така и към състудентите. Университетът 
трябва да възпитава в честност, в преданост към родината, защото „науката няма граници, 
но учените са жители на отделни държави” –  мисъл на Си Дзинпин (Xi Jinpin)...

Възпитанието трябва да се движи по посока на родолюбието и честността, на 
принадлежността към определени ценности. Що се отнася до България, Християнското 
учение за Триединния бог (Отец, Син и Свети Дух) е нашата традиционна религия, но аз 
мисля, че студентите ни трябва да се възпитават в толерантност и към цивилизационните 
ценности на другите религии, изповядвани в нашата страна... 

– Вашето разбиране за  ОТГОВОРНОСТТА  НА  ТВОРЕЦА  ме обръща към един 
от феноменологичните парадокси на педагогиката на всички времена, фиксиран блестящо 
и безподобно от Оскар Уайлд (Oscar Wilde): „Нищо, което си струва да бъде научено, не 
може да бъде преподадено” [2] ...

Кое е предизвикателството на днешната педагогика на висшето образование?
Пред какво сте изправен като ръководител на учебно-педагогическия процес на 

един от най-престижните вузове в България и в световен мащаб? 
 – Аз съм преподавател в този университет, но имам конкретния опит от 

работата ми в Калифорнийския университет в Бъркли и в университета „Джордж 
Вашингтон” (George Washington University). Наблюдавал съм работата и на няколко 
руски университета... Всичко това ми дава основание да кажа, че МОТИВАЦИЯТА  НА  
СТУДЕНТИТЕ  В   БЪЛГАРИЯ е главното предизвикателство на днешната пропедевтика 
за получаване на висше образование. Когато става дума за креативност, модерно мислене, 
запаметяване, участие в изследователските процеси, аз не мога да направя разлика между 
студентите в България и студентите в западните страни или в Русия… Ако има някаква 
разлика, тя се крие тъкмо в мотивацията на студентите. 

По-голямата част от нашите студенти, за съжаление, не са мотивирани достатъчно, 
за да се включат ефективно в образователния процес. Извинения от типа „Аз работя” или 
„Аз имам други ангажименти и не ми остава време за учене” не могат да бъдат база за 
сериозни разсъждения. Не искам да чувам такъв тип извинения, защото те демонстрират 
преди всичко незаинтересоваността на младите хора и тяхната недостатъчна мотивация. 

Нашият университет никога няма да бъде университет, който ще дава или ще 
продава дипломи на базата на внесени семестериални или други такси...

Ние сме призвани да дадем знание на нашите студенти.
Тук ще вляза в контекста на мисълта на Оскар Уайлд: „Нищо, което си струва да 

бъде научено, не може да бъде преподадено”... 
Човекът трябва да има мотивацията, за да научи нещо. Ако той не иска да учи, и с 

фуния да му наливаш знанието, пак нищо няма да стане.       

– Ректорът на УниБИТ поставя целия информационно-комуникативен цикъл 
на знанието (библиотекознанието, книгознанието, полиграфията, архивистиката, 
документалистиката, библиографията, библиографознанието, информатиката, 
информационните технологии) в универсална рамка, с което УниБИТ има сътрудничество 
с всички универсални и отраслови научни институти и практически центрове на 
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информатизацията. В посочения знаниев комплекс е изведено и културно-историческото 
наследство с принадлежащите му аспекти.

Докъде се простира феноменът „информация”? Какви са пределите му?
  – Бих започнал с констатация, която отговаря на последната част от Вашия 

въпрос.
Феноменът „информация” би могъл да се обедини с още два феномена: 

„информационна среда” и „информационен процес”. 
Информацията обобщава сигналите, които постъпват отвън в една система, 

обработват се и се използват от нея... 
Дефинитивно ясно е какво разбирам под информационна среда, защото всеки човек, 

без да се замисли дори, би могъл да каже, че информационната среда е информацията 
плюс условията, в които тя съществува. Тук бихме могли да дадем и една по-аналитична 
дефиниция на информационната среда, която е съвкупността от информационни фондове, 
информационни технологии и интеракциите между човека и оборудването (Вж: по-горе. – 
С. Д.). Ако навлезем още по-дълбоко в понятието „информационен процес”, ще се озовем в 
подстъпите на още четири информационни дейности: събиране на информация, обработка 
на информация, съхранение на информация и разпространение на информация. 

Трите понятия – информация, информационна среда, информационен процес – 
характеризират и в дълбочина, и в безбрежност днешната информационна цивилизация.

Когато Ви насочвам към този континуум от три взаимосвързани понятия, 
демонстрирам убедеността си, че ВСЯКА ЕДНА МАТЕРИАЛНА И НЕМАТЕРИАЛНА 
ОБЕКТИВНА СЪЩНОСТ БИ МОГЛА – ПО ПРЯК ИЛИ КОСВЕН НАЧИН – ДА СЕ 
ПРЕВЪРНЕ В ИНФОРМАЦИЯ. 

А това означава, че АКО МОЖЕМ ДА УПРАВЛЯВАМЕ ИНФОРМАЦИОННИЯ 
ПРОЦЕС,  ЩЕ МОЖЕМ ДА УПРАВЛЯВАМЕ  ВСЯКАКВИ  МАТЕРИАЛНИ  И  
НЕМАТЕРИАЛНИ  ДАДЕНОСТИ. 

Ето го разковничето на моята теория за информационната среда, подпомогната 
от много колеги и от УниБИТ, и от световната научна общност. Тази теория има много 
преки връзки както с теорията на информацията, така и с проблемите, свързани 
с информационните процеси, които дават практическа насоченост на теоретичните 
постановки, поставени в теорията на информационната среда. 

Бих могъл да допълня отговора на този въпрос, като насоча вниманието Ви към 
няколко публикации в последно време – книгата на Ради Кабаиванов и сина му Светлозар 
Кабаиванов „Размисли за информацията и информационно-пространствено-времевия 
континуум” [3]... Те отричат досега съществуващите теории за научната информация и 
въобще за информацията. В тази връзка искам да кажа, че на моята книжна лавица лежи 
и книгата на Сашо Сълков „Теория на абсолютността” [4], която се противопоставя на 
теорията на относителността на А. Айнщайн.

Аз съм привърженик на евристичните, екстазните размишления... Да, но докато 
нещо не се докаже, то не може да представлява стройна теория в научния свят... 

Примерите с „Размисли за информацията...” и „Теория...” само искат да покажат, 
че възможностите за интерпретация на теорията на информацията и нейните различни 
разклонения в различните сфери на обществено-икономическия живот са необятни...           

– Участието Ви в грандиозната научна интеракция, породена от самия Вас, 
оживява изследователските комуникации на талантливи учени и се възприема като бум 
от издания, родени в лоното на научните и практическите Ви интереси. По данни на 
електронния каталог на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” за 1992-
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2015 г. към 1 ноември 2015 г. Вие сте е автор на над 300 публикации. Принадлежи Ви 
авторството на 26 книги, две от които са издадени в чужбина на съответните езици – в 
Русия (2009 г.) и във Франция (2010 г.); очаква се нова Ваша книга от Русия, изд. „Логос” 
(преобладават екипните публикации); явявате се съставител на 7 кн.; отговорен и общ 
редактор сте на 15 издания; Ваши предговори има в 18 кн., а послесловия – в 12 кн.; 
Ваши материали и доклади са публикувани в 11 монографични издания. Ръководител сте 
на повече от 35 дисертационни труда; рецензент сте на над 60 дисертационни труда. 
Статиите Ви в периодични издания (сборници, вестници, списания) надхвърлят 150 [5].

 Какво Ви движи във Вашата публикационна дейност?
– Започнал съм да давам публична изява на научнопрактическата си дейност 

от ранната си младежка възраст – ...когато постъпих на работа в Централния 
машиностроителен институт като ръководител на лаборатория по компютърни и 
информационни технологии, а по-късно и в Информационния център за трансфер на 
технологии. Всичките ми изследвания са описани под една или друга форма в съответни 
статии, книги… 

Във всички публикации – самостоятелно или в колективи – съм се стремял да дам 
част от себе си…

Държа да направя едно уточнение: повечето от колегите, когато, грубо казано, 
достигнат „върховете” на научното си развитие и станат професори, започват да използват 
труда на своите подчинени в административната йерархия. За да трупат публикации, 
изискват от тях да ги пишат за съавтори…

Никога не съм правил подобно нещо.
Когато съм участвал в публикации някъде и когато съм писал книга, винаги съм 

държал да има мое реално авторско участие в тези трудове... 

– Потенциалът на Вашата научноизследователска продукция рефлектира в 
поредицата от организирани под Ваше ръководство ежегодни национални научни 
конференции с международно участие, които се провеждат в Деня на народните 
будители – 1 ноември, като се финализират от ежегодни сборници. През 2015 
г. цитираните форуми ознаменуват ХІІІ-та поредна конференция на УниБИТ 
„Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век”. В списъците на участниците на 
тези форуми са учени не само от УниБИТ, но и от всички институции и организации на 
информатизацията в България и от цял свят. С тях Вие поддържате активни творчески 
взаимоотношения, които често прерастват в екипно сътрудничество.

Какво представляват за Вас ежегодните национални научни конференции на 
УниБИТ с международно участие, които се провеждат в Деня на народните будители?

 – Определено мога да кажа, че това са най-високите форуми на научната, 
преподавателската и педагогическата дейност. Те се провеждат всяка година съвместно с 
Българската академия на науките (в големия салон на БАН) на Деня на народните будители 
(1 ноември). 

На тези ежегодни конференции вземат участие не само наши колеги, представители 
на университета, но и студенти и докторанти. Във форумите участват и изявени 
чуждестранни учени и общественици. 

Държа да спомена, че преди няколко дни разговарях по телефона с г-н Ерхард Бусек, 
който е бивш вицеканцлер на Австрия, председател на Дунавската комисия, ръководител 
на Пакта за стабилност на държавите от Югоизточна Европа преди десетина години. В 
момента е ректор на Дунавския университет в Австрия. В този телефонен разговор г-н 
Е. Бусек ме попита дали тази година ще има пак покани за чуждестранни гости, които да 
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изнесат свои доклади на 1 ноември. Той вече беше наш гост...
Да не споменавам други колеги от Западна Европа, от Русия и Украйна, от Китай и 

Япония, които редовно участват на нашите конференции. 
Тези конференции са ежегодният връх за отчитане на научната дейност 

и начертаване на перспективите и тенденциите за развитие на науката и новите 
образователни технологии... 

– Често дипломати и общественици от най-висок ранг (Вселенският патриарх 
Вартоломей, Московският и на цяла Русия патриарх Кирил …), гостувайки в страната ни, 
са гости и на ректора на УниБИТ. С цитираните тук актове на гостоприемство и почит 
от страна на УниБИТ към представители на всички равнища на държавата, културата 
и духовността Вие очертавате модел на политическия живот, който представлява 
уникална ценност и за обществения климат, и за гражданското съзнание като креативна 
негова структура. 

Опишете същността на този модел... 
– Не само аз, но и всички преподаватели, студенти и служители на УниБИТ са горди 

с причастността на тези известни личности, за които Вие говорите – политици, духовници, 
титани на мисълта, представители на изкуството и културата на европейско и световно 
равнище. Ставайки почетни професори или почетни доктори на УниБИТ, те на практика 
споделят нашите цели и стремежи за развитието на университета в рамките на световната 
образователна и научна общност. Но заедно с това те осъществяват и т.нар. пренос на 
авторитет към нашия университет... Всички те дават своя принос за развитието на 
УниБИТ, който във всички случаи е една съвременна образователна и научна структура…

Аз се гордея с факта, че много политици, в това число и министър-председатели – 
български и чуждестранни – са почетни доктори на нашия университет (Вж: по-горе. – 
С. Д.)…   

– Дванайсет са томовете на „Научни трудове на УниБИТ” към 2015 г., които 
непрекъснато се обновяват в структурно отношение като фактор на универсалната 
периодика в областта на информатизацията.

Каква е визията Ви за бъдещото развитие на това периодично издание?
– Конкретният отговор на въпроса се състои в няколко думи: ИСКАМ „Научните 

трудове на УниБИТ” ДА ИЗЛЯЗАТ НА МЕЖДУНАРОДНАТА СЦЕНА. 
Желанието ми е изданието да е реферирано, да бъде цитирано в международните 

бази данни – такива като „Scopus” например, които отчитат приносите на всеки един 
отделен учен в рамките на световната наука... 

– Вие сте издателят и на две уникални периодични издания, които са без аналог у 
нас. Председател сте на Международния редакционен комитет на Кирило-Методиевския 
вестник „За буквите – О писменехь” и сте директор на научното списание за книгата 
„Издател”. 

Защо точно тези две периодични издания се радват на такова внимание от Ваша 
страна?

– Мисля, че по-правилно би било да се каже, че УниБИТ е издателят на тези 
уникални периодични издания.

Наистина Кирило-Методиевският вестник „За буквите – О писменехь” е нещо не 
само много специфично за България, но е уникално за Европа и за целия свят…

Спомням си как заедно с покойния вече доц. Петър Парижков и със сегашния главен 
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редактор на вестника Илия Пехливанов чакахме няколко нощи подред пред Патентното 
ведомство, за да регистрираме марката на Кирило-Методиевския вестник „За буквите – О 
писменехь” в полза на УниБИТ. В края на краищата успяхме... 

Днес това уникално издание се радва на периодичната си поява в информационния 
и културния живот в рамките на българското и европейското общество.

Миналата година ходихме заедно с една младежка секция на семинар в Папския 
Латерански университет в Рим. Посетихме и няколко други университета в Рим. И тогава 
– при посещението в църквата „Сан Клементе”, където е погребан Св. Константин-Кирил 
Философ – поставихме Кирило-Методиевския вестник „За буквите – О писменехь” на 
гроба на Св. Кирил. С много голямо вълнение си спомням този момент. Надписът се появи 
по-късно в самия вестник: „За буквите” при своя създател”… 

Що се отнася до единственото българско научно списание за книгата „Издател”, 
трябва да кажем, че то е съвместно издание на нашия университет и Великотърновския 
университет „Св. Св. Кирил и Методий”. Марката и интелектуалната собственост на това 
издание се държи от нашия университет. Ние ще продължаваме – поне още две години – да 
го издаваме съвместно, защото имаме традиции в това направление. Тези традиции трябва 
да бъдат подплатени с новите задачи, които стоят пред това издание – по-голяма научност 
на материалите и рефериране в международен аспект.  

   
– Вие проявявате изключителни грижи за издателството на УниБИТ „За буквите 

– О писменехь”, известно със своята учебна и монографична литература, както и с 
публикуването на „Научни трудове на УниБИТ” и „Трудове на Студентското научно 
общество при УниБИТ”.

Каква е спецификата на това университетско издателство?
 – Основната специфика на това университетско издателство е, че то не формира 

печалба. 
Ние не си поставяме за цел да продаваме нашите книги. Целта ни е да ги правим  

достояние на студентската, преподавателската и научната общественост у нас и зад 
граница. 

Не е много лесно да пробиеш в това издателство, защото то е марка за качество. 
Издателството е щемпел за качество.

Ако някой се опита да съпостави издателската дейност на университетските 
издателства в България, нашето издателство – следвайки сериозността на публикуваните от 
него издания (монографии, периодични издания, учебници и друга публична продукция...) 
– ще се окаже сред първите пет. 

Моята лична подредба е: издателството на БАН „Проф. Марин Дринов”, 
издателството на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, нашето издателство, 
издателството на Университета за национално и световно стопанство и още едно-две 
издателства, които не смея да назова, за да не пропусна някое... Това са стабилните 
университетски издателства в България, чиято научна продукция се радва на уважение у 
нас. 

– Своеобразен аналог на научноизследователската дейност на преподавателите 
на УниБИТ, планирана и стимулирана от Вас в рамките на индивидуалното творческо 
израстване на всеки от тях, е научноизследователската дейност на студентите на 
висшето училище. Младите неофити получават от своя ректор максимални възможности 
за творческа реализация в условията на действащото в университета eдинствено 
в България Студентско научно общество (СНО) (2005-  ). Те проявят себе си и като 
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граждани, и като изследователи на ежегодните научноизследователски конференции и 
изложби, финализирани от „Трудове на Студентското научно общество при УниБИТ”, 
на които Вие сте отговорен редактор. Към 2015 г. броят на проведените Студентски 
научни конференции и изложби в УниБИТ е единайсет и публикуваните поредни томове на 
„Трудове на Студентското научно общество при УниБИТ” са десет. 

Как се гради научноизследователски интерес в подрастващото поколение?
 – На първо място човек трябва да има мотивация за научноизследователска 

дейност. 
Това не може да стане със закони. 
Не може да стане и на базата на правила. 
То е един вид творческа инвенция, която мотивира човека да отдаде част от своята 

същност в търсене на новото. Това е мотивация както на педагога, който иска да се 
занимава с научноизследователска дейност, така и на оня, който се обучава... 

В общия случай това е двустранен процес, който се обуславя от нивото на 
подготовка, от нивото на знания на обучаващия и обучавания, от начина на осъществяване 
на контакта между тях, от начина на поддържане на постоянен интерес на обучаемия 
да получава нови знания, които ежедневно да интерпретира и да апробира в реалната 
действителност.

Мисля, че това са основните движещи характеристики на един такъв процес, 
който е преди всичко ТВОРЧЕСКИ. В края на краищата творчеството също се нуждае от 
определена подготовка. Трябва да има количествени натрупвания, които да прераснат в 
качествени...

Сигурен съм, че много хора са ги удряли по главите и ябълки, и круши и други 
плодове, седейки, образно казано, под Дървото на познанието, но само един човек – 
Исак Нютон (Sir Isaac Newton) – е проявил творческо мислене, свързано с теорията на 
гравитацията, защото е имал достатъчно натрупвания в тази област, защото е бил готов за 
откривателския скок във времето и пространството... 

– Насърчавани от своя ректор, студентите на УниБИТ към 1 ноември 2015 г. 
имат 1725 публикувани научни изследвания, отразени в специализирания и универсалния 
периодичен печат. Тези публикации се обхващат постоянно в поддържания своден 
хронологично-азбучен биобиблиографски списък „Tabula Gratulatorum”, който е посветен 
на ректора на УниБИТ. Поддържат се във вид на бази от данни на студентските 
публикации седем показалци (именен, на рецензираните книги и институции, на 
рецензираните електронни продукти, на ключовите думи, на таблиците, на схемите, на 
илюстрациите), които се публикуват в специализирания сайт на СНО (www.sno.unibit.
bg). Води се стратификационен анализ на цялата студентска научноизследователска 
продукция на УниБИТ в пет категории: интердисциплинарни проучвания, актуални теми 
на съвремието, историко-културни изследвания, изследвания на традиционно публикувани 
издания, проучвания на електронни публикации. Показвани практически пред лицето на 
цялата отечествена и международна общественост, в съзнанието на съвременниците 
студентските форуми са проява, съизмерима с тази на Атинската школа на 
античността (поради което дизайнът на сайта на СНО на УниБИТ е решен на основа на 
знаменитата фреска на Рафаело Санцио (Raffaello Sanzio da Urbino) „Атинската школа”).

Какво за Вас означава „ШКОЛА  В  НАУКАТА”?
 – Това е едно универсално понятие, което е свързано с персоналната, личностната 

реализация на индивида. 
Принадлежността към някакъв кръг от съмишленици, което означава 
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принадлежност към кръг от хора, които действат в едно и също направление, обединени от 
някаква идея, е нещо велико. То заслужава преклонение и уважение.

За мен школата в науката представлява вярата в една идея, вярата в човека или в 
хората, които са, частично или изцяло, носители на тази идея. Оглеждайки се около себе си, 
трябва да виждаш съмишленици, които по един или друг начин, но по свой собствен път – 
прокламирайки и проповядвайки – следват тази идея... 

Това своеобразно определение би могло да се продължи: всеки, който участва в 
школата, би трябвало да може да подготви свои последователи. Школата трябва да бъде 
един нескончаем процес на преминаване на знанието от един човек към друг. Говоря 
за обогатяване на това знание, за предаване на ново качество на знанието и търсене на 
реализация в реални практически условия.       

  
– Причислявате ли себе си към някоя научноизследователска школа, линия или кръг?
– Аз самият съм създател на единна такава линия, свързана с понятието 

„информационна среда”.
Имал съм възможността да бъда участник в такива научноизследователски школи 

и интелектуални кръгове: около акад. Благовест Сендов и неговите сподвижници, около 
проф. Петър Бърнев – това са все хора, които се занимаваха с основите на компютърната 
наука и информатиката в България. Гордея се, че съм бил част от школата по управление 
на проф. Джордж Лайтман  (George Leitmann) от Калифорнийския университет в Бъркли, 
бил съм и в интелектуалния кръг на проф. Иван Попов, който се занимаваше с проблемите 
на несигурността и нейното управление... Накрая отиваме към този кръг, който се формира 
около мен. За него споменах в самото начало – моят кръг е свързан с изследване и 
практическо приложение на категорията „информационна среда”...   

– Като формиране на мисленето на научна школа, инициирана от Вас, може да 
бъде разглеждано разгръщащото се от студентите на УниБИТ научно движение, което 
се осъществява под ръководството на специално подбран екип от преподаватели по 
комплекс от човешки и научни достойнства. 

Това научно движение проучва: 
- ЦЕННОСТНИЯ  ГЕНОМ  НА  БЪЛГАРСКАТА  КНИЖОВНОСТ  И  ЛИТЕРАТУРА  

(изучаване на езика и преписване на ръка и на компютър на „История славянобългарска 
…” на Св. о. Паисий Хилендарски (Ил. 73); проучване на антологизма в българския 
историко-културен процес от ІХ до ХХІ в. като проява на енциклопедизъм); 

- ЕТИМОЛОГИЯТА  НА  ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАТИВНАТА  СФЕРА  
КАТО  ПОЛИЛИНГВА (създаване на „Англо-руско-български речник по библиотечно и 
информационна дейност” с принадлежащите му сигнифицирани англо-руско-българска, 
руско-българо-английска и българо-англо-руска версии); 

- МОДЕЛИРАНЕ  НА  ЕЛЕКТРОННИ  БИБЛИОТЕКИ  (ETIMOLOGICA – тук са 
конфигурирани семантични вериги от термини и понятия: 13000 на английски – руски 
– български; 13000 на руски – български – английски; 13000 на български – английски 
– руски; общо 39000 триезични вериги на термини и понятия; PAISIADA – в процеса 
на моделирането е включена създадената за учебни цели монография – кн. ІІ на сер. 
„Факлоносци” „Свети отец Паисий Хилендарски. История славяноболгарская … : 
Информационен код на българската книжовност и литература”, която представлява 
сигнифициран препис на знаменития първоизточник; в изданието е систематизиран 
тезаурус на езика на атонския йеромонах: 1019 съществителни имена; 853 причастия; 
451 глаголи; 750 прилагателни имена; 121 местоимения; 203 числителни имена; 277 
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неизменяеми части на речта (наречия, предлози, съюзи, частици); 151 думи, изписани с 
главни букви; EVRISTIANA – за научните открития на човечеството; HUMANITARIANA – 
за  концепциите за човека във философията, литературата, изкуството; PSIHOLOGICA 
– за  концепциите за човека в психологията; NESTINARIANA – за тацитното знание в 
нестинарската соларна феноменология и др.; ANTOLOGICA – за антологичния модел в 
българската култура ІХ-ХХІ в.). 

За научни експерти и редактори на тази продукция – в съответствие с 
платформата за развитие на информационната среда, са отбрани специалисти както от 
преподавателския състав на УниБИТ, така и водещите учени – библиографи и филолози 
– редактори от Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, Централната 
библиотека на Българската академия на науките, Софийския университет „Св. Климент 
Охридски” [13]. 

Какво движи науката?
 – Науката, която акумулира човешкото знание и неговото използване, се движи 

от потребностите на човечеството не само да придобива нови знания, но и да прилага тези 
знания в реалната обществена практика. Затова науката трябва да се движи напред, да се 
възпроизвежда... 

Понятията „наука” и „движение на науката” бих свързал с понятията „интелект” 
и „интелектуалност”. 

На времето великият Алберт Айнщайн беше казал че, за да твърдим, че нещо 
съществува, то трябва да може да се измерва... (Вж: по-горе. – С. Д.)... 

За съжаление, ако се огледаме около себе си, по никакъв начин не бихме 
могли да твърдим, че има универсална мярка за измерването на интелекта. Това не 
значи, че понятието не съществува. Но то не може да бъде обосновано теоретически, 
докато практическите му измерения се виждат ясно. Някой би могъл да спори с мен 
и да каже: „Да, но има т.нар. IQ тестове, които се използват за оценка на нивото 
на интелигентност на различни категории хора”... Аз бих възразил и от научна, и от 
практическа гледна точка, защото това са просто индивидуални измерители на качествата 
на отделни хора, които са свързани с възможността за оценяване в определена специфична 
среда. Ако един такъв тест е приложим за САЩ, той не е приложим за Чили, за Китай, за 
Австралия и т.н., което означава, че IQ тестът не е универсален измерител...

Без да цитирам имена, аз съм присъствал на среща в Латинска Америка, където 
Нобелов лауреат каза, че когато става дума за интелектуалността и нейното измерване, той 
отдава предимство не на себе си, а на една жена от делтата на Амазонка, която е родила 
17 деца. Когато става дума за съществуването на човешкия род, свързано с неговото 
възпроизводство, тази жена се оказва по-полезна за човечеството, отколкото той самият. 
В тази връзка въпросният Нобелов лауреат не се нае да даде определение на понятието 
„интелект”, а просто заяви, че това понятие в момента е измеримо с възможността за 
възпроизводство на човешкия род...

Но какво движи науката?
Науката се движи от осъзнатото чувство за съпричастност на отделния индивид или 

група от хора към проблема за развитието на човечеството. 
Въпреки че има научна дисциплина, наречена „наукознание”, която е свързана с 

изследването на тенденциите на развитието на самата наука, науката сама за себе си не е 
самодостатъчна, не е самоопределяща се. 

Науката трябва да бъде от полза на общественото развитие – тъкмо тогава и само 
тогава могат да се намерят реалните механизми за нейното развитие и прилагане в реалната 
обществена практика.    
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– Две Ваши авторски книги следва да бъдат разгледани отделно (изхождайки от 
формулирания от Й. В. фон Гьоте принцип, че книгите най-много говорят за създателите 
си), защото в тях се подготвя научната платформа на развиваната от автора им 
концепция за информационната среда, поднесена като диптих – Кн. І-ІІ: „Информационна 
среда за трансфер на технологии” [6] и „Несигурност, сложност и информация : Анализ 
и развитие на несигурна информационна среда” [7] (тр. е в съавт. със специалиста по 
информационни системи проф. д.т.н. Д. Христозов) (срв.: [8]).

Защо отделихте специално монографично внимание на посочения проблемен възел?
 – Идеята да изследвам феномена „информационна среда” се зароди в мен при 

работата ми като старши изследовател и преподавател в Калифорнийския университет в 
Бъркли (Lawrence Berkeley National Laboratory /Berkeley Lab/) в края на 80-те години на 
миналия век. Тогава имах уникалната възможността да се докосна до 14 живи Нобелови 
лауреати, беседвал съм с тях по различни сфери и аспекти на научното познание (Вж: по-
горе. – С. Д.)... Този тип контакти ме обогати много. Тук стигнах до идеята да се занимавам 
с проблемите на феномена „информационна среда” – да го дефинирам, да го анализирам 
и да го изследвам на базата на натрупаните до онзи момент знания и практически опит, 
който имах в областта на теорията на информацията, прераснала по-късно в теория на 
информирането. 

Докоснах се до различни теории, свързани с информацията и нейното управление, 
чрез лични контакти и много четене. Отразих тези мои търсения в две книги, които успях 
да публикувам. Втората книга е в съавторство с колегата проф. Димитър Христозов – 
участието му в съвместната ни работа е 13 %. За мен беше важно негово съавторство, 
тъй като той внесе допълнението към моята теория за несигурност и измерване на 
информацията – става дума за т.нар. мярка за несигурност, свързана главно с идеите на 
акад. Андрей Николаевич Колмогоров и проф. Грегъри Чайтън (Хайтън) (Gregory John 
Chaitin, Federal University of Rio de Janeiro)... 

И двете книги бяха създадени по време на престоя ми в Калифорнийския 
университет в Бъркли. Те бяха апробирани в рамките на научни сесии, в разговори и 
дискусии с колегите. Струва ми се, че на онзи етап тези книги напълно задоволяваха моите 
професионални интереси. По-късно те се превърнаха в база за защита на „голямата” ми 
докторска дисертация, а след това – и за получаването на професорско звание в областта 
на организацията и управлението на информационните процеси. Така се сбъдна една моя 
младежка мечта.

В тези две книги научният проблем е един – изследване на информацията... 
По онова време беше модерно да се говори за трансфер на информацията като пренос 
на знание от едно физическо място, т.е. от едно интелектуално равнище към друго. 
На практика това е задоволяване на чисто изследователски интереси, които по-късно 
задълбочиха заниманията ми с теория на кибернетиката и управление на базата на 
информацията. Управлението представлява целенасочено изменение на системи. Тези 
научни проблеми са ме вълнували винаги, но в САЩ намерих истинското им приложение в 
реалната обществена практика.                   

– Вие се занимавате задълбочено с организационно-управленските аспекти на 
диалога човек : информационна среда; проблемите на изкуствения интелект – и като 
научноизследователски направления, и като научно-приложен аспект на разработките. 
В цитираните Ваши монографични трудове достигате до своеобразен компендиум по 
третираните въпроси в процеса на съзряване на предлаганите трудове: август 1989 г. – 
декември 2003 г. (петнадесетгодишен период на катализа в обширния ареал: Бъркли, САЩ 
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– София, България!)
Какво са времето и пространството за изследователя?
 – В самия въпрос се третира проблемът за интелекта като цяло, но за т.нар. 

изкуствен интелект...
Тезата на Айнщайн за това, че нещо, което не може да се измери, не съществува, 

има много абстрактен характер... На времето Алън Матисън Тюринг (Alan Mathison 
Turing), който е един от теоретиците на информацията, беше измислил нещо, свързано с 
определяне на интелигентността. Идеята получи гражданственост като „Тезис на Тюринг за 
интелигентност”... Няма да разкривам същността на този тезис в момента, но ще кажа, че 
след време той се оказа несъстоятелен. Обори го Джоузеф Вайценбаум (Joseph Weizenbaum) 
– друг велик учен, който на базата на известната „Теория на формалния диалог” създаде две 
компютърни програми: „ELIZA” и „Doctor”. С тяхна помощ той разбива т.нар. „Тезис на 
Тюринг...”, като доказва, че една физическа същност би могла да генерира отговори не на 
базата на мисловен процес или на творческа инвенция, а на базата на формална преработка 
на зададения въпрос. И колкото по-сложен е въпросът, толкова формално по-сложен е и 
отговорът, който създава чувството за интелигентност, което е измамно и невярно.

В тази връзка работата на един учен в една такава среда, базирана на естествен, а 
понякога и на изкуствен интелект, до голяма степен се определя както от времето, така и от 
пространството на изследването. 

Аз имах много добра възможност за творческо развитие в рамките на България през 
оня период (преди промените!). Той съвсем не беше лош за израстване на кадърни млади 
хора, които имаха желанието и потенциала да се развиват. 

Този период е както извинение за слабите учени, така и за слабите политици, които 
не са могли да намерят истинската си творческа изява и са търсили винаги причина за това, 
кой или какво им пречи. Без да съм бил радетел на тогавашната партия или поддръжник 
на нейните цели и идеали, на базата на възможностите, които съм имал и творческия 
потенциал, който успях да реализирам, аз се вписах в онова време, намерих място за своята 
изява. Бях поканен – заради моите творчески постижения – да работя в Калифорнийския 
университет в Бъркли...

Говорейки за днешното време – въпреки трудностите, въпреки различни типове 
реални, формални, виртуални и други вмешателства от външната среда в моето развитие, – 
успях да се съхраня такъв, какъвто съм. Продължавам да реализирам идеите си...

Всичко това е свързано с времето... 
Що се отнася до пространството, имал съм възможност да работя в обширно 

пространство през онова време – и тук, в България, но и в рамките на страните от бившия 
социалистически лагер – главно в ГДР (Германската демократична република), но и в 
Русия, и в Унгария. Там създавахме интелектуални продукти, които продавахме. 

От друга страна, не мога да не отчета факта, че пребиваването в САЩ ми даде 
много големи възможности за творческо израстване. Там видях другия тип отношение 
към учения, формалната свобода на изразяване, формалната свобода на мислене, а 
също и строго насочващата развитието на един млад човек обществена, икономическа 
и политическа среда. Видях в оптимална обстановка ползата от това развитие както 
за социалната среда, така и за самия човек. Това ми беше от голяма полза. Успях да 
реализирам идеите, мечтите си в този пространствено-времеви континуум, успях не 
просто да ги пренеса със себе си, но и да бъда част от хората, които ги приложиха в нова 
съвременна България.                          

– В съответствие с духа на постмодерния некласически релативизъм, преосмислящ 
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множествеността от трактовки на информационната феноменология като битийна 
реалност в началото на ХХІ в., Вие правите важно методологическо уточнение: 
„единна, обобщена или интегрирана” [6, с. 18] е цялостната информационна среда 
(global information environment), което предполага: „наред с обобщената би трябвало 
да съществуват и някакви частни, относително специфични информационни среди за 
означаване на едни или други същности” [6, с. 18]. От структурна и функционална гледна 
точка частната информационна среда (particular information environment) e множество 
от три взаимосвързани компонента: информационни фондове (1); информационни 
технологии (2); човешки фактор, проявяващ се в интеракциите между субектите и 
оборудването (3) [6, с. 18, 19]. Свързващо звено в концепцията Ви са трите кардинални 
съставящи човешкият фактор през призмата на поведението на субектите: организация 
на взаимодействието; проблеми на общуването; психологически проблеми [6, с. 18, 20].

Моля Ви, опишете по-подробно феномените в тяхната взаимосвързаност?  
– За мен понятието „информация” – във всичките му измерения – е феномен сам за 

себе си... 
И компонентите на информационната среда – както Вие ги споменахте във въпроса 

си: информационни фондове (1); информационни технологии (2); човешки фактор, 
проявяващ се в интеракциите между субектите и оборудването (3) – също представляват 
феномени... 

Всеки един от компонентите на информационната среда е свързан: всеки с всеки, а 
всеки един от тях, самостоятелно или в комбинация, е свързан с един от другите. Подобно 
разбиране представя едно необозримо поле както за теоретични изследвания, така и за 
приложения в обществената практика. 

Тяхната взаимосвързаност не е нещо изкуствено, което трябва да се подхранва на 
базата на задоволяване на определени формални задачи, поставени пред един изследовател. 
Тяхната взаимосвързаност е естествен процес, който се обуславя от свързващия елемент 
между тях, а той е  ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР! 

  
– За пълната методологична яснота на концепцията Ви „информационна 

среда” допринася принципната всеобхватна формулировка както на компонентите 
– информационни фондове, информационни технологии и човешкия фактор, – така и 
на основните параметри на информационната среда: предметна област; характер 
на информацията; информационни потоци; вид на информацията; информационни 
канали; информационни дейности и процеси; обем на съхраняваната, разработваната и 
разпространяваната информация; йерархия [6, с. 20]. Напълно справедливо подчертавате, 
че „Измененията на всеки един от параметрите влияе в една или друга степен 
върху общото състояние на средата”. [6, с. 20]. Предмет на разглеждания труд е 
„специфичната предметна област „трансфер на технологии” [6, с. 21], която позволява 
при наблюдение да се превърне в мощен знаниев инструмент за изучаване, анализ и 
управление на информационната среда. 

Изложената теоретико-методологична постановка позволява натрупаният опит 
в техносферата на информационните комуникации да се види през призмата на системно-
структурна цялостна знаниева парадигма на многоаспектен синтез. 

Опишете по-детайлно системно-структурната цялост на разгръщаната 
платформа …

– Самата идея за теорията на информационната среда не е нещо ново. 
Тя е свързана преди всичко с голямата обществено-политическа и икономическа 

среда, в която тази теоретична разработка е поставена на базата на емпиричните данни. 
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Тези данни са много близки и до всеки човек, който не е успял по един или друг начин да 
ги формулира в тяхната цялост... 

Това е едно естествено продължение на теорията на научната информация, която 
преминава в съвременната теория на информирането – т.нар. „informing science”, – 
където изпълнението на задачата не свършва с изпращането и получаването на адекватно 
съобщение от изпращача към получателя, а преминава в интерпретация на самото 
съобщение от получателя, от неговото приложение в реалната обществена практика, 
свързано както с доверието към изпращача, така и с доверието към средата, в която се 
реализира това информационно съобщение. 

Всичко това е в основата на системно-структурната цялост на разгръщаната 
платформа на концепцията „информационна среда”.     

 
– Изложеният в труда Ви „Информационна среда за трансфер на технологии” 

[15] хуманитарен културно-ценностен възглед за същността, мащабите, обществената 
значимост и социалното съдържание на компютризацията се концентрира върху 
организацията и взаимодействието човек → компютър, редуцирана до проблеми на 
диалога във възникващата конфигурация: индивидуалност на диалога; несъгласуваност 
между различните системи при водене на диалога; откриване и поправяне на грешки; 
направляване на диалога; поддържане на постоянна информираност и активност; 
многозначност на смисъла (полисемия). Представените в книгата проблеми са описани 
като общи технически, технологични, социални и психологически аспекти на трансфера 
на технологии. Това позволява да се пристъпи към обобщена квалиметрична класификация 
на особеностите на реципиента на информация: 1. научен и практически интерес; 2. 
предпочитани начини за ползване на информация; 3. организационна принадлежност; 
4. продължителност на интереса в определена предметна област; 5. мотивация; 6. 
иновационни способности. 

Коментирайте очертаващата се класификация…

– Въпросът насочва към определени отговори, с които съм склонен да се съглася.
Но преди всичко бих искал да обърна внимание на концентрацията върху 

организацията и взаимодействието „човек → компютър” – т.нар. човешки фактор 
(интеракциите между хората и оборудването на информационната среда). 

В общия случай тези интеракции се провеждат на базата на някои системни 
ограничения, които са свързани, веднъж, с организацията на диалога; с проблеми 
на общуването в рамките на информационната среда, втори път; с така наречените 
психологически фактори, които оказват, на трето място, много силно влияние върху 
начина на интерпретация на информацията. 

Намирам този въпрос за пряко свързан с предишния въпрос. 
В отговора си отбелязах еволюционното развитие на теорията на информационната 

среда в рамките и в посоката на теорията на информирането. 
При всички случаи квалиметричната класификация на особеностите на реципиента 

на информация има отношение към интерпретирането и приложението на конкретните, а и 
по-обобщените информационни съобщения. 

На първо място тук е научният и практическият интерес, който има пряко влияние 
върху интерпретацията и приложението на конкретното информационно съобщение. 

На второ място трябва да бъдат отбелязани предпочитаните традиционни, 
иновативни или някакви други начини, които – съществувайки под формата на изключение 
– са свързани с ползването на информация.
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На трето място следва да се изтъкне организационната принадлежност на лицата, 
които участват в информационния обмен, когато става дума не само за приемането на 
информацията, но и за нейното интерпретиране и въздействието й върху конкретното 
информационно приложение и въобще върху цялата информационна среда.    

Тук, не на последно място, могат да се отнесат още:
- мотивацията на този, който изпраща информацията, но и на другия, който приема 

съответното съобщение;
- техните иновационни способности;
- продължителността на интереса за задоволяването на информационните 

потребности на реципиента от информация в продължителни интервали от време.    

– Изложената накратко цялост на Вашата концепция за информационната 
среда в цит. тр. [6], разглеждана на фона на равнището на информационната наука в 
трудовете на К. Шенън (C. Shannon), Ф. дьо Сосюр (F. de Saussure), Г. Фреге (G. Frеge), М. 
Мински (M. Minsky), позволява да се констатира нейната пределна яснота и простота (в 
рационалния смисъл на понятието). Тя реално контрастира на фона на аморфните реални 
конфигурации на частните информационни среди, познати от обществената практика, 
които наподобават по-скоро феномена на играта (вж: по-долу), отколкото феномена на 
друго предварително проектирано човешко действие. 

Какво е мястото на идеалните представи за реалната практика на 
информационната среда?

– В самата теория на информационната среда има едно деление, което е същностно. 
То е установено още в началото на извеждането на теоретичните постановки на средата 
като такава. 

Това е разделянето на информационната среда на:
- обобщена или обща; 
- други видове информационни среди, които са т.нар. специфични или частни.
На всеки човек, който живее в нашата информационна цивилизация, му е пределно 

ясно от опита, че обобщената информационна среда представлява информацията и 
условията, в които тя съществува. 

Разликата между тази обобщена среда и т.нар. специфични или частни среди, 
които се състоят от три основни компонента (информационни фондове, информационни 
технологии и интеракцията „човек → компютър”), дава представата за реалната практика 
при приложението на информационната среда в обществено-икономическите условия.       

– Строгата линия на науката, просвещаваща със светлината си 
информационната реалност (и тази на средата), би могла да се олицетвори със стихията 
на бог Аполон (Феб) (в трактовката на руския поет, философ, учен филолог, теоретик 
на символизма Вячеслав И. Иванов /1866-1949 г./ [9] в информационното пространство 
(ако използваме метафориката на превърналите се в класически митологемни представи 
за света, изхождайки от постнекласическия стадий на съвременната парадигма на 
познанието). 

Изразът на единството като стихия позволява да определим същността му 
като монада. Вашето научно творчество активизира тази страна на информационното 
пространство.

Монадата на Аполон (... и пределната рационалност на представянето на 
единството на информационната среда в Кн. І) противостои ли на Дионисиевата 
(множествеността по В. И. Иванов) диада? Или тези две стихии в информационното 
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пространство постоянно се трансформират една в друга…
– Отговорът на този въпрос – за така наречените от Вас стихии – е заложен в  

постановката на самия въпрос. 
Смятам, че тези две стихии – на монадата (Аполон) и диадата (Дионис) – се 

трансформират постоянно една в друга. 
И докато при формулировката на една специфична (частна) информационна среда 

имаме твърдо детерминиране на компонентите на средата, то в общата формулировка 
на информационната среда като такава, отнасяща се до информацията като философска 
същност и нейното съществуване в реалните условия, като че ли съществува в състояние на 
контролиран хаос... 

Струва ми се, че този контролиран хаос преминава в детерминацията на 
информационната среда като частна или специфична. 

Двете цивилизационни стихии – на монадата (Аполон) и диадата (Дионис) – се 
трансформират последователно една в друга в зависимост от:

- продължителността на тяхното съществуване; 
- продължителността на интереса на тези, които ползват информация;
- организационната рамка, в която се развиват и обобщената, и частните 

информационни среди.   

– Направеното наблюдение за игрите на човека (вж: по-горе) ни отвежда към 
известната в науката класификация на игрите в живота и в изкуството, създадена от 
системолога М. Епщейн (М. Epstein) [10] (като преосмисляне на философската линия И. 
Кант /I. Кant/ – Й. Хьойзинга /J. Huizinga/. Цит. авт. напълно обосновано разграничава 
игрите на човека, които имат две съвършено различни философии: 1. „game” (англ.: 
игра) (шах, карти, футбол, рулетка), която вътрешно е твърде по-организирана от 
обкръжаващата ни действителност; 2. „play” (англ.: игра) (както играят децата и 
актьорите в условното пространство на театъра) – прелестта тук се състои в това, че 
всички ограничения на сериозния живот могат с лекота да се преодоляват [11]. 

Бог Дионисий (Вакх) (по В. И. Иванов) [9] обозначава множествеността на 
нещата в информационната реалност – диада. Диадата – като отделяне – предшества 
монадата – като обединение.

Като математик и информатик, коментирайте трансформациите в 
информационното пространство диада → монада.

 – Тези трансформации имат пряко отношение към предишния въпрос, когато 
коментирахме разликите и взаимовръзката между обобщената информационна среда и 
специфичните информационни среди в зависимост от вида на информацията, която се 
съдържа в информационните фондове.

Струва ми се, че ако използваме тази класификация на М. Епщейн, свързана 
с понятията „game” и „play”, би могло да се направи едно такова заключение, че 
трансформациите в информационното пространство по естествен начин преминават от 
монада в диада и от диада в монада в зависимост от конкретните условия на конкретното 
обществено-икономическо и политическо пространство, в което съществува една 
информационна среда.    

– Към същността на посочвания проблем ни отвежда втората Ви книга, цит. 
по-горе – „Несигурност, сложност и информация : Анализ и развитие на несигурна 
информационна среда” [7]. Третиран в условията не на идеална (философска) среда, а в 
сферата на реалната несигурна информационна среда (uncertain information environment), 
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философският проблем информационна същност, съществуващ под формата на 
информационни аспекти на триадата несигурност (uncertainty) – сложност (complexity) 
– информация (information), е квинтесенция на феноменологията на самата глобална 
информационна среда. Когнитологичната проскопия на закономерностите, свързани 
с категорията информационна среда, достигната чрез цит. Кн. І [6], структурира 
архитектониката на Кн. ІІ [7].

Разд. 1: Понятия. Особености на Кн. ІІ [7, с. 18-22] очертава кръга от проблеми 
(неопределеност, недефинираност, неадекватност, необвързаност, двусмисленост, 
неяснота, съмнителност, неувереност, колебливост, интуитивност...), отразени в 
понятието „несигурност” (uncertainty). 

Методологичната платформа на този контекст е формулираната постановка: 
„съществува неразривна интерактивна връзка между оценяващия обект (явления, процес 
и пр.) и субекта, извършващ оценката. Това в общия случай означава, че сложността на 
един обект зависи от начините и пътищата за осъществяване на интеракция между него 
и субекта” [7, с. 20]. 

Как оценявате понятието „несигурност” (uncertainty)?
 – Даването на определение на понятието „несигурност” е една много сложна – от 

теоретична гледна точка – дилема...
Спомням си, че в един речник, който няма да цитирам (става дума за много известно 

западно издателство), се дава едно определение на несигурността като липса на сигурност, 
с което не се казва нищо съществено. Това определение не носи информация и знание за 
тези, които интерпретират феномена несигурност от гледна точка на практиката. 

За мен несигурността може да се концентрира в две понятия: неопределеност и 
неяснота. 

Несигурността е неопределеност и неяснота!    
Неопределеността е липса на точно и прецизно разграничаване, размитост, 

неточност. 
Размитостта е в рамките на т.нар. „размити множества”, обосновани от 

американския учен от ирано-еврейски произход Лотфи Заде (Lotfi  Asker Zadeh)...
Неяснотата е неспецифициран избор между две и повече алтернативи. В общия 

случай тя е изменчивост.
Обединени, тези две понятия – размитост и неяснота – дават идеята за това, какво 

трябва да се разбира под несигурност. 
     
– В Разд. 2: Несигурност и сложност [7, с. 23-32] на Кн. ІІ конкретизирате 

третираната феноменология като вътрешно-йерархична системна структура на нива 
[7, с. 25]. Акцентирано е върху метасистемното ниво от най-висок порядък в системната 
йерархия [7, с. 25-26]: пораждаща система; система от данни; генерираща система; 
структурна система; метасистема. От общометодологична гледна точка се формулират 
следните принципи: дескриптивност (сложността на системата е пропорционална на 
количеството информация, необходимо за пълното й описание) [7, с. 26]; адитивност 
(сложността на дадена система е пропорционална на количеството информация, 
необходима за разширяването на всяка несигурност, асоциирана със системата) [7, с. 27]. 

Опишете феномена „сложност на информацията” …
– Сложността като феномен се отнася не толкова до информацията, колкото до 

системите, в рамките на които съществува информационната парадигма. 
Сложността е едно много важно понятие, което е характерно за днешната 

цивилизация. 
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Ако би могла да се опише с няколко думи днешната цивилизация, аз твърдя, че това 
може да стане с термините „информация”, „несигурност” и  „сложност”. Има и други 
важни термини като „системи”, „риск”... Но основополагащи са трите: „информация” – 
„несигурност” – „сложност”.

Основният проблем при сложността е този за опростяването, т.е. системите да се 
сведат във вид, в който да бъдат разбираеми за ония, които ги ползват. 

Сложността може да се определи на базата на т.нар. първи и втори принцип на 
сложността – това са две различни гледни точки на определянето на проблемите на 
сложността...

Първият принцип на сложността гласи следното: сложността на една система 
е пропорционална на количеството информация, което е необходимо за нейното пълно 
описание, т.е. колкото повече информация е необходима за описанието на тази система, 
толкова тя е по-сложна. Това е свързано с количеството информация. Тази сложност се 
нарича  дескриптивна (описателна) сложност.  

Вторият принцип на сложността гласи следното: сложността на една система 
е пропорционална на количеството информация, необходимо за разрешаване на всяка 
несигурност, свързана със системата.

В изложеното се състои същността на понятието „сложност на системи”, която би 
могла да се проектира върху понятието „сложност на информацията” и върху други сложни 
материални и нематериални същности. 

  
– В Разд. 3: Несигурност и информация. Измерване на несигурността [7, 

с. 33-92] е представена информационна карта на категориите неопределеност 
и яснота (n-смисленост) под формата на концепциите: неточност, размитост, 
неспецифицираност, общност, изменчивост и др. на базата на мерките (за размитост) – 
FUZZY SETS [7, с. 33, 65-71] и неяснотата (размити мерки) – FUZZY MEASURES [7, с. 33, 
72-90].

Сърцевината на разглежданата книга са две магистрали: 
1. класически мерки за несигурност (информация на Хартли /Ралф Хартли, Ralph 

Vinton Lyon Hartley/ [7, с. 34, 35-42]; ентропия на Шенън /Shannon/ [7, с. 34, 42-49]; 
сложност на Колмогоров [16, с. 49-57]; ентропия на Болцман /Лудвиг Болцман, Ludwig 
Edward Boltzmann/ [7, с. 34, 57-59]); 

2. конвенционални теории за третиране несигурността и мерки, които те 
предлагат (теория на увереността на Шортлиф /Едуард Шортлиф, Edward Hance 
Shortliffe/ и Бюканън /Брюс Бюканън, Bruce G. Buchanan/ [7, с. 60-61]; теория на 
инцидентните изчисления на Бънди /Алън Бънди, Alan Richard Bundy/ [7, с. 61-65])...

Опишете по-детайлно същността на феномена „несигурност и информация”… 
– Тук има една много интересна връзка на феномените „несигурност”  и 

„информация”. Тази връзка се състои преди всичко в начина на интерпретиране на самата 
информация.

… Още навремето А. Айнщайн е казал вече посоченото от мен по-горе: „ако нещо 
не може да се измери, то не съществува” (вж: по-горе)…

В тази връзка на мен ми се ще да обърна внимание върху известния факт, че в 
началото на миналото столетие Клод Шенън за първи път доказва какво количество 
информация би могло да премине през определен информационен канал за определено 
време, т.е. той за първи път измерва информацията, тя добива смисъла на реална същност 
според класификацията на А. Айнщайн. 

Във феномените на взаимодействие „несигурност” и „информация”  аз намирам в 
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моите изследвания възможността и доказвам в някои свои твърдения на базата на теореми, 
свързани с измерването на информацията чрез сложността, т.е. несигурността служи като 
мярка за измерването на информацията.       

Съществуват много класически мерки за несигурност. Едната от тях е т.нар. 
несигурност на Р. Хартли, която е изведена още в началото на миналото столетие. Друга е 
ентропията на К. Шенън, предложена в средата на същото столетие...

И Р. Хартли, и К. Шенън въвеждат своите мерки с основната цел – да измерят 
информацията в термините на несигурността – т.нар. мярка на Р. Хартли се нарича 
информация на Хартли, а мярката на К. Шенън се нарича ентропия на Шенън. По-нататък 
се въвежда ентропия на Л. Болцман и т.н. Въвеждат се други по-модерни мерки, свързани 
с теорията за сложността на А. Н. Колмогоров и Грегъри Чайтън, които са двама много 
известни учени...

...Съществува теорията на увереността, теорията на инцидентните изчисления, 
мерките за размитост, от една страна, и, от друга страна, размитите мерки (те са 
различни мерки!)... Тука са и т.нар. вероятности мерки, които също принадлежат към 
класическите мерки: мерки за възможност и необходимост, мерки за дисонанс, мерки за 
конфузия, мерки за неспецифицираност... Дори тук можем да отнесем известните принципи 
за минимум и максимум ентропия като възможности за измерване на информация… 

Може би не съм успял да изброя всички възможни мерки за несигурността 
в качеството им на измерители на информацията. Съществена е връзката между 
информацията и несигурността!

Въобще цялото това преминаване от информация към несигурност – аз успявам 
да докажа, но и други са го правили преди мен... – показва, че несигурността може да се 
използва като мярка за количество информация.

ЕДНО  НЕЩО  Е  ТОЛКОВА  ПО-СИГУРНО,  КОЛКОТО  ПО-МАЛКО  
ИНФОРМАЦИЯ  Е  НЕОБХОДИМА  ЗА  НЕГОВОТО  ОПИСАНИЕ!     

– След Разд. 4: Обобщаващи бележки [, с. 61-65] следва ключовия Разд. 5: Анализ 
и управление на несигурна информационна среда [7, с. 96-156], в който е представено 
методологично-практическото съотношение на интелектуалния свод на Кн. І-ІІ [6-7]. Тук 
се трактуват нивата на несигурност – като единно цяло – на: информационната среда, 
нейните компонент и идентифициращите я характеристики.

Системната множественост от рудименти интегрира в единство 
информационните феномени:

- компонентите (несигурност [:Н] – сложност [: С] – размитост [: Р] на 
информацията [: И] (1), 

- в съответствие с концептуалното ниво [: КН] на информационната наука [: 
ИН] в пресечната й точка с математиката [: М] като метаезик на тази наука (Хартли 
[: Х] – Шенън 

[: Ш] – Колмогоров [: К] – Заде [: З]) (2),     
- третирани в разглежданата книга във вид на компендиум по проблема [: КП] (3);
  - феноменологично реконструирани в математическото измерение на 

информацията  [: ФР], наблюдавано през ХХІ в. (и трасирано от цит. концепция) (4),
- като преддверие на съвременната постмодерна некласическа парадигма на 

познанието [: СП] (5),
- начин на съществуване (modus vivendi) на информационно-комуникативната 

реалност [: ИКР] (6). 
Описаната системна множественост на информационната среда (Кн. ІІ) е 



1148

по-първична (Дионисиева линия) (play-феноменология) от обединяващата я концепция 
(Кн. І) (Аполонова линия) (game-феноменология). В обединяващата рудиментите на 
инфосферата концепция на Кн. І информационната среда е максимално окултурена, 
социологизирана, но това е така, защото е наблюдаем (чрез Кн. ІІ) нейният 
антропоморфен план. 

Моля Ви от дистанцията на времето да направете макроанализ на двете книги…
– Когато човек гледа на нещо, което е създадено от него преди доста години, в 

главата му се появяват противоречиви мисли и чувства. 
На първо място – поне лично за мен – стигам до извода, че това, което съм създал, 

което съм написал, би могло да бъде много по-добро от онова, което е в действителност... 
Но това е една естествена реакция... Както се казва: винаги по-доброто е враг на доброто... 
Това е естествено развитие...

Цялата философска интерпретация на темата за информацията и информационната 
среда се появи в мен, когато започнах работа като млад специалист в Информационния 
център за трансфер на технологии „Информа” в рамките на Централния машиностроителен 
институт (вж: по-горе). Тогава за първи път публикувах материал, който беше изпратен 
на конференция в чужбина. Материалът беше забелязан от проф. Джордж Лайтман (вж: 
по-горе) – много известен учен, който беше декан на Факултета по машинно инженерство 
в Калифорнийския университет в Бъркли. На базата на това косвено запознаване той по-
късно ме покани на работа като старши изследовател в ръководения от него департамент 
на този университет. Там, както вече казах, бях гост-доцент в рамките на две академични 
години. 

Имах възможност да разгърна тези свои идеи в работата си в Калифорнийския 
университет в Бъркли. 

И двете книги, посочени от вас – Кн. І-ІІ [6-7], – се родиха в периода на моето 
пребиваване в Бъркли. 

Първата книга – „Информационна среда за трансфер на технологии” [6]  – излезе 
малко по-рано. Тя беше наистина вдъхновена тук и реализирана там. 

Втората книга – „Несигурност, сложност и информация” [7], в която разглеждах на 
теоретично ниво проблемите на несигурността, сложността и информацията – послужи за 
основа на моята т.нар. „голяма” докторска дисертация за присъждане на образователната 
и научна степен „доктор на науките”. Тук проследявам и развитието на една несигурна 
информационна среда и мерките за измерване на несигурността – както в основните 
идентифициращи характеристики на средата, така и в нейните компоненти и в средата като 
цяло.   

Тези книги – Кн. І-ІІ [6-7] – трябва да имат един естествен завършък, който още 
не съм готов да направя, но се надявам, че през идните години ще успея да синтезирам 
една обобщаваща теория, която да завърши изследванията ми, свързани с проблемите на 
несигурността, сложността и информацията. 

Дори и в момента чета интересни и понякога налудничави идеи, отнасящи се до 
информацията и като философско понятие, и като реално съществуваща „субстанция”. 

Но още нямам готовност за тази Кн. ІІІ. Имам само идеята за нея.     
В началото, когато започнах да пиша Кн. І, споменах, че това ще бъдат три книги, 

тъй като исках да ги разделя по екзекутивен (лат.: executivus – изпълнителен) принцип на 
базата на разглежданите проблеми. 

Оценката ми за тези книги е позитивна.
Те ми помогнаха много. Помогнаха и на много млади изследователи – да развият 

творческите си способности в рамките на теорията на информационната среда. 
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Оказва се, че тази теория намира приложение не само в чисто математически 
или информационен аспект, но и в един по-глобален аспект, свързан с изследването на 
проблемите на управление на знание. 

...Дори това, което съвместно изследвахме за нестинарството – като трансмисия на 
соларния култ, – се базира на интерпретация на различни приложения и базови постановки 
на теорията на информационната среда                       .   

– Изложеното позволява да се види „Аполоновото” (съзерцателното, логически-
членящо, едностранно-интелектуално) начало (на научните построения) като в дълбочина 
кореспондиращо в своя културологичен корен с игрите от типа „game”.

„Дионисиевото” („жизненото”) начало – като проява на play-феноменологията 
– се намира в съответствие с „орфическото” олицетворение на реалността (по В. И. 
Иванов).

Интересно е да се изтъкне, че В. И. Иванов се съсредоточава върху Дионисиевото 
начало не от научноизследователски съображения, а по религиозно-самовъзпитателни 
причини. 

Именно „Дионисиевото” („жизнено”) начало на цит. концепция на В. И. Иванов, се 
визира в „извънвремевото начало на Духа, животворящо живот” (израз на В. И. Иванов) – 
това привлича и мотивира в съвместната работа с Вас…

За да се предотврати крайното разточителство (на отделянето, членението), 
характерно за стихията на Дионис чрез „спускането в титаничната множественост” на 
безпределната индивидуация и, следователно, отделянето му от първопринадлежността 
на всичко (към Отца) (по законите на сътворението) – „слизането от царския престол 
на божествеността”, в античността е необходимо ограничаващото въздействие 
на стихията на Орфей – носител и на Аполоновата монада, и на идеята за цялост и 
възсъединение на света в монотеистичните религии (по В. И. Иванов)...

Вие разделяте възгледа за религиозния духовен код на българската книжовност и 
литература [12]. (Известно е, че религиозното знание е връх на символното знание и то 
разширява сферата на обективното описание на продуктите на неподдаващите се на 
формализация ценности.) 

Към кои ценности на информацията сте особено чувствителен в процеса на 
творческото Ви ежедневие?

 – Разбира се, че човек е пристрастен към нещо и не може с цялата си душа, 
с целия си стремеж към знание да се асоциира с глобалната същност на едно понятие, 
което само за себе си е неописуемо в рамките на един човешки живот. Става дума за 
информацията!

На първо място поставям въпросите за информацията на базата на т.нар. основни 
атрибути на информацията. И тук – в рамките на тези атрибути – отдавам своето уважение 
и научни интереси към релевантността на информацията.

Този атрибут на информацията (релевантността й) има комплексен характер. Той 
показва доколко информацията отговаря на тази, която е заявена от потребителя.

Обръщам внимание на прецизността – степента на детайлизация на информацията, 
но не сама за себе си (не като самоцел!), а когато отговаря на изискванията на конкретните 
потребители.

Много важен атрибут на информацията, на който отдавам своето внимание, е 
навременността, която характеризира получаването на информацията в рамките на една 
информационна среда за точно определен интервал от време. 

Нещото, на което също съм склонен да обърна достатъчно внимание, е яснотата, 
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която характеризира наличието или липсата на излишна и ненужна информация. 
И тук – не на последно място по значение – мога да посоча определения от мен 

атрибут, наречен необходимост, който е свързан до голяма степен с новата постановка 
на проблема за информацията от гледна точка на теорията на информирането. 
Необходимостта определя мотивационната същност на информационното търсене. Тук 
присъства и елемент на доверие, на вяра, на полза.                  

– В диалозите ни привлича вниманието фактът, че се отзовавате на всичко 
съществено, но самият Вие пребивавате в покой. Затова на Вас е посветена създадената 
в УниБИТ и представяната във връзка с 24 май и 1 ноември от студентите на 
университета на ежегодните научни форуми пред лицето на цялата българска и 
чуждестранна общественост оратория – интеракция за България „Бяла светлина (Lux 
alba)”.

Каква е ролята на символното слово за консолидация на обществото ни?
 – Ако отговоря с една дума, бих казал, че ролята на символното слово е огромна! 
Словото винаги трябва да бъде последвано от действие!
Но убедителността на едно слово – както се казва – може да разбие заключени 

врати, а може и – ако има негативна насоченост – да затвори вече отворени врати.  
Затова считам, че символното слово има своето огромно значение в рамките не само 

на една информационна среда – частна, а и обобщена, – но и в рамките на едно общество...
Символното слово разглеждам по-обстойно и по-широко – не само като изказани 

думи, но като изпети песни, като жестове, като мимики, дори като неосъзнато влияние 
на един човек върху неговите последователи или обратно – влиянието, което публиката 
(определена обществена група) оказва върху отделен човек и по този начин формира и/или 
модифицира неговия светоглед за развитието на света.

– Прави впечатление, че търсите в информацията олицетворения като път, 
пътуване (в информационното пространство), но и завръщане (в Одисеевия смисъл 
на метафората) в информационната среда... Този своеобразен философски „възел” 
илюстрира отношенията Ви към сътрудници, с които сте се срещали в различни 
научни командировки и експедиции в България и по света. Тези пътувания утвърждават 
разбирането за информационната среда като планетарна – без географски, 
административни и институционални граници. Малко са кътчетата в България и 
по света, където да не сте изпращали в подобна мисия свои колеги (срв. например: 
изследванията на трансмисиите на северния соларен култ от Мала Азия към Балканския 
полуостров [26])…

Любопитно е да се знае, че в класическия китайски език буквалното значение 
на думата „път” („дао”) е едновременно и пребиваване в път, но и СЛОВЕСНО 
СЪОБЩЕНИЕ (!)…

Защо е важно изследователят да е на път?
 – РЕЗУЛТАТИТЕ  ОТ  НАУЧНОТО  ТЪРСЕНЕ  ПРИ  ВСИЧКИ  СЛУЧАИ   

ПРЕДСТАВЛЯВАТ  ЕДНО  ПЪТУВАНЕ  НА  ЧОВЕК  КЪМ  СЕБЕ   СИ,  КЪМ ДРУГИТЕ  
И  КЪМ  ПРИРОДАТА. 

Не е случаен фактът, че древните китайци са прозрели тази житейска истина и са 
обозначили това понятие със съответната дума.  

– Game- и play-феноменологията на информационната среда, конструирана от 
Вас, зачита многообразието – и на личностите, и на гледните точки, и на привличаната 
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информация. Подобно разбиране е жизнено важно условие за развитието на тази среда, 
възприемана като Аполоново, Дионисиево, Орфеево и Одисеево начало едновременно (вж: 
по-горе)… 

Чертите на информационната среда са на практика постоянно трансформиращи 
се линии, които я моделират... 

Фракталният характер на това моделиране извежда в различни моменти 
на преден план различни линии. Тук обаче е важен принципът на тяхната изначална 
множественост, възприемана като геокосмически ноосферен фактор.

Каква е Вашата оценка на очертаващия се феномен? 
– Пред нас е същински феномен на боравене с множества...

– От многомерната и противоречива фрактална среда (Аполонова – Дионисиева – 
Орфеева – Одисеева) Вие  извеждате като от лабиринт пребиваващите в самата среда.

Какво е усещането Ви за лабиринта на „старите” кодове на информацията?
 – Това е противоречива фрактална среда. 
Ако тръгнем оттук, бихме могли да дадем оценка и за кодовете на информацията. 
Не искам да ги деля на „стари” и „нови”, а просто да ги обознача като 

информационни кодове, които при всички случаи носят послания. 
ТЕЗИ  ПОСЛАНИЯ  ТРЯБВА  ДА  БЪДАТ  ПОЗИТИВНИ  ИЛИ  ДА  СЕ  

СТРЕМИМ  ДА  ГИ  ПРЕВРЪЩАМЕ  В ТАКИВА!  

– Посоченият процес не се отнася само до отделните личности, а и до 
институциите, организациите, обществата на информатизацията и статуса на 
информираността. 

Какви са механизмите за оживяване на интеракцията между отделните 
личности, институциите, организациите, обществата на информатизацията и статуса 
на информираността?

 – Тук ще тръгна от статуса на инфомираността. 
 Това наистина е едно интересно словосъчетание, което няма формален характер, 

а носи дълбокия смисъл на теорията за информирането, който се заключава не само във 
факта да се предаде едно съобщение, получено коректно – то трябва и да бъде използвано 
коректно. 

Това се базира преди всичко на доверието в този, който изпраща съобщението, но и 
във вярата, че същото това съобщение ще получи своята позитивна реализация...   

– Същността на процеса на трансформатизма на реалността и съзнанието е 
разкрит в идеите и действията Ви, предназначени за другите. 

Какво е Другият във Вашето творческо кредо?
 – Това е един дълбок философски въпрос, на който едва ли може да се отговори в 

цяла една студия... 
ДРУГИЯТ – най-общо и схематично казано – Е  ЧОВЕКЪТ,  В  КОГОТО  ВЯРВАШ,  

ИЛИ  ГРУПАТА  ОТ  ХОРА,  В  КОИТО  ВЯРВАШ.   

– Процесът на принципна интеракция с Другия се характеризира с публичност, 
демократичност и прозрачност, които са ценности на обществената практика. Другият 
и институциите са тези, на които Вие отдавате своята съпричастност – и като 
разбиране, и като уважение, но и като съчувствие...

Какво означава за Вас да сте съпричастен?
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 – Понятието съпричастност, прочетено в контекста на глобалната теория за 
информационната среда, означава:

- да споделяш механизмите на теорията за информиране, технологиите за 
осъществяване на това информиране; 

- да вярваш в правилността на това, което правиш; 
- да изпитваш същите вълнения, чувства и емоции, които очакваш, че ще изпита 

този, който получава информационното съобщение.   

– Опознат, лабиринтът на информационната среда през ХХІ в. се трансформира в 
креативна реалност, управлявана от човека на интерактивното общество на знанието... 

Как оценявате ролята на личността при „влизането” в обществото на знанието?
 – Спиралата на цивилизацията дава възможност за естествена трансформация от 

реалност, управляема от човека, в съвременните интерактивни обществени процеси. 
Когато казваме интерактивни, при всички случаи имаме предвид, че това е една 

нова качествена стъпка, в която  НЕ  САМО  ЧОВЕКЪТ  ВЛИЯЕ  НА  РЕАЛНОСТТА  И  Я 
УПРАВЛЯВА,  НО  И  САМАТА  РЕАЛНОСТ  ВЪЗДЕЙСТВА  ВЪРХУ  САМИЯ  ЧОВЕК.

Аз мисля, че  ЧОВЕШКАТА  ЦИВИЛИЗАЦИЯ  ОЩЕ  ОТ  ЗОРАТА  НА  
СВОЕТО   ЗАРАЖДАНЕ  ДЪРЖИ  В  СЕБЕ  СИ  ЗАРОДИША  НА  „ВЛИЗАНЕТО”  В  
ОБЩЕСТВОТО  НА  ЗНАНИЕТО. 

Но е факт, че самото това „влизане” се осъществява на практика в наши дни.     

 – Интерактивността на обществото на знанието се корени в опознатите и 
кореспондиращи помежду си линии, обозначени като Аполоново, Дионисиево, Орфеево и 
Одисеево начало едновременно.

Как определяте степента им на интегрираност?
 – Отговорът на този въпрос не е еднозначен. 
Ако се върнем при схемите на теорията на информацията и теорията на 

информирането, винаги бихме могли да тръгнем от факта, че различните степени на 
интегритет се представят в различните модели на информиране. 

Но стремежът към всеобхватност на информационните процеси не дава основание 
да търсим и да се стремим към много по-висока степен на обвързаност между субекта, 
изпращащ информационното съобщение, и обекта, който го получава. 

Тази обвързаност се корени не само във формалния акт на изпращане и 
получаване на съобщение, но и в осъзнатата полезност на извършваното информационно 
действие.  

– Тъкмо познаването на противоречивите истини ни довежда до всеобщите 
истини, които не се подчиняват на привичния порядък и водят към това, че не могат 
еднозначно да бъдат подредени.

Бихте ли подредили ценностите на човека, пребиваващ ефективно в 
информационната среда…

 – Тръгвайки от формалния факт, който обединява трите компонента 
(информационни фондове, информационни технологии, човешки фактор) във феномена, 
наречен „информационна среда”, при всички случаи трябва да осъзнаем  ВОДЕЩАТА  
РОЛЯ  НА  КОМПОНЕНТА  „ЧОВЕШКИ  ФАКТОР”  В  ИНТЕРАКЦИИТЕ. 

Тези интеракции са свързани с:
- общуването между хората; 
- организацията на взаимодействието; 
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- психологическите проблеми, които възникват в хода на самата интеракция.
ОСНОВНАТА  ЦЕННОСТ  НА  СУБЕКТ,  ПРЕБИВАВАЩ  В  

ИНФОРМАЦИОННА  СРЕДА,  ТРЯБВА  ДА  Е  СВЪРЗАНА  КАКТО  С 
ВЪЗМОЖНОСТТА  ЗА  ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ  НА  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  С  ВСИЧКИ   
ОСНОВНИ  КОМПОНЕНТИ  НА  ИНФОРМАЦИОННАТА  СРЕДА,  ТАКА  И  С  
БАЗОВИТЕ  ФАКТОРИ  НА  УСЛОВИЯТА,  ПРИ  КОИТО  СЪЩЕСТВУВА  СЪЩАТА 
ТАЗИ  ИНФОРМАЦИОННА  СРЕДА.   

През 2006 г. в сърцето на Библиотечно-информационния център на УниБИТ 
представители на Студентското научно общество посадиха лаврово дърво [13], което 
расте едновременно с лаврите на самия университет. То напомня, че творецът „Не е съд 
[за знания], а пламтящ факел” [14] и всичко „свое” той носи със себе си [15], за да го дава 
на Другите.   

Идеята Ви за монумент на книгата – един реликт, вече издигнат пред входа на 
УниБИТ – впечатлява с това, че книгата и буквите на Св. Константин-Кирил Философ са 
конфигурирани върху стилизиран компютърен екран …

Какво от същността на информацията не се променя при смяната на 
технологиите?

 – Това наистина е въпрос, който съчетава в себе си отговорите на всички въпроси, 
зададени досега...

 Има различни материални носители на информация и знание в цялата история на 
създаването и развитието на човешката цивилизация... 

 При всички случаи РОЛЯТА  НА  ИНФОРМАЦИЯТА – КАТО СИНТЕЗИРАНА 
ФОРМА НА ЗНАНИЕТО – Е:

 - да запази паметта на човечеството;
 - да умножи паметта на човечеството;
 - да бъде в полза за бъдещите поколения на човечеството...  

 – Благодаря Ви за тази беседа, уважаеми професор Денчев.
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national security : Formulation of the problem / S. Denchev, А. Kumanova, M. Kumanov, N. Vasilev. // 
Globalism and Security : International Scientifi c Conference, Sofi a, 5th June 2009. – Sofi a, 2009, p. 176-193; 
Denchev, S. et al. The Religious Code of the Bulgarian Refi ned Speech : A Christian Universl Model / S. 
Denchev, А. Kumanova, N. Vasilev. // Етническа и религиозна толерантност : Гражданско общество в 
Югоизт. Европа : Науч. конф. с междунар. участие = Ethnic and Religious Tolerance : Civil Society in 
South East Europe : Intern. conference : Програма / State Univ. of Library and Information Technologies 
(SULSIT), Sofi a, Dec. 2, 2010. – Sofi a, 2010, p. 26. – Res. in Engl; Denchev, S. et al. The Religious Code of 
the Bulgarian Refi ned Speech : A Christian Universl Model / S. Denchev, А. Kumanova, N. Vasilev. // Ethnic  
and Religious Tolerance : Civil Society in South East Europe : Intern. conference : Conference papers / State 
Univ. of Library and Information Technologies (SULSIT) ; Еd. S. Denchev et al. – Sofi a, Dec. 2, 2010. – 
Sofi a, 2011, p. 143-149. – Coaut: А. Kumanova, М. Кumanov, N. Vasilev. …  

13. Лавър – лат: laurus.
14. Лат.: Non vas [de scientiis], sed fax fl ammans.
15. Срв.: лат:  Omnia mea mecum porto.

7.12.2015

V 2
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SCOTT  J.  LLOYD
(Language, culture and experience) 

Interview conducted
by Alexandra Kumanova

– The modern postclassical informing science treats the problem of uniformity of all 
subjective-objective phenomenology of connections, emerging dialogism of consciousness, 
requiring unity and differentiation of “all” knowledge and „all” humans. 

According to you, what is information?
– Information is anything: facts; relating experience; observation; etc. which adds to 

knowledge.

–  What is the classifi cation fi eld of knowledge of the informing science? 
– I am a bit unsure of the meaning or intent of this question. Informing Science is a trans-

discipline approach including computer science, library science, information systems, health care 
systems and others which disseminate information and knowledge to inform (add value to an 
individual’s tacit or explicit knowledge). 

– The cultural world of the information have academic (scientifi c) and mass (large-scale) 
levels. What is your vision about their harmonic interaction? 

– I am unable to answer this question. Probably I am not smart enough to intelligently 
respond to this theoretical question.  Sorry. 

– Could you correlate the idea of Babylon Tower and that of Internet? What is your 
conception about the relation information society – cognitive society? 

– The internet has components of a Tower of Babylon – knowledge and information is 
attempted to be shared and disseminated but cultural, linguistic, or other non-equivalent frames of 
reference hinders effective communication of ideas. Additionally, it is possible that one person’s 
knowledge is not viewed as knowledge or even fact by others. 

– What is the information about our planet in the Third Millennium: „common home” 
(term of N. F. Fiodorov), „global domination or global leadership” (term of Z. Brzezsinski), or 
…?

When the information is a symbiosis between the science and the culture? 
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– All events are viewed through the lens of one’s own experience and culture. Aristotle’s 
view of „form” may not hold equal weight or identical meaning to individuals of different 
cultures. Because nothing happens in a vacuum what is relevant may not have the same import 
due to cultural norms. The ideal theoretical approach which would hold that science „exists” 
equally regardless of culture can not be practically applied thus determination of relevance or 
importance is usually determined by culture and then the science follows. 

– Could you comment upon the compatibility of the languages (the mentality) in the 
quality of information image of the electronic large-scale modeling, correlating in conformity 
with the culture of the perception? This image refl ects the reality, the consciousness, or …?  

– Languages tend to have words which would be more precise than what is available in 
other languages because of the importance placed on a particular event when viewed in a cultural 
context. For example, the Inuit people (Native Alaskans) have over 15 individual words for snow 
which contains subtle differences which would not have meaning for other cultures not familiar 
with snow at all.

I am not sure I have answered your questions in a way that is helpful, but I tried my best.  
Your questions are extremely interesting and thought provoking. Does language, culture and 
experience determine importance and thus defi ne the areas where science is applied?

–  Thank you.

11.11.2009

V 3
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ЯКОВ  ШРАЙБЕРГ
(Я рассматриваю информационное общество 

как первую ступень общества знания)

Беседу ведет 
Александра Куманова

– Современная постклассическая парадигма знания третирует проблему 
информации в связи со всей субъективно-объективной феноменологиeй взаимоотношений 
между вещами, с проявлениями концептуальной нагруженности, диалогизма реальности и 
сознания, требующих соотношений со „всеми” знаниями и со „всеми” людьми. 

На Ваш взгляд, что такое информация? 
– Мой взгляд может не соответствовать взгляду другого человека ... На самом деле, 

мы – вместе с А. И. Земсковым – закончили книгу, в которой анализировали очень много 
определений информации и, конечно, трудно в одном определении это высказать. Тем не 
менее, если вкладывать смысл в это слово – информация, – то, как раз, именно (только не 
боясь тавтологии): информация – это содержание, или вернее даже – смысл тех сообщений, 
которые доступны людям и которыми обмениваются между собою люди, составляя мир, в 
котором живет человек. В слово „информация” – в сегодняшней трактовке – я вкладываю 
содержание.

– Могли бы Вы назвать спектр классификационного поля областей 
информационной реальности? 

Какова классификация метасистем информации? 
– Поскольку мне не известна выбранная и признаваемая всеми классификация 

видов информации, то, исходя из того о чем пишут сегодня исследователи, может быть, 
стоит говорить о: 

- информационных системах как компьютерно-технических системах (1) и 
- социально-информационных системах (2). 
Метасистему этих систем следует строить как симбиоз технической и социумной 

систем.
Мне сегодня не до конца понятна метасистема информации. 
Сегодняшняя перетрактовка понятий, связанных с нарастанием электронной 

информации, с ее, так сказать, доминированием, вызывает некое смещение понятий и их 
переосмысление. 
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И все-таки, я бы – на сегодняшнем этапе – остановился бы на делении информации 
с точки зрения классификации на: 

- общественную (социальную) и 
- техническую. 
С точки зрения метасистемы информации – именно как объединительная 

социально-информационная система. Но это для меня только гипотеза. Мне здесь многое 
непонятно... 

... Компьютерные технологии и электронная информация сужают существующий 
реальный разрыв между названными видами информации. 

– В культуре мира различаем академический (scientifi c) и массовый (large scale) 
уровни (levels) свертывания информации. 

Каково Ваше видение их перспективного гармонического взаимодействия?
– В вопросе – и сам ответ. 
Академизм, который был раньше, и тот, который существует сейчас, – это 

совершенно разные вещи.
Академическая информация и массовая информация уже давно пересекаются, и 

в сегодняшнем обществе не возможно оставаться независимым. Вопрос о том – каково 
будет это взаимодействие – будет ли оно гармоническим, или оно будет агрессивным, 
конфликтным – важен. Кто будет доминировать – сложно сказать ... Учитывая массовость 
процессов электронизации информирования, сегодня я склоняюсь к тому, что, скорее всего, 
будет доминировать массовая информация ...  

– Могли бы Вы соотнести идею Вавилонской башни с идеей Internet? 
Какова Ваша концепция относительно релации информационного общества – 

знаниевого общества? 
– ... Наверное, в плане многоязычия. Вавилонская башня привела к чему... И все это, 

потому что народы стали говорить на разных языках, не понимая друг друга. 
Для Интернета можно сказать, что он соотносим с Вавилонской башней. 
Интернет может рухнуть, если в нем не будет нечто большее, чем средства 

коммуникации, средства самовыражения, или средств рекламы. 
Без идеи, без ценности Интернет все же может оказаться долгосрочным, но 

заканчивающимся проектом. 
Вспомните те огромные сети передачи данных, которые создавались в 60-ые гг. ХХ 

в. – одна за другой – с разными маршрутизациями, с разными техническими наворотами, 
протоколами (их было очень много!)... В основе их лежало желание конкурировать друг 
с другом, быть лучше. И сегодня – ничего нет – остался один Интернет. Почему – потому 
что Интернет послужил не столько сетью, сколько коммуникационной средой. Он начал 
связывать между собой людей, общественность и так далее, и так далее... Но теперь пошло 
развитие резко в сторону рекламы, коммерции, агрессивности ... 

Откуда появились вирусы в мобильных телефонах, например? Это все – следствие 
Интернета... 

Все должно – и Интернет, в том числе, – служить общечеловеческим ценностям. 
И тогда, любая система, и Интернет тоже, – если не вечно, то хотя бы долговечно будет 
служить людям. 

– Чем является информация для нашей планеты в III-ьем тысячелетии: „общим 
домом” (термин Н. Ф. Федорова), „глобальной доминацией или глобальным лидерством” 
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(термин З. Бжезинского), или чем?
– Я рассматриваю информационное общество как первую ступень общества знания.

– Когда информация является симбиозом науки и искусства? 
Могли бы Вы комментировать поэтическое произведение в качестве 

информационной картины, коррелирующей в соответствии с культурой восприятия 
информационного мира ее создателем? Картина данная отражает реальность, сознание 
или, скорее, их диалог? 

– Опять приходим к начальному вопросу... Можно согласиться, что есть какая-
то правда и в словах Н. Ф. Федорова, и в словах З. Бжезинского (здесь – скорее больше 
политический смысл)...

А я бы остановился на содержательной концепции информации. 
И в III-ьем тысячелетии информация все равно должна служить людям, улавливать 

содержание фактов, событий, знаний... 

– В истории культуры искусство древнее науки. 
Когда наука является искусством? 
– В образовании. 

– Могли бы Вы комментировать совместимость языков (мышления) в качестве 
информационной картины электронного широкомасштабного моделирования, 
коррелирующей в соответствии с культурой восприятия? Данная картина отражает 
реальность, сознание, или?..

– Я к электронным библиотекам отношусь реалистично. Я не разделяю всего этого 
шума, который вокруг них и создается. Потому что, на мой взгляд, электронная библиотека, 
это – одно из развитий современных информационных технологий, и – абсолютно не 
доминирующее... Ибо: за электронной библиотекой стоят нерешенные вопросы: авторского 
права, концептуальной собственности, защиты этой собственности... И, в конце концов, – 
определенная направленность „против” книги... 

Ибо электронное чтение не может заменить собой познавательное чтение. 
Электронная библиотека должна служить инструментом науки и образования, но не должна 
заменить собой чтение; она не может заменить вообще собой книгу. 

Я, например, не любитель электронных книг как таковых. Я могу их рассматривать 
только, когда лечу в самолете, когда езжу в поезде, потому что – это удобно: не возить с 
собой книги, а читать на ладонных компьютерах. 

Говорить о замене книг электронными книгами, я считаю глубоко неверно. И 
поэтому, я рассматриваю электронную книгу как нужную, полезную информационную 
технологию, абсолютно не заменяющую все „остальное”. 

И поэтому считаю, что данная информационная картина отражает реальность. 
Не думаю, что она отражает сознание. Отражает эта картина сегодняшнюю реальность 
развития информационных технологий – потребности общества получать быстрый 
удобный доступ к информации... И, в каком-то смысле, в соответствии с уровнем развития, 
достигнутым обществом, уровнем технологий в целом, и информационных технологий, в 
частности, и его желанием получать информацию комфортнее, удобнее, но – не более того. 

Будучи во многих библиотеках, в том числе, и за рубежом, я обратил внимание 
на то, что сегодня идет большой спрос и наблюдается большое количество подписок на 
электронные журналы именно за счет того, что пользователями используются статьи 
из этих журналов, т.е. – фрагменты... И очень небольшое количество электронных книг 
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оказываются среди подписок! Почему? А потому что, электронную книгу очень сложно 
читать. Почему она нужна? Помимо пользования ею во время путешествий или во время 
препровождения в неудобных условиях (когда карманный компьютер более удобный, чем 
любая книга), есть и другие моменты – редкая книга, справочник, интересное описание 
новых технологий (у библиотеки, например, нет возможности купить 20 экземпляров, а 
на нее стоит очередь), то тогда, в этом смысле, электронная версия книги, загруженная в 
локальную сеть, позволяет сразу многим пользователям с ней ознакомиться. В этом смысле 
– это оправдано. Все это – в интересах науки и образования, в интересах культуры. 

В целях сохранения культурного наследия, например, создаются редкие 
депозитарные копии рукописных, ветхих, порченых книг... Книга сканируется... И какое-то 
время (никто не знает сколько сохраняется информация на диске, потому что нет такого 
опыта; диски существуют 20-30 лет; еще не понятно как диск будет хранить информацию 
через 50 лет; они достаточно уязвимы: если пройдет гроза, то она может испортить диск). 

Говорить об этом, что это долговременная сохранность информации, я бы не стал. 
А решение временной задачи – оказание помощи библиотекам, архивам, чтобы сохранить 
на текущий момент книгу и обеспечить доступ людям, – вот в чем смысл электронной 
информации.

28.01.2006

V 4
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НИКОЛАЙ ЯРЪМОВ*
(Незнанието е сериозна болест)

Беседата води 
Александара Куманова

– Както се вижда, цялостна концепция за човека може да бъде построена при 
условие на нов интегративен подход. Феноменът за човека се разкрива от етнологията, 
психологията, социологията, медицината, философията, религията... Според Вас, кои 
науки, клонове на познанието, дават отговор на въпроса за природата на човека: бихте ли 
ги подредили според виждането си...

 – Това са: 
I. в здравно-медицински план: 
1. медицината (тук се отнася и биологията); 
2. математиката;
3. физиката; 
4. философията; 
II. в обществен аспект: 
1. икономиката (икономическа география, демография); 
2. социологията (в много широк смисъл, включително: право); 
3. лингвистиката; 
4. психологическите науки; 
5. историята на обществото и културата; 
6. културологията, литературата, семиотиката,..; 
III. в личностен смисъл – както за изграждане личността на лекаря, така и за 

личностите на прочиите членове и структури на обществото, хармонични в своите 
ценности и прояви: 

1. етиката, естетиката, логиката, методологията; 
2. метафизиката (философията); 
3. религията и богословието. 

 – Следователно – поради отсъствието на подобни широкообхватни изследвания, 
– дилемата за разкриване проблема за човека: (1) да се биологизира човека – (2) да 
се антропоморфизира природното днес продължава да е загадка. От кои научно-
изследователски направления, според Вас, зависи проникването в кълбото от сложни 
проблеми за изграждането на цялостна теория за човека?
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 – Тези области са: физиология на мозъка, физиология на централната нервна 
система – всичко, което е свързано със съзнанието – и в медицински аспект, и в другите 
аспекти, свързани с медицината, както и с цялото човешко знание.   

 – Проникването в човешкия геном... До каква степен загадката на човека е 
свързана с него? Той ще реши ли „всички” проблеми?

 – Именно с генетичното направление на съвременната наука е свързано нейното 
бъдещо развитие. 

Още с раждането на човека ще се знае какви са болестите, които трябва да се имат 
предвид при определен катаклизъм или израждане. Така, например, вече днес е известно, 
че при забременяване „в епруветка”, в случай на наличие на канцерогенно заболяване при 
майката, то това заболяване неизбежно се предава и на плода, на детето ...

 – Кои са магистралните пътища на промени – научни, философски, практически, 
– които може да очакваме с проникването в тайните на генокода? 

 – Ще разполагаме с научна картина, позволяваща предвиждане на възникващи 
практически здравословни проблеми. Разбира се, самата бъдеща практика ще посочи и 
развитието на нови проблемни области, свързани с контрола в сферата на генокода. 

 – Ако все още не може днес да се даде единно определение за човека в рамките 
на разпространяващата се научна (естествено-научна) парадигма на знание, то до каква 
степен е възможно и целесъобразно, според Вас, прилагането на ценностен подход в 
човекознанието (хуманитарното знание)?

 – Културно-ценностният подход е основен за цялото човешко знание. Това е 
подходът, който ще съхрани човека. Симптомите на изчезване на ценностите в обществото 
са застрашителни и този факт изисква сериозно обръщане към тях от всички сфери на 
живота и науката, разбира се, и на медицината, което е и грижа за бъдещето на човека. 

 – Хората не боледуват като животните. Те имат варианти на избор и воля, 
обусловени от психиката и средата им. Каква, според Вас, е ролята на активната 
включеност на волята, желанието на пациента да участва в процеса на собственото си 
оздравяване, конструиран и воден от лекаря?

 – Инфекциозните и паразитните болести, така широко разпространени в Африка, 
имат общ характер – и при хората, и при животните... Но, действително, чрез централната 
нервна система може да се дирижира пътят на оздравяване при човека в редица случаи. 
Волята, желанието на пациента да оздравее често имат забележителен положителен ефект 
при изхода от тежко боледуване. Това не остава незабелязано от погледа на борещия се за 
оздравяването и живота на пациента лекар. 

 – Възможно, Вашата практика изобилства с наблюдения за ролята на духа... 
Кога лекарят, борещ се за живота на пациента, бива удивен от неведомата сила на този 
феномен?

 – Има такива случаи, които по медицински показатели – са безперспективни. Но 
идва изненадата: пациентът – именно благодарение на волята си! – преодолява известните 
традиционни „физически” бариери на организма. Именно съзнанието, централната нервна 
система участват в напрежението на целия организъм да излезе от процеса на заболяване. 

 – Фактофиксиращите (на естествено-научното мислене, преимуществено) 
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предложения за лечение са ценностно-неутрални, на пръв поглед (разбира се, неоспорима 
ценност – най-висшата – е здравето и животът на пациента!), а ценностите (на 
хуманитарно-научното, философското мислене, преимуществено) – на свой ред, „нищо” 
не говорят за фактите в масово разпространените практики на диференциация на 
човешкия опит и познание, което е крайно ограничаващо по отношение на достигане на 
определена хармонична картина на преодоляване на изкуствената обособеност на тези 
две сфери на познание. Наличието на предразположеност към някое заболяване (или 
самото заболяване) – представлява ли симптом за възможност да се появи друго (други) 
заболяване? Бихте ли описали някои класически случаи?

 – Да, предразположеност към определени заболявания може да представлява 
симптом за възможност да се появи друго заболяване, често свързано с характера на 
първото. Така, например, определени родове страдат от карцином. В случаите на така 
наречения „синдром на Линч (Lintch)”, при който баба, дядо, майка и баща имат рак на 
стомаха или рак на млечната жлеза, например, съществува голяма вероятност децата на 
този род да боледуват от рак на дебелото черво, например: т.е., наблюдаваме определена 
предразположеност в даден род, в който се среща канцер-заболяване на един орган към 
канцер-заболяване на друг орган при следващите поколения.

 – Наблюдаваните и обективизирани чрез различни (научни) подходи – 
естествено-научен и хуманитарно-научен аспект на действителността – позволяват да 
говорим за тях като за два свята реалност. Според Вас, въпреки това, тези (естествено-
научен и хуманитарно измерим) подходи онтологично фиксират една и съща битийност 
или две различни такива?

 – Естествено-научният и хуманитарният аспекти на действителността са две 
принципиално различни нива на един и същи свят. Често в едно от тези (което и да е) нива 
специфично се отразява, пречупва другото (ниво). 

  – Бихте ли коментирали реалната (ментална) концептуална натовареност 
на естествено-научните подходи в областта на коремната хирургия, например? Според 
създателя на руската физиологическа школа в науката – акад. И. М. Сеченов: накъде ще 
тръгне скалпелът, ще каже идеята.

 – Приведеният афоризъм на акад. И. М. Сеченов абсолютно точно отразява ролята 
на мисълта, на идеите, на концепциите – ролята на менталната натовареност на естествено-
научните подходи в областта на голямата хирургия.     Именно по своята концептуална 
натовареност хирурзите принципиално се отличават, дори – се открояват единици от тях 
сред останалите: така е било, така е сега, така ще бъде и в бъдеще. Роденият в главата на 
един хирург, често трудно уловим за околните замисъл за определена операция – замисъл, 
„който идва отвътре”, може да бъде практически осъществен единствено от самия него; 
не всеки друг хирург е в състояние да извърши тази – уникална – операция: уникална 
и, преди всичко, като изпълнение, но уникална и като концепция. Именно концепцията 
на хирургическата операция и самото нейно изпълнение са даденост – личностна и 
професионална даденост, която откроява един хирург сред останалите!.. Такъв хирург не 
може да се създаде; той се ражда. 

 – Божият дар за обществото, разполагащо с такъв – уникален със своята 
менталност и умение да въплъти тази своя менталност в реалността! – хирург, е 
преживян, разбран, осъзнат от всеки един от неговите пациенти, често дължащи му 
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новия си живот след хирургическата намеса... Какво би следвало да се направи, според 
Вас, за да бъде максимално възприет този Божи дар на хирурга – както от страна 
на медицинската общност, така и от страна на целия спектър на обществото извън 
медицината?

 – Необходимо е да се създаде школа. Школа се гради с години на базата на 
приемственост и предаване на опита, знанията и уменията от учител на ученик. Когато има 
такава школа, медицинската общност възприема дара на хирурга. Създаването на школа 
в медицината се базира на Хипократовата клетва: учителят трябва да предаде своите 
знания, опит и умения на своите ученици, а те, от своя страна, – на своите ученици... 
Изградената школа в медицината, в хирургията, в частност, – е богатство – както за самата 
медицина, така и за обществото като цяло. 

 – Хуманитарно-научното мислене дава ли, според Вас, „свободни валенции” 
за „измерването” на признаците на заболяванията? Човекът не става ли чрез него от 
„едномерно” в „многомерно” измерим? От това знание има ли нужда медицинската 
област?

 – Необходимостта от хуманитарно-научното знание в медицинската област 
е голяма. Така, например, когато лекарят тръгва към определен болен, изхождайки от 
един симптом чрез активно динамично наблюдаване и изследване, се долавят и други 
симптоми, взаимовръзки, които протичат в общата картина на заболяването.     Именно 
този – „многомерно измерим” феномен на заболяването – е в основата на поставянето на 
точната диагноза, достигана на базата на клиничните и параклиничните методи; именно на 
„многомерно измеримата” диагноза се базира и оптималното лечение на болния пациент. 

 – Какво е необходимо, според Вас, за достигането на такова положение, че 
двата типа мислене –  естествено-научното и хуманитарното – активно реално да си 
взаимодействат в медицинската практика на голямата хирургия? 

 – Необходими са много знания и опит на хирурга. Необходимо е наличието на 
висока култура – професионална, личностна, обща. Необходимо е присъствието на висок 
интелект, на широка ерудиция... Всичко това води до взаимодействието на двата типа 
мислене – естествено-научното и хуманитарното – в медицинската практика на голямата 
хирургия. 

 – Как Вие лично като лекар, учен и човек гледате на проблема за сходното и 
отличителното в научния, философския и религиозен дискурси на знанието, съпоставяйки 
ги с ежедневните разговори и литературни описания, които реално присъстват в 
битието ни? 

 – Това са нива, на които лекарят изучава, усвоява, владее и прилага в процеса 
на познанието в своята практика. Всичко това се базира на науката, философията, 
литературата, изкуството, религията. 

...Един пример. Като студент смятах за своя задача да изуча Библията, благодарение 
на което я препрочетох многократно... Тук следва да говорим и за етапи на изграждане на 
студента-медик, младия лекар, зрелия учен, човека-лекар-хирург – това са етапи, които 
трябва да присъстват в битието на личността, за да се оформи едно значително познание – 
единство от много етапи и нива. 

 – Позволете ми да обърна Вашето внимание към някои концепции за 
лечение, явяващи се в своята основа концепции за човека, знаниеви концепции ... В 
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тях хуманитарното мислене е сложило неотделим отпечатък върху същността на 
естествено-научния подход... За по-голяма изразителност ще се позова на културните 
реминисценции на тези концепции, достатъчно отдалечени във времето от нас и 
ще Ви помоля да коментирате естествено-научната им природа, онтологичното им 
когнитологично основание.

И така, в един от най-древните текстове, дошъл до нас – Упанишадите1 – 
Чхандога2 упанишада3, – четем: 

„1. Наистина, който знае най-старейшото и най-доброто, той е най-старейшият 
и най-добрият. Наистина, жизненото дихание е най-старейшото и най-доброто.

2. Наистина, който знае най-превъзходното, той е най-превъзходният сред своите 
[хора]4. Наистина, речта е най-превъзходното.

3. Наистина, който знае твърдото основание, той има твърдо основание в този и 
онзи свят. Наистина, окото е твърдото основание.

4. Наистина, който знае достижението, на него му се изпълняват желания – 
божествени и човешки. Наистина, ухото е достижението.

5. Наистина, който знае местопребиваването, той е местопребиваването за 
своите [хора]. Наистина, разумът е местопребиваването.

6. И всички жизнени сили започнали да спорят за това коя от тях е най-добрата: 
„Аз съм най-добрата!”, „Аз съм най-добрата!” – [говорила всяка].

7. И тези жизнени сили пристигнали при [своя] баща Праджапати5 и казали: 
„Най-Почтений, коя от нас е най-добрата?”. Той им казал: „Тази от Вас е най-

добрата, която, след като си отиде от тялото, то се окаже, буквално, в най-тежко 
положение.” 

8. Тогава си отишла речта. И, отсъствала година, тя се върнала обратно и казала: 
„Как вие можахте да живеете без мен?” [Те отговорили:] „Както [живеят] немите, 
които не са говорещи, [но] са дишащи чрез диханието, виждащи чрез окото, слушащи чрез 
ухото, мислещи чрез разума, – [така живяхме и ние]”. И речта влязла [в тялото]. 

9. Тогава си отишло окото. И, отсъствало година, то се върнало обратно и казало: 
„Как вие можахте да живеете без мен?” [Те отговорили:] „Както [живеят] слепите, 
невиждащите, [но] дишащи чрез диханието, говорещи чрез езика, слушащи чрез ухото, 
мислещи чрез разума, – така [живяхме и ние]”. И окото влязло [в тялото].

10. Тогава си отишло ухото. И, отсъствало година, то се върнало обратно и 
казало: „Как вие можахте да живеете без мен?” [Те отговорили:] „Както [живеят] 
глухите, нечуващите, [но] дишащи чрез диханието, говорещи чрез езика, виждащи чрез 
окото, мислещи чрез разума, така [живяхме и ние]”. И ухото влязло [в тялото].

11. Тогава си отишъл разумът. И, отсъствал година, той се върнал обратно и 
казал: „Как вие можахте да живеете без мен?” [Те отговорили:] „Както [живеят] 
децата, лишени от разум, [но] дишащи чрез диханието, говорещи чрез езика, виждащи 
чрез окото, чуващи чрез ухото, – така [живяхме ние]”. И разумът влязъл [в тялото].

12. След това пожелало да си отиде диханието. И, подобно на това, както най-
превъзходен кон изтръгва колчетата, към които са привързани неговите крака, така и то 
изтръгнало [от тялото] другите жизнени сили. Те се събрали около него и казали: „Най-
Почтений, ти бъди [нашият господар]. Ти си най-доброто от нас. Не си отивай.”

13. Тогава речта му казала: „В каквото аз съм най-превъзходната, в това и ти си 
най-превъзходното.” Тогава окото му казало: „В каквото аз съм твърдото основание, в 
това и ти си твърдото основание.” 

14. Тогава ухото му казало: „В каквото аз съм достижението, в това и ти си 
достижението.” Тогава разумът му казал: „В каквото аз съм местопребиваването, в 
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това и ти си местопребиваването.” 
15. И наистина, тях не ги наричат нито речи, нито очи, нито уши, нито разуми. 

Тях ги наричат дихания, защото всички те са диханието.”
Защо в съкровеното познание е важно знанието за органите, отделните системи в 

човешкия организъм, които (органите, системите) не са духът?
– Знанието за всеки орган и всяка система на човешкия организъм в медицината 

е абсолютно необходимо – както от анатомична гледна точка, така и от функционална 
гледна точка. Всеки орган изпълнява определена функция в човешкия организъм. Често 
тези функции са взаимосвързани. Това се отнася и за системите. Без подобно – дълбоко, 
комплексно – взаимосвързване на познанието не може да бъде обосновано лечението на 
човека. 

...Примерите на взаимовръзки и рефлектиране на заболявания на органите и 
системите на човешкия организъм в медицината са хиляди, но принципът на тяхната 
феноменология, най-обобщено изложен, е следният: когато един орган от дадена система 
в човешкия организъм заболява, то той винаги предизвиква реакция и на други органи / 
системи; рефлектиране наблюдаваме не само върху съседните органи от дадената система 
на организма, но и върху органите от другите системи (те винаги реагират в една или друга 
степен в зависимост от характера и тежестта на даденото заболяване). В много случаи, 
особено когато заболяването е по-сериозно, в отговор на даденото заболяване реагират 
всички органи от всички системи на организма. Като пример – това е т.н. многоорганна 
недостатъчност. Тя съпътства дадено тежко заболяване и не може да бъде преодоляна; 
завършва с летален изход... 

...Изложената феноменология – на организма, на живота – е третирана като сакрално 
знание в Упанишадите, както и в други свещени текстове... 

– Защо изключването на отделните системи, според цитираната концепция, не 
може да прегради пътя на живота?

– Във философския дискурс на приведените Упанишади става дума за естествената 
свързаност на органите и функциите им в човешкия организъм – като свят на сетивата, 
отговорни за възприемането на различни аспекти на живота във всички техни измерения. 

Третирани на ниво „системи”, тези органи не блокират системите, към които 
принадлежат. В действителност, изключването на отделните системи на човешкия 
организъм може и да прегради пътя на живота.

Животоизключващи системи са:
– сърдечно-съдовата;
– дихателната;
– пикочно-отделителната;
– кръвоносната. 
Храносмилателната система, дори да се изключи, – може да се поеме от 

кръвоносната система чрез параентералното хранене (до определено време). 
Функциите на дихателната, сърдечно-съдовата и централната нервна системи не 

могат да бъдат поемани от други системи на организма: те са независими от организма; 
могат да бъдат поддържани изкуствено временно с помощта на апарати.

– Защото духът е най-висш господар на живота?
– Това е така, защото духът се дирижира и командва от централната нервна система. 

Централната нервна система е най-висшият порядък на организация на човешкия живот и 
духът се явява като неин продукт от най-висше ниво. 
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– Има ли някакъв общ, опознат от науката, предел за човека, до който не се 
изчерпва възможността да продължава борбата на лекаря за неговия живот, въпреки 
блокирането на редица органи и системи на организма? 

– Борбата на лекаря винаги трябва да се води за живота на пациента, докато има 
сърдечно-дихателна дейност и кората на мозъка е жива: това е пределът! 

– Позволете да се обърнем към друга концепция... В древен Китай се срещаме с 
любопитен подход, фиксиран от Конфуций (ок. VI-V в. пр. н.е.): „Почтителен син – е този, 
който огорчава баща си и майка си единствено с болестта си”6. Защо е неизбежно човек 
да е болен? Какви знания на обществото са нужни, за да се разграничат боледуването – 
състаряването? 

– Боледуването, главно, е израз на процеса на стареенето: това става на клетъчно 
и молекулярно ниво и в определени закономерности с начина на живот на хората, тяхната 
наследственост, и редица социо-културни фактори. А и болестта е етап на развитие на 
човешкия организъм. Има много болести, които са задължителни в етапа на детската 
възраст: те започват още в новороденото. Задължително е да се осмислят всички аспекти на 
боледуването – медицински, възрастов, социален, културен, знаниев... Всички те трябва да 
се изучават, за да се познават и овладяват. 

– Възрастта – в човешката култура тя е богатство, дар. Защо в ежедневното 
битие възрастта често се отъждествява единствено с болестите?  Какво е необходимо, 
за да се разграничат тези, често свързани, явления? 

– Възрастните хора стават духовно богатство за обществото – със знанията, 
мъдростта и опита си. Те се явяват стълб на семейството, рода, обществото. От философска 
гледна точка те са израз на сила и вяра за деца и внуци; за нацията. Често физически 
слаби или немощни, възрастните хора имат духа и съзнанието за времето през призмата 
на своя опит и натрупаната мъдрост... Необходимо е постоянно да се възпитава култура в 
обществото по отношение на неговите най-старши членове. 

– И все пак: до каква степен боледуването е израз на състаряването?
– Процентът на заболявания при възрастните хора е много по-висок. Наред с 

атеросклерозата, сърдечно-съдовите и белодробните заболявания, характерни за тях, 
които, възможно, са и съществували в по-ранни стадии на живота им в латентна форма, 
често в периода на напредналата възраст протичат на фона на отслабнала имунна система. 
Хроничните заболявания при тази обща картина достигат пълния си разцвет.

– Откритията, извършвани в областта на човешкия геном, до каква степен ще 
повлияят върху възможностите знанията за новородения да бъдат използвани в посока на 
пресичане на вродените заболявания? 

– Откритията в областта на генетиката ще дадат възможност още при развитието 
на плода на детето в организма на майката да се идентифицира състоянието на неговия 
организъм. Така, още в зародишния стадий на човека е възможно да се разполага с 
цялата информация за всички негови заболявания. Разбира се, съществени във връзка с 
генетичното направление на медицината са някои философски проблеми от етична гледна 
точка: с практиката на прилагането на знанието от областта на генетиката няма ли да се 
наруши някой закон на човешкото развитие – биологичен, генетичен, нравствен... Бъдещето 
ще покаже пред какви нови предизвикателства ще ни изправи генетичната информация за 
човека, получавана в най-ранния стадий на развитието му. 



1170

– Според Вас, нужно ли е да говорим за култура на боледуването?
– Разбира се, че е необходимо да осъзнаем, че здравната култура е част от общата 

култура на индивида, на нацията. Именно своевременното предприемане на посещение 
при лекаря често е добро условие за поставяне на ранна диагноза, за прилагане на най-
подходящото лечение и за достигане до най-ефективно излекуване. Проблемът за култура 
на боледуването има много аспекти... Често духовно богатият човек успява да се справи по-
лесно с болестта, става участник в процеса на оздравяването, ръководен от лекаря. В други 
случаи – именно фактът, че болният разбира тежестта на заболяването си (при онкоболните, 
например), е именно това, което му пречи да се бори за оздравяването си. 

...Но практиката показва също, че по-приматни хора проявяват тенденция към 
по-бързо оздравяване; те се намират изцяло в състояние на доверие към лекаря, без да 
имат нужда да вникват в лечението... Има болести (СПИН – англ.: AIDS; фр.: SIDA; рус.: 
СПИД); в близкото минало – туберкулозата), при които много често болните не искат 
обществото и близките им да знаят за състоянието им. В такава ситуация – на скриване на 
опасно заразно заболяване – жертви стават неизбежно най-близките, любимите хора... Няма 
общ постулат за културата на боледуването: тази култура се проявява във всеки отделен 
случай във връзка с конкретната личност на болния и неговото заболяване. 

– Според друг китайски мислител – Хун Цзичен (XVII в.): „Да имаш много болести 
не е срамно. Ако за целия си живот от нищо не си преболедувал, – това е беда.”7  С какво 
знание болестите допринасят в живота на човека?

– Болестите често са изпитание. Не рядко те носят и страдания... Независимо от 
това какви са, болестите обогатяват личността, закаляват я... Болестите показват ценността 
на живота! 

– В китайската и тибетската медицина срещаме интересно правило: за да 
не дадем на умиращия да умре, не трябва да му позволим да заспи, което се намира в 
известно противоречие с християнската култура на отношение към болния, на когото, 
според нея, трябва, преди всичко, да му се предостави покой ... Как бихте коментирали 
тези две концепции? 

– Цитираните концепции са плод на две философско-религиозни гледни точки, 
историко-културно битуващи в обширни ареали на света – будистки и христиански. 
Действително, в най-ранните часове на денонощието, когато жизнените функции на 
човешкия организъм са най-слаби – в съня, зареждащ организма с енергия, хората умират... 
Но в най-ранните часове на денонощието най-често те се и раждат... В този феномен 
(раждането и смъртта в най-ранните часове на денонощието), очевидно, преобладава 
функцията на парасимпатиковата нервна система. Едновременно с това, по време на 
покой (почивка, сън) произтича зареждането с енергия на жизнените сили и функции на 
организма. Очевидно, в диалектическото съпоставяне на различни, и дори – противоречащи 
си, в това число, и философско-религиозни картини на подход към човека, научната 
медицина овладява закономерности, които, изучавани, могат да бъдат правилно прилагани 
в различните конкретни ситуации на лечение: в крайна сметка, всяко знание е аспект на 
третиране на конкретен случай.   

– Възможно, медицината – чрез овладяването на болестите, – става човекознание 
– достига до по-широк обхват на сценариите за протичане, пресичане и други подобни 
развои на развитие на болестите?

– Когато едно заболяване се познава много добре от лекаря във всички възможни 
негови взаимовръзки и особености на човешкия организъм като сложна система, когато са 
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овладяни от лекаря всички класически и най-съвременни способи за лекуването на това 
заболяване, тогава, без съмнение, подобна картина (на заболяването и неговото лечение) е 
резултат на мирогледа на лекаря. Мирогледът на лекаря не само е феноменът, който стои 
в основата на разпознаването и лекуването на заболяването (1), той е и феноменът, който 
разширява медицината, науката, в по-широк смисъл, – обществото (2), той е и феноменът 
на човекознанието – и в медицински план, и в план, намиращ се извън медицината, когато, 
наблюдавани от различни аспекти, тези планове съвпадат (3).  

– Любопитна е и друга гледна точка на Древния Изток, влязла широко в арсенала 
на европейската култура – ту като пословица, ту като изречение, приписвано на различни 
автори: „Болестите – казват йогите – това е мерилото за нашето невежество.” С какво 
знание за нас самите ни обогатяват болестите – и индивидуално, и като популация?

– Боледувайки, стареем. Това ни обогатява с опита на изпитанията, преживяното; 
учи ни да ценим живота, помъдряваме... В спиралата на боледуването – оздравяването се 
ражда знанието за нас – хората –на индивидуално, и на популационно ниво. 

 
– Защо незнанието е сериозна болест – и в медицински, и в морално-етичен план? 
– Незнанието е сериозна болест, очевидно, на обществото – и в медицински, и в 

морално-етичен план. Оздравяването, лекуването – тук започват – както и в медицината – с 
диагностирането. Повече обществена здравна култура ще оздрави обществото! 

– Сам занимаващ се увлечено с генетика, построяващ система от романи-
генеалогия – 20-томната серия „Ругон-Макарови”, в романа си – резюме и заключение 
на цялостното си творчество – „Доктор Паскал” Е. Зола (Zola E.) стига до алгоритъм: 
„Дънерът обяснява клоните, а те обясняват листата”8. 

Може ли в която и да е медицинска област – колопроктологията, например, – да 
има всеизчерпваща една-единствена класификация или по-скоро става въпрос за различни 
класификации в рамките на различни подходи?

– Абсолютно възможно е: особено, когато става въпрос за универсалните 
генеалогични (еволюционни) класификации. Такива ментални построения (генеалогичните 
класификации) обединяват огромни знаниеви масиви и са с широко практическо 
приложение. Алгоритмът на Доктор Паскал е универсален за генеалогията в която и да е 
област на знанието. 

– Какво е необходимо, за да бъдат обединени в единна теория множеството 
класификации в областта на колопроктологията?

– В една единна теория (генетична, например) в областта на колопроктологията 
могат да се обединят (да се свържат с множество взаимовръзки): вродени признаци; 
патогенетични явления; възпалителни процеси. 

– В трудовете на известния изследовател на цивилизацията Л. А. Уайт (White 
L. A.) от 1940-1960-те г. се разпространява уникалната класификация на реалността – 
физическа, биологическа, културна9, която има множество последователи в областта 
на хуманитарните изследвания.  До каква степен подобни философски широкомащабни 
изследвания имат значение за медицинската практика? 

– Между различните нива на реалността и съзнанието – физическа, биологическа, 
културна, – определено съществува многостепенна взаимовръзка на изграждане и 
организация: 
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– на физическо ниво – на планетата Земя като част – на космическо равнище – от 
Слънчевата система, Космоса (1); 

– на биологическо ниво – като единство на развитие на многообразието на 
растителния и животинския свят, на расовата история на човека (2); 

– на културно ниво, третиращо физическия и биологическия свят, социалния свят – 
като история на цивилизацията (3). 

За развитието на медицината посочените три нива на реалността и съзнанието имат 
своето значение – и като знание, и като практика. Определено, разбирането за същността на 
биологичното равнище на изграждане и организация на света, за развитието на човека, – е 
от кардинално значение за медицинската област. Биологичното ниво на живота е третирано 
от медицинската сфера като равнище на един многостепенен свят, който, включващ човека, 
оперира и с присъщите му (на човека) особености като продукт и на културното ниво на 
организация на живота. Именно в посочената връзка на третирането на света като единство 
от много равнища, говорим за история на медицината. Разглеждайки медицинското знание 
именно едновременно и в научен, и в исторически, и в културен аспект, установяваме, че 
различните цивилизации, в зависимост от своето място в историята на човека, в неговата 
културна история, са имали определена степен на развитие на медицината, съответстваща 
на общите (научни, философско-религиозни) картини на света, битуващи в тези 
цивилизации. 

Класификацията на Л. А. Уайт е много точна и тя е реалност за медицината 
като наука. Тази класификация стимулира познанието на медицината като знание за 
единството на проявите на света и човешкия организъм като многостепенна – космическа 
– цялостност. Погледнато исторически, и древнокитайската медицина, и медицината на 
маите, и древногръцката медицина, и медицината на Изтока (Авицена) – са плодове на 
различни култури, цивилизации; те са и етапи на цялото човешко познание, и, като негова 
редукция, – са и етапи на медицината: като наука и като практика. Във всяка от посочените 
историко-научни картини на света – и картини на медицината! (древнокитайска, на маите, 
древногръцка, на Изтока...) – има определени знаниеви новости, които са плод от целия 
културен свод на развитие на обществото, породило ги. 

Специално съвременната медицина, третирана като система от науки и практическа 
дейност, насочена към съхраняване и укрепване здравето на човека, продължаване на 
неговия живот, предпазване и лечение на болестите, води началото си от Хипократ (V-IV 
в. пр. н.е.) – древногръцкия лекар, реформатор на античната медицина, възприет за баща 
на съвременната медицина именно поради представите му за целостността на човешкия 
организъм като част от космическото единство на света (в синхрон с: 

1. индивидуалния подход към болния и неговото лечение /а не лечение единствено 
на болестта му, разглеждана извън контекста на целия организъм и живота на пациента/; 

2. понятие за анамнеза; 
3. учение за етиологията; 
4. представа за високия морален облик и етическо поведение на лекаря)... Подобно 

разглеждане на познанието на медицината (и като негова квинтесенция, и – на медицината) 
като единство от много нива – в съответствие с посочената класификация на Л. А. Уайт, – 
наблюдавано в практиките на медицината на древния свят, точно синтезирано от Хипократ, 
– несъмнено, съответства на идеята за космичност на живота и знанието – единство от 
всички равнища, – намерила безпрецедентно въплъщение чрез личността и дейността на 
хирурга акад. Н. И. Пирогов. Безспорно, разбирането на диалектиката на взаимовръзки 
между многообразните нива на света, разглеждани като единство от много равнища, е във 
взаимовръзка с появата – среща се рядко, но е факт! – на такива уникални учени като акад. 
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Н. И. Пирогов, еднакво естествено пребиваващ на различни знаниеви нива едновременно, 
разбиращ тези нива като порядъци на установяване на връзки между реалността и 
съзнанието: като абстрактно мислене и като материализираща тези идеи практика.     

– Вие сте склонен да виждате, че хуманитарните изследвания обогатяват 
естествено-научните подходи, изграждайки многоаспектни вериги от връзки между 
последните? 

– Да, разбира се! И то много! Това е без всякакво съмнение! 

– ... Още от дълбока древност сред много древни народи (например, ацтеките10) 
битува възгледът за кръвта като най-ценната вода, явяваща се животът. Подобна 
концептуална тежест предполага класификация на субстратите? В медицинските 
лаборатории на човека – постижимо ли е създаването на кръв?

 – На този етап – не. Но, може би, в бъдеще ... С развитието на генетиката, 
възможно, това ще е постижимо... Разбира се, очаква се, че кръвната тъкан („първоначален” 
субстрат) би могла да се вземе от човека... Въпреки че знаем точния химически състав 
на кръвната тъкан, тя не може да бъде създадена по химически път „от нищо” (чрез 
съединяване на изграждащите я съставки): тя би могла да се вземе чрез нивото на знания 
на генетиката... Сложна е биологията на кръвната тъкан. Има много имунологични фактори 
на сложни взаимовръзки. За всеки индивид тези фактори са много строги, свързани с гена. 
Може би, в бъдеще, чрез развитие на генетиката, може да се открие ретикулата на създаване 
на кръв... Генетиката, науката – трябва да се развиват. Но, едновременно с това, е ясно, 
че с подобен порядък знания и тяхното прилагане човекът – не бива да злоупотребява! В 
това е също Божият дар на Науката, на Медицината – ДА НЕ ЗЛОУПОТРЕБЯВАТ СЪС 
ЗНАНИЕТО! Знанието не трябва да е против човека! Тук има и друг въпрос. Клонирането, 
очевидно, рано или късно ще доведе до злоупотреби против човечеството... Такава е и 
една от версиите за появата на вируса на СПИН (HIV-инфекцията: наподобява рак на 
кръвта /левкимия/) – клониран с определена цел вирус, – отначало във връзка с борбата 
срещу хомосексуалистите в Съединените американски щати, който в настоящия момент е 
най-големият бич на планетата, не се поддава на лечение. От този вирус умират милиони 
хора годишно, а се заразяват за същия период нови 3-4 млн. Нарушаването кодирането на 
кръвта на имунологично ниво е много опасно; то поражда произвеждането на клетки, които 
не са нормални. Грипните вируси са също вид клонирани инфекции и са изключително 
опасни... Днес говорим за „трите най-големи змея” – тези, които пораждат (произвеждат, 
разпространяват и използват): оръжията, наркотиците и фармацевтичната промишленост ...

 
– При провеждането на големите хирургически операции – възможно ли е те да 

бъдат извършвани без наличието на жизнения субстрат кръв? 
– Без кръв извършването на големите хирургически операции не е възможно! Тези 

операции протичат с голяма загуба на кръв. 
– Патологията – не е същност, а начин на действие или стратегия...  До каква 

степен е възможно ранното разпознаване на тежките онкологични заболявания в ранен 
стадий? 

– Клиниката – разпознаването – на отделните видове канцерогенни заболявания 
е коренно различна. Раковото заболяване няма единна клинична картина. Всеки вид 
онкологично заболяване е с различна картина в своя ранен стадий на развитие, който е 
най-важният – този, който трябва да се диагностицира. Общо взето, една единна картина 
на всички форми на раковите заболявания на този етап на развитие е пълна мистика. 
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Всяка форма на канцерогенно заболяване има своята мистика на протичане, достатъчно 
нехарактерна. 

Има определени (един-два) симптоми, които трудно се долавят: 
– при рака на хранопровода и рака на белия дроб, например, – един от първите 

симптоми е следният: безпричинният отказ от тютюнопушене при твърди пушачи (въпреки 
че „преди това” същите пушачи „хиляди пъти” са се „отказвали” безрезултатно от този си 
навик); 

– при рака на дебелото черво, например, – един от първите симптоми е следният: 
субфебрилитет– постоянно поддържана температура на организма 37,2 о – 37,3 о, при която 
болният се чувства много добре, но има едно характерно изпотяване; 

– при рака на дебелото черво, например, – друг от началните симптоми е: кървене... 
Като цяло, ранните симптоми на раковите заболявания протичат латентно...  

– Какво е нужно да се направи в обществото, за да стане възможно това 
предписание – латентно протичащият ранен стадий на раковите заболявания – да бъде 
своевременно диагностициран?

– Необходимо е развитие на профилактиката – (skrining), която се изразява в 
програма за всяка нозология, за всеки вид рак. При рака на млечната жлеза, например, 
необходимо е обществено разпространение на програми за жени на възраст: от 40 до 50 
г.; след 50 г. (по-богата от допълнителни изследвания). При рака на дебелото черво – става 
въпрос за съвсем други програми. Тук се отчита т.н. „рискова” група – пациенти, имащи 
в рода си (I-во и II-ро поколение) канцер-заболявания: те много по-рано във възрастов 
аспект влизат в обсега на програма на „по-ранна” група за изследване и профилактика... 
Обществото задължително трябва да обхване профилактично в масово медицинско 
изследване всички групи от населението!      

– Етимологията на понятието „хирургия”11 е древногръцка. Ръката на хирурга – 
като естествено „продължение” (инструмент) на човешкия мозък – често е въоръжена 
не само с (технически) инструменти, но и с продукти на високите технологии и проч. 
„Ръчната” и „компютърната” операции... Има ли случаи, при които лично Вие като 
хирург да предпочитате класическата – ръчна – операция, поради значително по-добрите 
качества на нейните резултати? 

– Да, определено... Голямата хирургия е плод именно на ръчната операция. И 
днес има компютри, които могат да извършват определени видове етапи оперативни 
интервенции на определени видове заболявания. В бъдеще компютърната хирургия ще 
се разраства... Но в голямата хирургия, в спешната хирургия – трудно е навлизането 
на компютърната технология, защото (в спешната хирургия, например) има редица 
непредвидими моменти, изискващи уникални подходи и съчетания на варианти, което 
трудно може да бъде предадено принципиално на компютър, разполагащ с програма, 
позволяваща извършването на определена операция в определен порядък (под контрола 
на хирурга). Хирургия, която се развива в плен на алгоритмите (практикуваната в 
Съединените американски щати и други високотехнологично развити страни, например), 
остава клиничното мислене на лекаря, клиничните методи на изследване да отстъпват 
на по-заден план, за съжаление, което е отказ от уникалната точност на извършване на 
операцията в името на нейния регламент. Разбира се, определен вид ендоскопски програми, 
които са на компютър, имат своето значение, но при определени условия. Предварително 
рамкиране, алгоритмизиране, кодиране на същността на хирургическите операции не 
е възможно в голямата и спешната хирургии. Възникващо по комерсиални причини, 
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уеднаквяващи остойностено стандарти на осреднено третиране на множеството варианти, 
подобно регламентиране се разминава със същността на хуманния принцип на хирургията 
– да изхожда от конкретното състояние на организма на човешкия индивид. 

– Сред своите студенти по какво Вие разпознавате погледа – подхода и ръката на 
отличния бъдещ хирург? 

– Проблемът, основното е в способността за МИЛОСЪРДИЕ – в любовта 
към човека. Проявите на милосърдие са в основата на хирургическата, и всяка друга 
медицинска феноменология. МИЛОСЪРДИЕТО се проявява: 

– в комплекса от теоретични и практически знания; 
– в усета, умението да се прилагат тези знания; 
– в общата култура; 
– в излъчването на човека; 
– в нещо, което не може да се обясни: родствено на Съвестта, Отговорността, 

Добротата... 
Учителят решава кога младият колега е готов да оперира. А това става ТОГАВА, 

КОГАТО НЕ ТРЯБВА ДА ИМА ПРАВО НА ГРЕШКА, КОЕТО Е ВИСША ФОРМА НА 
ДУХОВНОСТ (И ВИРТУОЗНОСТ) В МЕДИЦИНАТА. 

– Вашите мисли за същностното значение на милосърдието, въплъщавано в 
битието ни чрез ЛЕКАРЯ-ХИРУРГ, ми позволява да се обърна към религиозния дискурс 
на културата. Във всички религии, създадени от времето на египтяните12, идеята за 
сътворението на света се свързва с обръщането на Твореца към сърцето или волята 
си.  Да сътвориш – означава да „заложиш началото в сърцето си”. Извън директните 
основни теологични прочити на тези текстове, те имат дълбоки конотации със 
същината на всеки творчески акт и психологическата лаборатория на научното 
творчество. 

Такъв порядък от мисли ми помага да Ви попитам: има ли граници на 
възможностите си реалната медицина, които не може да преодолее желанието Ви да 
спасите всеки човешки живот?

– На този етап има граници:
– пределите на човешкия организъм, на неговите системи;
– терминално раково състояние; 
– определено състояние на тежък перитонит (ендотоксинимията) ... 
– Тук следва да бъдат отбелязани: 
–„по-късното” диагностициране; 
– „по-късното” оперативно вмешателство. 
Пределът е: КОГАТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОМОГНЕ.  

– Възможно ли е чрез професионалното интелектуално развитие (и 
общокултурното, хуманитарното,.. в това число) на личността на лекаря-хирург-
реаниматор (и на всеки друг лекар и медицински служител, разбира се) да се проектира 
чудото на съкращаване на обективната леталност на случаите при доставяне на 
пациенти по линия на бърза помощ? 

– Интелектуалното ниво на личността на лекаря-хирург (както и на всеки друг 
медицински служител) е проекция от неговата Съвест. МИЛОСЪРДИЕТО, ЛЮБОВТА 
КЪМ БЛИЖНИЯ, ПО-СЛАБИЯ – КЪМ ЧОВЕКА, – възпитани, изградени, проявявани, – 
СА В ОСНОВАТА НА ПОТЕНЦИАЛА НА МЕДИЦИНАТА – човешкия й потенциал. За 
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съжаление, милосърдието изчезва не само от обществото като цяло, но и от медицината, 
пораждаща се от него (милосърдието): по определение... Днес вече нямаме милосърдни 
сестри... Има само медицински сестри... 

– Какво Ви дава всеки върнат от Вас човешки живот?
– Много ми дава! Удовлетворението е много голямо! Когато всеки един болен, 

опериран с успех, бил в тежко състояние, особено когато болният е изписан практически 
здрав, аз се чувствам щастлив! Може би, – в това се състои ЩАСТИЕТО ДА СИ ХИРУРГ.     

– Известно е, че бъдещето принадлежи на амбулаторната хирургия – широко 
практикувана в развитите западноевропейски страни и Съединените американски 
щати вече днес. Кога организацията на адекватни следоперационни грижи и отчитане 
на факторите на риск и т.н. за пациента могат да станат реалност и в страните от 
Централна и Източна Европа? 

– Различаваме: 
– амбулаторна хирургия (достационарна помощ) – малката хирургия, която се 

осъществява в условията на амбулаториите: извършват се малки оперативни интервенции 
на кожа, подкожие, дребни пластични операции ПРИ ЛОКАЛНА АНЕСТЕЗИЯ; 

– еднодневна хирургия – ПОД ОБЩА УПОЙКА се извършват малки оперативни 
интервенции:

– биопсия на белия дроб;
– други операции от малката и средна хирургия (например, операции на херния, 

лапароскопски операции, холецистектомия).
В България, както и в страните от Централна и Източна Европа, може винаги да се 

извършат такива операции, стига да има: 
– добри хирурзи;
– добри анестезиолози;
– добра организация (материална база);
– битова култура на населението (условията в къщи да са еднакви с тези в 

болницата). 

– Очевидно, този въпрос има своите не само специално-медицински, но и общо-
социални, икономически, културни параметри... Каква е диагнозата Ви за покриването им 
в посочения ареал на света (Централна и Източна Европа) в сравнение с други страни и 
ареали? Каква насока на разпространение на знания е необходимо да бъде разработвана? 

– Необходима е координация на усилията на: 
– Министерството на здравеопазването; 
– Министерството на финансите (медицината следва да има своето финансиране); 
– медиите. 
Българинът, както въобще славянинът, е с добра здравна култура A
– Какви информационни ризоми и с какъв обхват на съответно информационно 

покритие са нужни на медицинската практика и медицинската наука, според Вас?
– Необходимо е информационните ризоми в медицината да са диалектически 

единни, всеобхватни на всички нива на космичност, хармония, постоянно развиващи се – 
както по отношение на натрупания опит, така и във връзка с перспективите на прилагането 
на този опит. 

– Наблюдаваме появата на много трудове, свидетелстващи за опита да се изведе 
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исторически формиращия се възглед за развитието на човека като философ и лекар26. 
Обобщете, моля Ви, Вашата философия като лекар и изследовател.

– Лекарят – Лечителят – Спасител – е Лекар на всички хора, приемащ страданието 
им и борбата да ги освободи от това страдание. Лекарят – Лекар-Изследовател – е Лекар, 
който, духовно извисен, обогатява цялата медицинска наука, целия свод на знание, 
допринасяйки за лечението на цялата човешка популация. Личността и дейността на 
Лекаря-Учен – акад. Николай Иванович Пирогов, на този удивителен феномен на реално-
практическо включване в единство на всички многообразни космически равнища – до 
божествено, – Е ВСЕОБХВАТНОТО НАЧАЛО НА ФИЛОСОФИЯТА ДА СИ ЛЕКАР. 

– Осмелявам се да Ви попитам: Изхождайки от факта, че създадените от човека 
СИМВОЛИ често сами (символите) учат самия човек, МЕДИЦИНСКАТА ДИАГНОЗА, 
ЛЕКАРСКАТА РЕЦЕПТА  – при определен подход на разглеждане, не се ли явяват 
СИМВОЛНИ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЧОВЕКА ЗА ДРУГ ЧОВЕК, по отношение на които 
естествено-научната област на знанието (посредством медицината) може да бъде 
интерпретирана и като „частен случай” на хуманитарно-научната сфера на познание?

– Безусловно, при определен подход на разглеждане естествено-научното знание, 
– синтезирано посредством медицината, – е културна антропология на човека, осмисляна 
на много различни равнища, явяващи се като цяло хуманитарно-научно знание. Подобни 
метанаучнизнаниеви трансформации са свидетелство за единството и взаимовръзката на 
познанието и на света – като единство от много равнища.

– Планетарните символи на медицината – БЕЛИЯТ27 ЦВЯТ28, явяващ се цялата 
светлина, ЧЕРВЕНИЯТ29  КРЪСТ30, представляващ най-древният (след кръга и квадрата) 
символ на света в неговата цялост, сбит соларен космически израз на сътвореното, – не 
посочват ли (възможно, забравен) ресурс, ценностна ориентация, които следва да бъдат 
включени в глобалните насоки на социалния свят на Homosapiens’a, за да се пресече 
радикално застрашителният процент леталност от рак – на белия дроб, простатата 
жлеза и панкреаса при мъжете, на млечната жлеза при жените, на колоректалния рак 
при цялата човешка популация?

– Планетарната символика на медицината (БЕЛИЯТ ЦВЯТ, ЧЕРВЕНИЯТ КРЪСТ) 
посочват: 

– да не губим представа за цялата гама от нива, многообразие – на реалности и 
съзнанието – и в медицински, и в широк обществен план [БЕЛИЯТ ЦВЯТ]; 

– да не преставаме да обхващаме и съпоставяме формите на битуване на явленията 
във всички посоки и равнища на разумност, с което ще се съхрани (няма да се изгуби) 
пълнотата, диапазонът на човешката природа [КРЪСТЪТ]; 

– да не пренебрегваме живота в неговата ценностна природа на хармония на 
многообразието, развиваща цялата дъга на живот [ЧЕРВЕНИЯТ ЦВЯТ].  

Цитирана литература и бележки

* Публ. се със съкращения по изд.:
Професор д-р Николай Яръмов : Портрет на учения в стила на интервюто [: Когнитологична 

проскопия] [: Ч. I-III] / БАН ; Висш мед. инст. Мед. фак. – Унив. б-ца „Царица Йоанна”; Клинич. 
ц-р по спешна медицина. Клиника по спешна хирургия; Науч. д-во на хирурзите. Сп. „Хирургия” ; 
Водещ беседата, авт. на биобиблиогр. преамбюл и бел.: А. Куманова ; Консулт. В. Велев ; Науч. ред. 
М. Куманов ; Библиогр. ред. Ц. Стайкова ; Лит. ред. и граф. дизайн-ред. Ц. Найденова ; Ез. консулт. 
А. Даскалов ; Худож. на фотопортр. А. Русев. – С., 2004. – (Библиогр. на бълг. учени ; Портрети в 
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стила на интервюто ; N 6). – с. LV–LVI: Именен показалец ; с. VII: Худож. фотопортр. – Автореф.: 
Aliisinserviendoconsumor. – Посв. ... А. Д. Витебский, Н. Василев, В. Матеев, В. Янков. – Хирургия 
(София), с. I-LVI, 1 л. портр. – Прил. 

Публ. и в превод на рус. ез.: Куманова, А. Введение в гуманитарную библиографию : Ч. ІІ. – С., 
2005, с. 193-245; Ново ел. изд.: Куманова, А. Введение в гуманитарную библиографию : Ч. І-ІІ. – С., 
2007, Ч. II, с. 193-245.

1 Упанишади (санскр. – съкровено знание; upanisad – отглаголно съществително от upani-sad – 
„седя около ... [огъня, учителя,..]”) – литературни паметници на индийската и световна култура (повече 
от 200 произведения, едни от които заемат страница, други – повече от стотици страници), завършени 
към първата половина на I-то хилядолетие пр. н.е., явяващи се раздел на ведийската (veda – „знание”) 
литература.

2 Чхандога (санскр. – букв. „пеещ чхандас”, chandoga – изпълнение на химн).
3 Цит. по: Чхандогья упанишада : Ч. V : Гл. I. // Упанишады / Пер. с санскр., исслед., коммент. 

и прил. А. Я. Сыркина. – Изд. 2-е, доп. – М. : Вост. лит., 2000, с. [325] 95-[326] 96. – (Памятники 
письменности Востока) – [Прев. на цитата от рус. ез. А. К.]

4 Тук и навсякъде по-долу в цит. текст доп. в прави скоби са направени от А. Я. Сиркин. 
5 Праджапати – висша сила в индо-тибетския ареал, която е незрима и е всичко; Незримият – 

манифестация на Брахман – самосъщото творческо начало.
6 Конфуций. Афоризмы. // Афоризмы старого Китая / Пер. с кит. В. В. Малявина. – М., 1991, с. 

16. – [Прев. на цитата от рус. ез. А. К.]
7 Хун Цзычэн. Вкус корней. Собр. перев. // Афоризмы старого Китая / Пер. с кит. В. В. 

Малявина. – М., 1991, с. 50. – [Прев. на цитата от рус. ез. А. К.]
8 Зола, Е. Доктор Паскал : Роман [-генеалог. изследв.] / Прев. от фр. Г. Генов. // Зола, Е. 

Избрани произведения : В 6 т. : Т. 5. – С., 1987, с. 434.
9 White, L. A. The evolution of culture. The development of civilization to the fall Rome. – N.Y. etc. : 

McGraw-Hill, 1959. – XI, 378 p.
Срв.: Уайт, Л. [А.] Науката за културата : Изследв. на човека и цивилизацията / Прев. от англ. 

ез. Б. И. Николов ; Предг. Е. В. Михайлова. – С., 1988, с. 57.
 10 Duran, D. Book of the Gods and Rites and Ancient Calendar. – Norman, 1971, p. 91; Soustelle,  

J. El universo de los aztecas. – Mеx., 1982, p. 58; Klein, C. F. Dioses de lluvia o sacerdotes ofrendadores del 
fuego? Un estudio socio-politico de algunas representaciones mexicas del dios Tloloc. // Estudios de cultura 
nahuatl (Mex.). – 1984, Vol, p. 42-47. 

 11 Хирургия – гр.: cheirurgia (cheir – ръка + ergon – работа).
 12 Според „Книга на познанието за развитията на Ра и събарянето на Апоп” (311 г. пр. н.е.) 

разказът за Сътворението на света се излага от бога Неб-ер-чер, означаващ „Владетел до най-крайния 
предел”, явяващ се Вечен Бог на Вселената (името се среща и в коптски текстове), който (Неб-ер-чер), 
осъзнал желанието си да създаде света, приема за тази цел образа на бога Хепри (на когото във всички 
времена сред известните египетски богове се отдава ролята на Твореца). Във вариантите на текста 
се споменава за сърцето и сърцето-душа, които помагат на Хепри в първите актове на творението. 
Можем да предполагаме, че в своето сърце той е обмислял, какъв род неща желае да сътвори, а после – 
посредством произнасянето на техните названия е въплъщавал своята мисъл в конкретна форма. Такъв 
процес на обмислянето на съществуване на нещата в египетския език се изразява с думи, обозначаващи 
понятие „залагане на началото в сърцето”. (Wallis Budge,  E. A. Legends of the Gods. – L. : Kegan Paul 
etc., 1912; Egyptian hieratic papyri in the British Museum. – L., 1910; Nagel, G. The „mysteries” of Osiris 
in Acient Egypt [1944]. // The mysteries : Papers from the Eranos Yearbook / Princ. univ. pr. – N.Y., 1955; 
Schwallerde Lubicz, R. Du symbole et de la symbolique. – Le Caire : Schnidler, 1951).

13 Лат.: неизвестен човек.
14 Лат.: Хипократово лице. 
15 Лат.: Докато дишам, надявам се! (Овидий).
16 Мунте, А. Легенда за Сан Микеле : Роман[-сага на лекарската професия] / Прев. от англ. ез. 

В. Прошкова ; [С предг. от З. Петров]. – С.: Нар. култура, 1987. – 392 с.
17 Лат.: Служейки на другите, се унищожавам! (Светейки на другите, изгарям!)
 Като символ на самопожертването в многочислени издания на символите и емблемите (в 

Европа от XVI в.) – девиз в световната медицина, вбиращ уникалните безпрецедентни прояви на най-
висша мисия в нея. 
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18 Лат.: Чрез кръста към светлината.
19 Лат.: Докторе, излекувай се сам!
20 Пирогов, Н. И. Из дневника старого врача. // Пирогов, Н. И. Севастопольские письма и 

воспоминания. – М., 1950, с. 298. – [Прев. на цитата от рус. ез. А. К.] 
21 Лук. (4: 14-18).
22 Пак там (4: 18).
23 Солженицин, А. [И.] Ракова болница : Повест[-метафора] / Прев. от рус. ез. А. Бежанска. – С. 

: Нар. култура, 1993. – 416 с. – Ориг. загл.: Раковый корпус. – 1969.
24 Лат.: Лице на живота. 
25 Персоналният архив на публикационната научно-изследователска дейност на проф. Н. 

Яръмов към 2004 г. включва 8 обемни тома: Т. I-VIII: I. Дис. тр. [1-2 загл.]; II. Учебници, ръководства, 
моногр. (коремна хирургия, спешна хирургия, колопроктология, остра дигестивна хеморагия, усложнен 
колоректален рак) [1-38 загл.]; III. Изобр. и рационал. [1-6 загл.]; IV. Науч. публ. в бълг. мед. период. 
печ. [1-156 загл.]; V. Науч. тр., публ. в изд. на межд. конгр., конф. и симп. [1-98 загл. на англ. и др. ез.]; 
VI. Науч. тр., публ. в бълг. науч. сб. от конгр., симп. и конф. [1-105 загл. на бълг. и англ. ез.]; VII. Публ. 
на статии в чуждестр. мед. период. списания [1-17 загл. на англ. и др. ез.]; VIII. Систем. [библиогр.] 
списък на тр. на ... [в I-VII разд. с разд. номер. и паг.]; [Информ. ризома] – справка за приносите на ...; 
[Обобщение].

26 Вж напр.: Berlinger, R. Der Mensch als Philosoph und Arzt. // Perspektiven der Philosophie 
(Amsterdam ; Atlanta). – 1989, Bd. 15, S. 3-20.   

27 Срв.: Бяло [и др. ст.]. // Шевалие, Ж., А. Геербрант. Речник на символите : Митове, сънища, 
обичаи, ритуали, форми, фигури, цветове, числа и др. : [Т. 1-2] / Прев. от фр. ; Под ред. на Б. Георгиев. 
– С. : Изд. къща „Петриков”, 1995-1996. – Ориг. загл.: Chevalier, J., A. Gheerbrant. Dictionnaire des 
symboles. – P., 1991.

Срв.: „...бялото [Подчертано от В. К. – А. К.], определяно като „небоя” (особено благодарение 
на импресионистите, за които „няма бяло в природата”), е като че ли символ на света, където изчезват 
всички бои, всички материални свойства и субстанции. Този [На бялото. – А. К.] свят стои така 
високо над нас, че нито един звук оттам не достига до нас. Велико мълчание идва оттам, подобно в 
материално изображение на студена, в безкрайността отдалечаваща се стена, през която е невъзможно 
нито да преминеш, нито да я разрушиш. Затова и бялото действа на нашата психика, като мълчание от 
такава величина, което за нас е абсолютното. Вътрешно то звучи като беззвучие, което в значителна 
степен съответства на музикалната пауза, която само временно пречупва развитието на частта или 
съдържанието и не е положителното завършване на цялото развитие. Това мълчание не е мъртво, а 
пълно от възможности. Бялото звучи подобно на мълчание, което изведнаж може да бъде разбрано. 
Това е нещо като че ли младо или, още по-точно, нищото, предшестващо началото [Подчертано 
от В. К. – А. К.], раждането. Може би, така е звучала земята в белите периоди на ледовете.” (В. В. 
Кандинский) [Прев. от рус.: А. К. по:] Кандинский, В. [В.] О духовном в искусстве (: Живопись) [1911 
г.], цит. по нов. изд.: ... . – Л., 1989. – (Из архива Рус. Авангарда). – Текст. печ. по кн.: Тр. Всерос. 
Съезда художников в Петрограде, декабрь 1911 – январь 1912 г. – Т. I-П, 1912, с. 43-44.

28 Известно е, че зрителният обхват на нещата участва отделно от вербалния и превалиранад 
последния. – Срв.: Heider, E. R. Univers als in color naming and memory. // Journal experimental 
psychology. – 1972, Vol. 93, p. 10-20; Heider, E. R., D.C. Olivier. The structure of the colorspace in naming 
and memory for two languages. // Cognitive psychology.– 1972, Vol. 3, p. 337-355. 

29 Срв.: Червено [и др. ст.]. // Шевалие, Ж., А. Геербрант. Цит. тр. в бел. 28. – Срв.: бел. 31.
Срв.: „Червеното  [Подчертано от В. К. – А. К.], така ние го мислим, както от нищо 

неограничаваният характерно-топъл цвят, въздейства вътрешно, като жизнена, жива, неспокойна 
боя <...>, но при цялата енергия и интензивност на откриващата определена нота почти планомерна 
необикновена сила. 

В това кипене и пламтене, главно, навътре [Подчертано от В. К. – А. К.] и много малко 
настрани, се проявява като че ли мъжествената зрялост.” (В. В. Кандинский) [Прев. от рус.: А. К. по:] 
Кандинский, В. [В.] Цит. тр. в бел. 28, с. 45.

30 Срв.: Кръст [и др. ст.]. // Шевалие, Ж., А. Геербрант. Цит. тр. в бел. 28. – Срв.: бел. 30.
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РУДЖЕРО  ГИЛЯРЕВСКИЙ*
(Информатика вчера, сегодня, завтра)

Беседу ведëт 
Юрий Чëрный¹

 
– Руджеро Сергеевич, когда сегодня говорят об информационно-коммуникационных 

технологиях, то прежде всего имеют в виду слияние технологий связи с технологиями 
вычислительной техники. Что касается третьего агента технологической конвергенции, 
то его упоминают не часто. Это средства массовой коммуникации. Но ведь именно 
они дали контент, то социально значимое содержание, которое передаётся по каналам 
связи и обрабатывается компьютерами. Благодаря этому контенту к ИКТ смогли 
подключиться миллиарды пользователей.

– Это верно. Но я хотел бы заметить, что то, что мы называем вычислительной 
техникой, не совсем „вычислительная” техника. Она по преимуществу работает с цифрой, а 
не с числами. А комбинация цифр не всегда является числом.

Чем пользуется компьютер? Умением одну и ту же комбинацию цифр трактовать 
и так, и иначе различными способами. Если она представляет собой номер, то это может 
быть номер буквы в каком-нибудь алфавите (значение из кодовой таблицы), номер пикселя 
на экране, номер (цифровой код) звука и так далее. А вот то обстоятельство, что вы можете 
в соответствии с конкретной программой обрабатывать и то, и другое, даёт возможность 
обработки данных. Многие операции с данными производятся именно благодаря этому, но 
на самом деле компьютер, по сути, – не вычислительная машина. Правы были французы, 
которые назвали его „ordination”, то есть „упорядочиватель”.

– Упорядочиватель?
– Да. Но сами французы в конце концов от этого термина отказались.
 
– То, о чём Вы говорите, заставляет вспомнить об алгебре логики. Не хотите ли 

Вы сказать, что то, как работает компьютер, относится скорее к алгебре логики, чем к 
самим вычислениям?

– Именно это я и хочу сказать.
На чём построен весь так называемый искусственный интеллект? На том, что 

компьютер умеет работать с формулами математической логики. Не случайно есть немало 
людей, которым проще написать что-то в подобных формулах, чем объяснить это словами. 
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Я всегда говорю своему коллеге Виктору Константиновичу Финну: „У Вас на столе лежит 
Ваш любимый Джон Стюарт Милль. Но там нет ни одной формулы, потому что в то время 
ещё не было этой логистики”. Логистика и есть та самая формульная часть математической 
логики. Её суть состоит в умении выразить нечто формализуемое алгебраическим 
способом. Я здесь имею в виду логистику не в контексте материально-технического 
обеспечения перевозок, а как термин, обозначающий возможность логические процедуры 
обозначать формулами. Это название идёт от слова „логос”. А то, что сейчас называют 
логистикой, – это на самом деле от французского слова, произносящегося как „ложе” – 
располагать, то есть „ложистика” или „лоджистика”.

– Позвольте развить эту тему в терминах универсального языка, поиском которого 
думающие люди занимались с древних времён. Мы можем назвать массу мыслителей, 
занимавшихся этим – и более, и менее известных. У Умберто Эко есть замечательная 
книга. Вы, наверное, её знаете. Она называется „Поиски совершенного языка в 
европейской культуре”.

– Я однажды общался с Умберто Эко. Это было более 50 лет назад. Тогда я 
заведовал у Маргариты Ивановны Рудомино в Библиотеке иностранной литературы 
алфавитным каталогом. Приехал Умберто Эко. Он вошёл в помещение каталога, а я его 
сопровождал. Первое, что он сделал – подошёл (там каталоги были разделены по языкам) 
– к итальянскому и английскому каталогам и прежде всего нашёл себя. И остался очень 
доволен!

Это „болезнь” многих авторов, и должен сказать, что я этим и сам грешу.
 
– Но возвращаясь к нашей теме, хотел бы сказать, что видимо то, что 

первоначально воспринималось как числа в электронных вычислительных машинах, потом 
начало осознаваться в терминах языка. И не случайно язык нулей и единиц позволяет 
кодировать буквы алфавитов различных языков. Думаю, интернет-коммуникация потому 
и возможна, что замкнутые и отделённые друг от друга семантические системы 
естественных языков могут быть перекодированы в единую систему, состоящую из нулей 
и единиц. А ноль и единица – число или цифра? Вопрос достаточно тривиален, но давайте 
из общих соображений его сейчас акцентируем.

– Когда надо – число. Когда надо – цифра.

– Понятно. И я ещё раз хотел бы вернуться к вопросу о технологической 
конвергенции, такому модному сегодня, потому что в наши дни говорят о перерастании 
ИКТ в нано-био-инфо-когнитивные (НБИК) технологии. Здесь третья буква „И” 
будет означать как раз это самое „ИКТ”. Но ИКТ ведь тоже представляет собой 
конвергентную технологию, где неожиданным образом соединились технологии 
электросвязи с технологиями массовых коммуникаций. Впоследствии, в 1940-х годах 
появились электронно-вычислительные машины, компьютер Атанасова-Берри и ЭНИАК 
(последний – в 1945-м году, но он был представлен общественности в 1946-м). Всё 
„закрутилось” так, как не представляли себе ни специалисты в области технологий связи, 
ни в области средств массовой коммуникации, ни в области компьютеров. Разве что это 
могли предвидеть такие люди, как Поль Отле [1] и Ванневар Буш [2].

Недавно я узнал, что первую трансляцию по радио развлечений и музыки 
осуществил в 1906 году канадский изобретатель Реджинальд Фессенден. Вечером 24 
декабря 1906 года накануне Рождества он использовал изобретённый им альтернатор 
для передачи короткой радиограммы. Эта радиограмма включала песню „О Святая 
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ночь” в собственном исполнении на скрипке, а также отрывок из Библии. 31 декабря, в 
канун Нового года состоялась вторая передача. Основной аудиторией двух передач стали 
моряки судов, находившихся вдоль атлантического побережья. Фессенден сам изготовил 
радиоприёмники и раздал на суда с условием, что в определённое время они будут 
включены.

Мы уже затрагивали эту тему, Руджеро Сергеевич. ИКТ, наверное, нельзя 
рассматривать как исключительно „внешнюю” для человека технологию. Потому что 
это одновременно и технологии социальных коммуникаций. Верно ли это?

– То, что Вы сейчас рассказали, верно. И не случайно Фессенден имел в 
виду проповедь. Но ведь не случайно, скажем, и то, что изобретение книгопечатания 
подвижными литерами Гутенбергом в течение почти 50 лет использовали главным образом 
в религиозных целях – для печатания Библии, молитвенников и так далее. В общем, здесь 
есть какое-то пересечение.

 
– Недавно я где-то слышал, что одним из самых востребованных ресурсов в 

Интернете является Библия.
– Да.
 
– Значит тем людям (Аркадий Васильевич Соколов именует их „технократами”), 

которые считают, что информационно-коммуникационные технологии – это не более чем 
„железки” и в лучшем случае „софт”, нужно сказать, что независимо от технических 
средств связи существуют технологии социальных коммуникаций. Я имею в виду, что 
технология работы с социальными смыслами – это тоже технология, только социальная, 
не имеющая никакого непосредственного отношения ни к „харду”, ни к „софту”. Эти 
технологии существовали и тогда, когда не было ни компьютеров, ни технологий 
электросвязи.

– Все эти их „железки” не были бы востребованы, если бы не существовала 
потребность в распространении смысла.

 
– Тогда получается, что на одном полюсе находится смысл – он существует в 

голове человека. А на другом – некоторые средства, которые позволяют этот смысл 
передавать.

– Как-то на контрольной работе я спросил у студентов: „Как вы думаете, откуда 
берётся мысль?” Одна девушка написала: „Я считаю, что из головы, потому что когда мама 
хочет сказать, что я глупая, она говорит – в голове у тебя ничего нет!” Я очень оценил 
юмор. Потому что на самом деле в точности пока ещё не определено, откуда берётся 
мысль. Во всяком случае, в мозгу человека не обнаружено такого центра, который мысль 
продуцирует.

– Вспоминается концепция Дмитрия Иосифовича Блюменау. Он считал, что 
объективно существует некоторое Информационное поле Вселенной, к которому человек 
подключается.

– Это не его оригинальная мысль, так многие считают. Незадолго до ухода из жизни 
Дмитрий Иосифович прислал мне свою книжку „Информация. Интуиция. Творчество” с 
трогательной надписью: „Благородному Рыцарю Информатики от его верного оруженосца. 
Автор”. Я очень ценю эти слова.

 
– Давайте теперь посмотрим на Интернет как на социально-технологическую 
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систему. Вы ведь не будете спорить, что это – именно социально-технологическая 
система, которая включает в себя, с одной стороны, технологическую часть, с другой 
стороны, людей, работающих со всеми этими устройствами. Можно ли сказать, что 
в Интернете массовая коммуникация превалирует над специально-научной, а также 
библиотечно-архивно-музейной. Или я неправ? 

– Нет, Вы правы.

– Но, возможно, не стоит бить такую тревогу? Потому что состояние 
дел отражает само течение жизни, саму эволюцию Интернета как социально-
технологической системы. Вообще-то надо сказать средствам массовой коммуникации 
большое спасибо за то, что они так быстро способствовали внедрению новых технологий 
в жизнь и приобщению к ним огромного числа людей. 

– Я высоко ценю Интернет и совершенно не считаю, что это помойка. Приведу 
пример. Я спрашиваю у своих студентов, сидящих в бывшей Ленинской, а теперь 
Ломоносовской аудитории на факультете журналистики МГУ: „Поднимите руку, кто верит в 
Бога”. Больше половины аудитории поднимает руку. Теперь говорю: „Поднимите руку, кто 
может выйти и наизусть прочитать Символ Веры”. Ни одной руки. Тогда я говорю: „Ну вот, 
у вас тут несколько десятков компьютеров. Наберите в любом поисковике „Символ веры”. 
Они набирают, и у них сразу же появляется ссылка. – „Теперь закройте. Придёте домой, 
прочитайте. Потому что, если вы верите в Бога, вы верите ведь в это. Обдумайте это”. А без 
Интернета что бы мы имели? Пришлось бы идти в церковь или в библиотеку.

В Интернете каждый получает то, что он ищет. А в помойке, извините, нет. 
Интернет – это очень важное, преобразующее мир средство коммуникации.

– Руджеро Сергеевич, можно ли сказать, что средства массовой коммуникации 
создали почву для дальнейшего подключения в цифровую среду мира библиотек, архивов 
и музеев? И теперь перед традиционными институтами социальной памяти стоит 
задача наполнения этой среды качественным контентом, который, как мы понимаем, 
сосредоточен главным образом в традиционной книжной культуре. Там самым они 
должны способствовать повышению общего уровня человечества в электронную эпоху.

– Думаю, что это верно.
 
– Существует ли для Вас граница между массовой и специальной научной 

коммуникацией? Или такой границы нет?
– Для меня нет такой границы, но очень многое из того, что было первоначально 

создано в системе научной коммуникации, впоследствии получило распространение и в 
массовой. Например, вся теория информационного поиска была создана в рамках научно-
информационной деятельности. А теперь это широко используется. Собственно, все 
интернет-поисковики основаны на этом.

 
– Вы имеете в виду, что они пользуются теми принципами, которые разработали 

специалисты в области информационного поиска в 1950-е – 1960-е годы?
– Конечно! Начнём с того, что Мортимер Таубе (или, как говорят американцы, 

Тауб) создал „обратный файл”. В компьютере всё читается не слева направо, а справа 
налево. Была создана инвертированная система, отличная от традиционного библиотечного 
принципа прямого создания файлов. Потом всё это было подхвачено пионерами Интернета. 
Вы правы в том, что сейчас основным движителем этого дела являются средства массовой 
коммуникации. Их больше, они богаче, они тесно связаны с политикой и охватывают 
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гораздо большее количество людей.
Я много лет преподаю информатику первокурсникам. Что такое первокурсник 

в журналистике? Это человек, который либо уже работает, либо работал. Вне всякого 
сомнения, в целом это думающая аудитория. Я отношусь к ней с большим уважением.

 
– Были ли, на Ваш взгляд, провидцы той стадии общественного развития, которую 

мы сейчас называем информационным обществом? Мне кажется, в качестве одного из них 
можно назвать имя Поля Отле.

– Безусловно.
 
– Он родился в 1868-м году и умер в 1944-м. Я читал, что Вы были на его могиле в 

Брюсселе.
– Да, я был на его могиле.
 
– И в 1975 году Вы выступали в Брюсселе с докладом об Отле и стали 

переводчиком его работ с французского, в частности, увидевшего свет в 1934 году 
„Трактата о документации”. В русском переводе опубликована примерно третья часть 
этого 452-страничного труда. Почему только часть?

– Я всё прочитал, но выбрал то, что, как мне показалось, имеет принципиальный 
характер. 

 
– В этом трактате Отле появляется новое понятие „Универсальная Книга”. Её 

синонимы – Сумма Сумм, Summa Summarum, Универсальная Книга, а также Идеальная, 
Подлинная, Синтетическая, Интегральная, Оптимальная, Будущая, Предсказанная Книга. 
У меня есть предположение, что тот Интернет, который зародился на уровне идеи в 
1960-е годы, а сейчас активно развивается и эволюционирует, в том случае, если если 
традиционные институты социальной памяти к нему правильно „подключатся”, как раз и 
станет этой Универсальной Книгой.

– Наверное.
 
– Значит, Отле смог предвидеть это?
– Вообще Отле был непростым человеком. Можно сказать, что он был фанатиком. 

Он происходил из богатой семьи, его отец занимался трамвайным делом. Но всё своё 
состояние и состояние своей жены Отле потратил на реализацию этих идей. А потом у него 
в Первую мировую войну погиб сын. Внешне фигура Отле была, по-видимому, комической 
(над ним очень много смеялись во всевозможных карикатурах), а по существу она, 
несомненно, трагическая.

 
– Почему?
– Потому что при жизни он по-настоящему так и не был признан. А после его 

смерти другие люди присвоили себе его дело.
 
– Вы имеете в виду Международную федерацию по информации и документации?
– Да, сначала это был Международный институт по документации.
 
– Где-то в Ваших работах я встречал мысль о том, что люди, пришедшие к власти 

в этой федерации, в конечном счёте отказались от принципиальных идей, для чего она 
собственно была создана.
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– Отле не был сильным организатором. А Донкер Дюйвис [3] таким человеком был 
(как сейчас говорят – „эффективным менеджером”). Пока Отле был жив, он насколько мог 
сопротивлялся коммерциализации УДК [4]. Но после Второй мировой войны всё было 
переделано. И то коммерческое предприятие, которое существует сейчас и называется 
Универсальной десятичной классификацией – это не то детище Поля Отле, которое он 
задумывал и создавал. Отле был открыт для людей. А нынешняя УДК – это система 
зарабатывания денег.

 
– Значит, Отле можно назвать не только гуманитарием по образованию, потому 

что он был юристом…
– …но и гуманистом.
 
– Конечно, гуманистом, раз он считал знание всеобщим достоянием человечества. 

Иногда мне кажется, что Отле сошёл со страниц романов Жюля Верна. У Жюля Верна 
есть примеры учёных, не вполне приспособленных к практической жизни.

– Верно! А внешне он был похож на мистера Пиквика, как его рисовал первый 
иллюстратор „Ещё прижизненных записок пиквикского клуба” Диккенса Босс. Вот такое 
было сочетание.

 
– Я вдруг вспомнил об оппозиции „технократизм-гуманизм”, которую развивает 

Аркадий Василевич Соколов. Спасибо ему большое, что он заостряет внимание на этом 
вопросе. Но мне почему-то кажется, что для концепции Аркадия Васильевича  Поль Отле 
представляет собой „аномальный факт”. Потому что Отле был и гуманистом и в то же 
время прекрасно понимал роль научно-технического прогресса.

– Совершенно верно.

– Он был большим знатоком традиционной книжной культуры и наряду с 
этим время внимательно следил за появляющимися, как мы их сейчас называем, 
технодокументами, а также развитием технологий связи.

Руджеро Сергеевич, книга об Отле имеет подзаголовок „Избранные труды 
пионера информатики”. А в каком смысле мы понимаем здесь саму информатику? Если 
в представлениях Отле отлично уживались друг с другом и технологии социальных 
коммуникаций, и внимание к самим технологическим средствам, то, может быть, его 
понимание информатики было значительно шире и глубже, чем то, которое мы имеем 
сейчас?

– Впервые в 1895 году на Международном библиографическом конгрессе именно из 
уст Отле (в какой мере ему помогал Лафонтен – теперь это трудно установить) прозвучала 
идея о том, что до сих пор между знанием и учёными стояли библиотеки и библиография. 
А этого недостаточно, потому что библиография и библиотеки в лучшем случае могут дать 
статьи и книги, в которых может быть содержатся нужные сведения. Поэтому необходима 
новая деятельность, которая доставала бы для учёного эти сведения (в то время слово 
„информация” ещё не было в употреблении). Это и стало началом информатики. И потом 
Отле продолжил развивать эти идеи в Комитете по интеллектуальной деятельности 
при Лиге Наций, предшественнике ЮНЕСКО. Так из этого, в общем-то, и родилась 
„документация”.

 
– Но люди, кажется, не особо были рады тогда этой идее?
– Ну почему? Его поддерживала Мария Склодовская-Кюри, поддерживал 
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французский философ Анри Бергсон.
 
– Возможно, и Эйнштейн тоже?
– Про Эйнштейна я просто не знаю. Но, во всяком случае, из этого родилась идея 

документации как нового вида деятельности и как науки. Другое дело, что в Соединённых 
Штатах она пошла по технологическому пути. Американцы пытались в основном решить 
эти проблемы путём микрофильмирования. В Европе это пошло главным образом по 
линии УДК, по линии классификации, то есть создания картины знаний. Но всё-таки из 
документации и родилась собственно идея информатики.

 
– Таким образом, получается, что информатика – это интегральная 

социально-технологическая дисциплина, которая имеет дело и с самим содержанием 
интеллектуальной деятельности человека, и с технологическими средствами 
информационной работы. Позвольте привести один пример. Когда я был в Новосибирске 
в 2011 году и рассказывал на методологическом семинаре сотрудникам Института 
систем информатики им. А. П. Ершова СО РАН об информатике ВИНИТИ, слушатели 
меня просто не поняли. Они спрашивали: „А в чём состоит проблема?” Оказывается, 
Андрей Петрович Ершов с его широким пониманием информатики (сначала, правда, более 
узким, потом расширяющимся) уже к началу 1980-х годов осознал, что между обработкой 
документов (тем, что называют документацией) и применением компьютеров нет 
непроходимой границы.

– Конечно.

– И он там и свой коллектив приучил к тому, что можно совершенно свободно 
работать с документами. Что и делают сегодня сотрудники ИСИ, создавая электронный 
архив Сибирского отделения РАН и массу других архивов. Директор этого института, 
профессор Александр Гурьевич Марчук, сын академика Гурия Ивановича Марчука говорил 
мне: „Ну, Вы знаете, у нас нет никаких границ. И мы совершенно спокойно работаем с 
ГПНТБ СО РАН. Другое дело, что нам на совместные проекты денег не дают. Но мы 
считаем, что вообще информатика – это нечто более широкое, чем просто работа с 
документами. То есть, она включает и это тоже, но является чем-то более широким”.

Наверное, не случайно Игорь Моисеевич Зацман говорит сегодня о необходимости 
создания информатики как единой информационно-компьютерной науки. Как Вы 
относитесь к этим идеям?

– Очень положительно. Я впервые осознал ограниченность нашей точки 
зрения, когда прочитал монографию И. М. Зацмана „Концептуальный поиск и качество 
информации”. Потому что Игорь Моисеевич очень убедительно показал, что данные, 
выраженные словами, и данные, которые находятся в памяти компьютера и обрабатываются 
им, это не одно и то же. И я понял, что на самом деле всё гораздо шире.

Я поддерживаю идею Игоря Моисеевича о том, что готовить специалистов по 
информатике и документированию надо вместе. Хотя бы первые два курса они должны 
учиться по взаимосвязанным программам, у них должно быть общее мировоззрение. 
Потому что они будут решать одни и те же задачи. Тогда они будут лучше понимать друг 
друга и не будет этого разрыва…

 
– На техническую и гуманитарную культуры?
– Да.
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– Руджеро Сергеевич, давайте тогда поставим такой мысленный эксперимент. 
Например, специалисты, которые учатся в Московском государственном университете 
культуры и искусств по использованию информационных систем в библиотечном деле 
и специалисты, которые в дальнейшем будут конструировать, разрабатывать и 
программировать сами информационные системы, например, они учатся там на каком-
нибудь факультете вычислительной математики МГУ. Если я правильно понял Вашу 
идею, то структура какого-то общего мировоззренческого курса в первые два года 
будет одной и той же. То есть наполовину это будет связано со смысловой обработкой 
информации, а другая половина будет связана со средствами этой обработки. Причём 
люди, которые будут работать в области культуры и искусств, получат базовые знания и 
того, и другого, но потом специализация пойдёт больше в гуманитарную сторону.

– Именно так.
 
– Те же люди, которые в дальнейшем будут больше работать со средствами 

информатизации, получат технологическую специализацию. Но общемировоззренческая 
база будет одной и той же.

Давайте рассмотрим ещё одну идею Игоря Моисеевича Зацмана – а именно тот 
„задачный подход”, который он реализует. Игорь Моисеевич работал с экспертными 
системами. Известно, что в таких системах вначале идёт работа компьютера, а потом 
к интерпретации результатов подключаются люди.

– Да.
 
– И он не смог разорвать на две отдельные части смысловую и машинную среду. 

В рамках его онтологии это должна была быть какая-то единая среда. Игорь Моисеевич 
обратился сначала к традиционной информатике и не нашёл в ней ответов на свой 
вопрос.

Потом он написал книгу „Концептуальный поиск и качество информации” и, как 
он мне рассказывал, остановил подготовку докторской диссертации лет на восемь. За 
это время он вместе с филологами разрабатывал терминосистему, которая помогла 
объединить…

– Ему не пришлось далеко ходить, поскольку у него жена филолог – Наталья 
Бунтман.

 
– На мой взгляд, очень важно то, откуда родилась потребность в этой единой 

онтологии и терминосистеме. Всё-таки Игорь Моисеевич – человек практический 
и математически ориентированный. Но он столкнулся с ограничениями чисто 
компьютерного подхода, потому что экспертная система предусматривает также 
подключение живых людей. А дальше – насколько я понимаю, „раскручивая” эту 
проблему уже теоретически, он начал искать прецеденты создания такой онтологии или 
единого подхода. И здесь он вышел на идеи американского учёного Сола Горна и нашего 
соотечественника Юлия Анатольевича Шрейдера. Горн считал, что разделение на 
Information science и Computer science искусственно. Он несколько раз предлагал ввести 
вместо них единую Informatics. Но у него это не поучилось. Шрейдер также считал, что 
информационная наука и компьютерная наука – это две ветви, два крыла одного и того 
же. Честь и хвала Игорю Моисеевичу за то, что ему во многом удалось „развернуть” 
процессы в этом направлении. Причём не спекулятивно, не метафизически, а научно, 
изнутри.

– Да, он сделал очень важное дело для информатики.
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 – Вы же, собственно говоря, тоже тогда, в 1960-е годы  всё делали изнутри, 
обобщая практику и решая вполне конкретные задачи. 

Я хотел Вас спросить, как Вы относитесь к проекту информатики Фёдора 
Евгеньевича Темникова, который мы разбирали в ноябре прошлого года на семинаре 
„Методологические проблемы наук об информации”?

– Я очень положительно к этому отношусь. На самом деле мы фамилию Фёдора 
Евгеньевича услышали уже после того, как вышли наши книги по информатике. Но 
кроме одного листочка, опубликованного в журнале „Известия вузов. Электромеханика”, 
мы больше ничего не видели и потому искренне считали, что это и есть всё. В 
действительности у него была глубокая концепция, что показала в докладе на семинаре 
его ученица Виолетта Николаевна Волкова. Но, как говорил Наполеон, не тот выиграл 
сражение, кто дал хороший совет, а тот, кто взял на себя ответственность этому совету 
последовать. Поэтому всё-таки информатика у нас пошла, конечно, от Александра 
Ивановича Михайлова.

– И здесь мы подошли к важному вопросу о творческом союзе сотрудников 
ВИНИТИ, который все знают как три фамилии, перечисляемые через запятую, – 
„Михайлов, Чёрный, Гиляревский”. Не могли бы Вы об этом рассказать подробнее? И 
почему порядок фамилий именно такой?

– Я думаю, что порядок их расположения – он задан Михайловым – выбран 
правильно. На самом деле история была забавной. Секретарь Михайлова мне в какой-
то момент сказала, что Левштейн, директор Производственно-издательского комбината 
ВИНИТИ в Люберцах, принёс Михайлову обложку этой книги, над которой ещё шла работа 
в этот момент. И там фамилия была одна – Михайлов.

 
– Речь идёт о первой книге по информатике 1965 года?
– Да, это была наша первая совместная книга „Основы научной информации”. А 

когда мы в очередной раз оказались в кабинете директора, я сказал: „Александр Иванович, 
прежде чем мы начнём работать, давайте всё-таки расставим точки над „i”. Я понимаю, 
что есть такая практика, когда автор работает с „неграми”. Но, понимаете, Александр 
Иванович, это не тот случай”. Он ответил: „Я подумаю и в следующий раз вам скажу”. 
Когда мы собрались в следующий раз, он что-то написал  на листочке и спросил: „Вот 
такой порядок вас устраивает?” Я сказал: „Да”. Там было написано: „Михайлов, Чёрный, 
Гиляревский”. И это был правильный порядок.

 
– Почему Вы считаете его правильным?
– Потому что на самом деле фактический материал был весь Аркадия Ивановича. 

Это то, что он привёз из-за границы, то, что он накопил.
 
– В 1961 году?
– Да. Аркадий Иванович был таким человеком, который всё держал в себе. Он на 

самом деле за полгода своей командировки накопил столько, на что другому человеку 
потребовалось бы несколько лет. И до сих пор несколько людей оттуда – и Виккери, и Мэну 
из Франции – меня спрашивают: „Как Чёрный? Как Аркадий Иванович?” То есть, они его 
помнят. Прошло уже столько лет и не было общения, но они его помнят.

 
– Значит, „начинка” была у него.
– Да. А у меня к этому времени уже вышла книжка, которую считаю одной из самых 
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удачных. Она называлась „Современные принципы книгоописания”. История этой книжки 
такая. Я защитил… Вернее, 25 декабря 1958 года мы вместе с Васей Серовым защитили 
кандидатские диссертации. Был жуткий холод, очень снежная зима.

– А где вы защищались?
– В Библиотечном институте в Химках на Левобережной. Оппонентами у меня были 

Евгений Иванович Шамурин и Георгий Гаврилович Фирсов. Вася Серов [5] сразу получил 
„корочки”. Но прошёл 1959-й год, 1960-й. И только в 1961 году, причём не в начале, а в 
конце я всё-таки стал кандидатом наук.

Много лет спустя я выступал оппонентом в Ленинграде. Ко мне подошёл местный 
профессор Соломон Абрамович Рейсер, очень известный человек, и сказал: „А это ведь 
мне Вы обязаны своей кандидатской степенью”. Я очень удивился и спросил, почему. – 
„Потому что я был Вашим „чёрным” оппонентом. Я, конечно, в Вашем книгоописании 
ничего не понимаю. Но когда я увидел, что у Вас оппонентом был Фирсов, то пошёл к 
нему и спросил: „Георгий Гаврилович, что это за работа?” Он ответил: „Работа хорошая 
и вообще это – наш человек”. Соломон Абрамович однажды написал мне: „Дорогому 
Руджеро Сергеевичу. Лучшие новогодние пожелания и постоянная приязнь. 26 декабря 
1978 года”.

Понимая, что меня могут не утвердить, я стал писать вторую работу на тему, 
которую мне предложил наш с Юрием Николаевичем Столяровым руководитель Юрий 
Владимирович Григорьев. Вторая работа под названием „Развитие современных принципов 
книгоописания” была гораздо лучше первой. Недавно я её переиздал, потому что за это 
время ничего нового не добавилось.

 
– Инна Львовна Полотовская писала в сборнике „Специалисты ВИНИТИ: кто 

они?”, что Вы считаете эту книгу лучшей из написанных Вами работ. Это верно?
– Да. Я и сейчас так считаю.
 
– И что же? Вам пришлось защищаться второй раз?
– Нет. Как я уже сказал, мне присудили степень благодаря „чёрному” оппоненту 

Соломону Абрамовичу Рейсеру. Но первая книга в это время уже была написана и увидела 
свет.

Почему меня не утверждали? Потому что работники Ленинской библиотеки – члены 
Государственной каталогизационной комиссии Советского Союза – написали в ВАК, что 
диссертация неправильная. И подписались. Так что, это было совсем не подмётное письмо. 
А я был членом этой Комиссии – от Библиотеки иностранной литературы.

И чтобы завершить мысль (а мы начинали говорить о первой книге по информатике 
„Основы научной информации” 1965 года), хочу сказать, что в то время я понимал, как надо 
сделать книгу. Я составил её план, написал свою часть, которая там легко проглядывается. 
Но мы с Аркадием Ивановичем писали не от своего имени. Сегодня это, может быть, 
трудно понять. Но шестидесятые годы были ещё очень суровым временем.

У Аркадия Ивановича Чёрного в личном деле была запись о том, что он находился 
на оккупированной территории. И поэтому, закончив Московский институт востоковедения 
в одной группе с Юлианом Семёновичем Ляндресом (он же – писатель Юлиан Семёнов) 
и Евгением Максимовичем Примаковым, впоследствии премьер-министром, он был 
направлен на работу в ВИНИТИ.

– А иначе он бы стал разведчиком?
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– Он много кем мог бы стать. Потому что Вы сами знаете, какая у него была голова.

– Какими языками он владел?
– Пушту, фарси и очень хорошо английским. Английский в этом институте 

преподавали как следует.

– Как Вы думаете, Руджеро Сергеевич, Аркадий Иванович был по призванию 
филологом или востоковедом?

– Думаю, что он был настоящим учёным. И если бы судьба бросила его, скажем, в 
математический институт, он стал бы крупным математиком. Аркадий Иванович обладал 
очень обширными познаниями. Он был человеком, который работал над собой непрерывно.

Поэтому от своего имени мы ни книгу „Основы научной информации”, ни другие, 
последовавшие за ней, конечно же, бы не написали. Это было нам не по чину. Писали 
мы её от имени Александра Ивановича Михайлова. Более того, каждую неделю Аркадий 
Иванович и я проводили по три-четыре часа в его кабинете. Секретарь Михайлова Ирина 
Георгиевна делала нам крепкий чай с сахаром, а мы докладывали, что сделано за неделю 
и какие у нас есть идеи. Александр Иванович был джентльменом. Он никогда не говорил 
„нет”, но с чем-то соглашался прямо, а по поводу другого говорил: „Это можно себе 
представить”. Тогда мы понимали, что переходим какую-то грань.

 
– Предполагаю, что у вас тогда не было выходных дней. И субботы, и воскресенья, 

наверное, были посвящены творческой работе?
– Да, конечно.

– А когда вы встречались с Михайловым – по каким-то определённым дням или 
ближе к концу недели?

– Я этого точно не помню, но думаю, что он всё-таки назначал время для 
очередной встречи. Потому что у него тоже был свой график, были сложные отношения 
с Государственным комитетом по науке и технике. Вообще время для всех было очень 
непростое. И для него в том числе. Как я теперь понимаю, он тоже всё время ходил по 
краю.

– Почему?
– Потому что Александр Иванович был человеком государственного масштаба. Он 

мог бы стать и министром, и премьер-министром. Каждый раз, когда доходило до нового 
назначения, ему говорили „нет”. Но всё-таки он относился к номенклатуре, и его каждый 
раз переводили в другое место. Тем не менее Александр Иванович очень много себе по тем 
временам позволял. Как я теперь понимаю, и эти книги тоже.

– Это был риск?
– Да, это был риск, потому что кроме Михайлова был ещё Николай Баградович 

Арутюнов, начальник Управления научно-технической информации и пропаганды 
Государственного комитета по координации научно-исследовательских работ. Он ревностно 
относился к успехам Александра Ивановича. И меня тоже пытался переманить к себе.

 
– Но Вы не поддались?
– Нет.
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– Значит, это было время постоянной борьбы?
– Конечно. Правда, по большей части эта борьба находилась вне нашего поля 

зрения. Но периодически она как-то проявлялась. Например, Михайлов был председателем 
Научного совета по проблемам научно-технической информации и пропаганды 
Государственного комитета. Однажды он выступал с докладом. После него выступал 
Арутюнов и говорил примерно следующее: „Александр Иванович неправ. Это надо 
делать не так, а по-другому”. А потом добавлял: „Вообще-то Александр Иванович и 
сам это понимает. Просто его молодые помощники (имея в виду нас с Чёрным) неверно 
сориентировали”. Вот такое сложное было время.

Поэтому без Михайлова, конечно, таких книг бы не было. И он тоже принимал в 
этом участие. И даже, когда ему во время наших встреч звонили сверху, он отвечал: „Я 
сейчас работаю с молодёжью над книгой”.

– Руджеро Сергеевич, я раньше думал, что форсированным образом у нас в 
стране развивалась компьютерная информатика, особенно в конце семидесятых – начале 
восьмидесятых годов, когда к этому вопросу подключились партия и правительство. Но 
потом я осознал, что научно-информационная информатика развивалась примерно так 
же. За каких-нибудь два-три года почти с нуля была создана „наука”. Во всяком случае, 
была сконструирована научная дисциплина со всеми её атрибутами, потому что на неё 
существовал серьёзный социальный заказ. Можно ли так сказать?

– Абсолютно верно! Всё дело в том, что создавалась Государственная система 
научно-технической информации. В эту систему пришли тысячи людей. В лучшие времена 
там работало около трёхсот тысяч человек – в основном инженеры. И это неверно, как 
считали тогда и часто считают теперь, что пришли инженеры, которые не нашли себя 
в традиционных областях. Нет, это были люди, которым было тесно в сложившихся 
рамках, которые хотели что-то изменить. Целая плеяда людей, которая образовалась 
вокруг Информэлектро и его директора С. Г. Малинина. Это такие специалисты, как Э. 
С. Бернштейн, В. С. Чернявский, Д. Г. Лахути, Л. С. Короткевич, М. Л. Колчинский, О. 
В. Вергильев, В. Т. Гребениченко, Р. П. Вчерашний, В. С. Немировская, С. С. Рябенький и 
другие.

– А разработка вычислительных машин в ВИНИТИ?
– На начальном этапе развития компьютеров мы опережали американцев, потом 

шли с ними нос в нос, а потом начали сильно отставать и перешли к копированию 
архитектуры их машин.

– Интересно, о чём может свидетельствовать этот форсированный характер 
развития информатики? Может быть, с тем, что в советском обществе существовал 
культ науки и научности и был марксизм как научная теория развития общества. Для 
того, чтобы что-либо утвердить, нужно было представить это как научную концепцию, 
причём находящуюся в согласии с марксистско-ленинской философией. Поэтому две 
отечественные версии научной информатики – научно-информационная и компьютерная – 
вырастали не естественным образом, а во многом благодаря социальному заказу.

Их развитие было в некотором смысле деформировано действиями извне. Если бы 
наука складывалась более естественно, она, возможно, была бы и устроена по-другому. 
Сейчас я, например, понимаю, почему предложение Аркадия Васильевича Соколова о 
расширении предмета информатики до социальной коммуникации в целом (это был 1971 
год) было отвергнуто как представителями научной информатики, так и библиотечным 
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сообществом.
– Да, Вы правы.

– Он просто не вписывался с этой правильной по сути идеей в конъюнктуру того 
времени. Можно сказать, нарушал с таким трудом достигнутый баланс сил.

– Я обсуждал этот вопрос с Михайловым. Помню, что он морщился. Помимо всего 
прочего Александр Иванович не хотел выпускать научную информатику из своих рук, 
поскольку было ясно, что на неё могли претендовать и другие. Ну и, конечно, библиотекари 
тоже приняли идею в штыки.

Эти процессы имели место не только у нас в стране, но и в Америке, и в Европе. 
Американский библиотековед  Джесс Шира писал в своё время: „Библиотекари, на 
баррикады!” Но в общем, конечно, идея Аркадия Васильевича была правильной. Хотя она 
тоже родилась не без влияния конъюнктурных соображений.

 
– В том смысле, что он не мог в Ленинградском институте культуры преподавать 

только научную информацию?
– В том-то и дело.
 
– Руджеро Сергеевич, ваш рассказ позволяет глубже осознать, насколько 

драматичной была история отечественной информатики – и, в частности, её 
научно-информационной ветви. Я понял, что спокойный, глубокий и прозрачный стиль 
классических произведений Михайлова, Чёрного и Гиляревского не должен нас вводить в 
заблуждение. Как говорил Фёдор Иванович Тютчев: „Под ними хаос шевелится”.

В юбилейный год я хотел бы ещё раз выразить своё восхищение тем путём, 
который Вы прошли в информатике и науках социально-коммуникационного цикла более 
чем за полвека. Не могу не упомянуть ещё об одном Вашем уникальном качестве. В 
критические моменты развития информационно-библиотечной науки и практики Вы не 
раз предлагали компромиссные решения, которые оказывались поистине спасительными. 
Они устраивали всех и позволяли тем или иным процессам развиваться дальше. Этой 
Вашей установке – стараться не забивать гвозди вместе со шляпками – я тоже 
стараюсь следовать по мере сил.

Благодарю Вас за беседу, дорогой Руджеро Сергеевич, и желаю долгих лет жизни и 
новых творческих успехов!

– Спасибо.

Примечания

* Публ. по изд.: научно-практический журнал „Прикладная информатика” (Москва): 
1) Информатика вчера, сегодня, завтра. К 85-летию Р. С. Гиляревского (Начало). // Прикладная 
информатика, 2014, N 4 (52), июль-август, с. 131-139; 2) Информатика вчера, сегодня, завтра. К 
85-летию Р. С. Гиляревского (Продолжение). // Прикладная информатика, 2014, N 6 (54), ноябрь-
декабрь, с. 138-143; 3) Информатика вчера, сегодня, завтра. К 85-летию Р. С. Гиляревского (Окончание). 
// Прикладная информатика,  2015, Том 10, N 2 (56), март-апрель, с. 139-142.** 

¹ Беседа состоялась дома у Р. С. Гиляревского. Её инициатором была д.э.н. В. Н. Волкова, проф. 
Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого.

1. Отле Поль (1868-1944) – бельгийский библиограф, книговед и общественный деятель. 
Инициатор (вмест с А. Лафонтеном) учреждения Международного библиографического института в 
1895 г. Руководитель создания Универсальной десятичной классификации (УДК). Также совместно 
с А. Лафонтеном организатор Международной федерации по документации и информации (ФИД) и 



1193

автор проекта всемирного Дворца знаний, получившего название „Mundaneum”. Отле стал одним из 
пионеров информатики, которую он назвал „документацией”. Теория документации получила особое 
развитие в работах Отле 1930-х годов. В них подчёркивалась идея универсализма, понимаемая как 
единство всего мирового документального потока и поиска единых способов его отражения.

2. Буш Ванневар (1890-1974) – американский инженер и организатор научных исследований. 
В статье „Возможный способ нашего мышления” (1945 г.) он предложил создать гипотетическую 
информационную машину „Memex” (MEMory EXtension). Хотя устройство Буша никогда не было 
построено, в нём оказалась предвосхищена трансформация в способах хранения данных, названная 
впоследствии гипертекстом. 

3. Донкер Дюйвис Фриц (1894-1961) – голландский учёный и организатор науки, сменивший 
Поля Отле на посту председателя Международной федерации по документации и информации (ФИД). 

4. Универсальная десятичная классификация (УДК) – универсальная комбинационная 
классификационная система, разработанная в 1895-1905 гг. П. Отле и А. Лафонтеном на основе таблиц 
Десятичной классификации Дьюи. Современное название получила в 1927 г. Наиболее мощная по 
содержанию и удобная для использования классификационная система в мире. С 1991 г. развитием 
УДК занимается Консорциум УДК (его штаб-квартира находится в Гааге, Нидерланды).

5. Серов Василий Васильевич (1931-2000) – доктор педагогических наук, профессор, 
библиотековед, организатор библиотечного строительства в СССР. В 1964-68 – начальник Управления 
библиотек Министерства культуры РСФСР, в 1968-83 – начальник Управления по делам библиотек 
Министерства культуры СССР, в 1983-92 – зам. министра культуры СССР. Идеолог централизации 
библиотечного дела в СССР, осуществлённой при его участии в 1970-е гг. 
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   ЗА  ХУМАНИТАРНАТА  БИБЛИОГРАФИЯ  И 
ЗА  ИНФОРМАЦИОННАТА  СРЕДА –  

НА  МЕЖДУНАРОДЕН  НАУЧЕН  ФОРУМ 

Николай Василев

На състоялата се Международна научна конференция „Постоянно библиотечно-
информационно образование” в Санктпетербургския държавен институт по култура 
(СПДИК) (Санкт Петербург, 17-18 март 2016 г.) на тема „Идеите на учителите в 
преподавателската дейност на учениците” бе представен от проф. д.п.н. Александра 
Куманова основен Пленарен доклад „Библиографоведският интеграл на преподаването по 
библиография. (Генезис на световната универсална библиография)”. Това бе предизвикано 
от ролята на Университета по библиотекознание и информационни технологии като 
методологичен център на информатизацията в България с широко международно 
признание. 

Пред целия библиотечно-информационен елит на Русия по време на форума 
проф. Александра Куманова даде в синтез комплекса от понятия, битуващи в сферата на 
хуманитарната библиография, изхождайки от ризомно-ретикуларната (Ж. Делез, Ф. Гатари, 
У. Еко) концепция на библиографознанието, утвърждавана от нея в продължение на повече 
от 20 години. 

Основното положение на тази концепция се заключава в това, че библиографията 
е III вторично-документално равнище на широкомащабно информационно моделиране 
на единното и изградено от много равнища информационно пространство (= ноосферата) 
на установяване на връзки между света на документите и света на читателите (по долу от 
това равнище са разположени отразяваните чрез него равнище на фактите /I/ и равнище 
на първичните документи /II/; по-високо от него – рефлектиращите чрез него равнище 
на метасистемите /IV/ и равнище на 
философските картини /V/). 

Хуманитарната библиография 
е хуманитарно-научен феномен на 
установяването на ретикуларни (мрежести) 
(А. Любишчев) връзки на вторично-
документалното равнище на инфосферата 
≡ хуманитарната библиография по подход 
(когато се прониква във формата на 
библиографската информация). Приведени 
са основанията на историографията на 
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международната универсална библиография 
(Г. Шнайдер, Л.-Н. Малклес, К. Симон, А. 
Тейлър, И. Гудовшчикова). 

Самите тези  вторично-документални 
източници – в съответствието с концепцията 
„информационна среда” (С. Денчев) 
представляват единен информационен 
фонд (1), който чрез вторично-
документалната си технология (2) се 
намира в постоянни интеракции (3), които 
се структурират ризоматично на базата от 

ретикула, образувана от сеченията на библиографската  информация: документална (а); 
читателска (б); дейностна (библиографска) (в); същностно-видова  (библиографоведска) 
(г); функционална (д); съдържателна (е) ≡ хуманитарна библиография по предмет; 
организационна (ж). 

Изведената библиографска морфология (а – б – в – г – д – е – ж), определяща 
генезиса на световната универсална библиография на планетата (ІІІ в. пр. н.е. – ХХІ в.), 
е структурирана ризоматично във вид на Информационна роза: Хронологически профил. 
Тази хронологична класификация е базирана на изследването в единство на повече от 700 
класификации на видовете библиография, библиографската информация, библиографската 
дейност, библиографските пособия, които битуват в над 5000 първично- и вторично-
документални източника на 20 езика в продължение на ХVІІІ-ХХІ в. и дават ризомно-
ретикуларно построение на библиографските форми, наброяващо 1180 единици. 

Намиращият се на голяма методологическа висота форум утвърди процесите на 
конвергенция на библиотекознанието, библиографията и книгознанието, разцъфтяващи 
върху синтеза на историографската и практическата почва на инфосферата като планетарен 
феномен. В България пристигна специално благодарствено писмо, отправено към проф. 
д.п.н. А. Куманова от организационния комитет на форума. 

Илюстрации

1. Проф. д.п.н. Александра Куманова представя своя доклад на форума. В президиума са 
ректорът на СПДИК проф. д.и.н. А. С. Тургаев и деканът на Библиотечно-информационния факултет 
проф. д.п.н. В. В. Брежнева. 

2. Проф. д.и.н. А. С. Тургаев демонстрира въведения в преподаването на СПДИК курс 
от лекции по общо библиографознание на проф. д.п.н. А. Куманова „Введение в гуманитарную 
библиографию” (София, 2005; Ново ел. изд. София, 2007; Публ. на сайта на УниБИТ – 2012). 

3. Паметна снимка след първата сесия на форума. Отляво до проф. д.п.н. Александра Куманова 
е седнала деканът 
на Библиотечно-
информационния 
факултет на СПДИК 
проф. д.п.н. В. В. 
Брежнева. Зад проф. А. 
Куманова е изправен 
проф. д.ф.н. Р. С. 
Гиляревски. Отляво 
до него са проф. д.п.н. 
В. П. Леонов и проф. 
д.п.н. А. В. Соколов. 
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Изправен в средата на 
втория ред е проф. д.ф.н. 
В. А. Петрицки. Отдясно 
на проф. д.ф.н. В. А. 
Петрицки – проф. И. Л. 
Линден, до нея – проф. 
Л. П. Москаленко.

4. Беседа в една 
от почивките на форума 
между проф. д.ф.н. Р. С. 
Гиляревски, проф. д.п.н. 
В. В. Брежнева и проф. 
д.п.н. А. Куманова. 

5. Благодарствено писмо, отправено към проф. д.п.н. А. Куманова от Орг анизационния 
комитет на форума в Санкт Петербург.    

VІ 1
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НЕВЧЕСАНИ  ВЪПРОСИ  
ПО  ПОВОД  ЕДИН  ЮБИЛЕЙ

Румелина Василева
По делата им ще ги познаете ...

(Мат. 7:20)

А  може би – „по библиотеките ще ги познаете, и по музеите, архивите, 
училищата...”

Дали по тях можем да бъдем познати? Това ли сме ние?
И тук следва поредица от въпроси „защо”:
Защо отново не знаем кои сме? И трябва ли пак някой да ни попита: „Поради что се 

срамиш да се наречеш болгарин?” Нали уж всички сме образовани, свободни, талантливи, 
мислещи? Как и защо не разбрахме, че не сме свободни? Как и защо забравихме, че 
свободата е отговорност? 

Защо забравихме, че години наред нямахме „враг пред портите”, защото той се 
настани у нас? Освободихме се политически от робството, бяхме свободни, а после някак 
не разбрахме, че то, робството, май си е останало в нас. И така си заживяхме, вярвайки, 
че държавата или някой на бял кон ще се грижи за нас – без нас. И така и стана – на 
доста хора разрешихме „да се грижат за нас”, да си играят с нас, да си живеят охолно със 
самочувствието на по-умните тарикати. И те станаха силните на деня – уж се сменят, но 
само премените си менят, целите им – личното над частното – не на ползу роду, си стоят.

Защо се покри надълбоко „солта на земята”? Къде отидоха интелигентите, 
будителите? Защо замлъкнаха? Докога?

Защо не сме като нас си през Възраждането?
Защо чакаме от държавата (а нея като че ли пак я няма, като тогава)?
Всички виждаме, че на практика нямаме библиотеки, в музеите почти никой не 

влиза, в архивите – да не потърсиш нещо. Всичко в тях става бавно, отегчително, с досада, 
в повечето случаи – като в миналия век (въпреки компютрите и базите данни, въпреки 
модерните електронни играчки). А времето иска бърза мисъл и бързо действие. Студентите 
са недоволни, учениците – незаинтересовани, родителите – възмутени. И какво от това?! 

Нищо не се случва. Само се пишат стратегии („некои съображения”), които никой 
не изпълнява и дори не разбира. Създават се планове, разписват се задачи, провеждат се 
конкурси, акредитации, проекти, проекти... Но така хората не се вкарват в културните и в 
образователните институции. 

Самите хора не знаят какво им се предлага. Нямат си и идея защо съществуват 
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тези институции. Или, ако знаят – чакат от тях да им се даде „нещо” наготово, колкото да 
спестят средства (дори не си дават сметка, че публичните пари всъщност са техни) и да се 
информират помежду другото. И изобщо нямат спомен (не са и чували повечето), че през 
Възраждането, без държава, българите си създават библиотеки, музеи, театрални трупи, 
читалища и за тях не плаща държавата, щото я няма, а всеки – според възможностите и 
жаждата си. 

А днешната държава плаща „там нещо”, ама за какво – за статистика, за оправдаване 
на средства, които никой не контролира...

Появи се и „благодатта” на еврофондовете – нещо като солидарност на Европа за 
изравняване на силите, за повишаване на духовния стандарт. И пак – нищо. Демонстрация 
на движение, на фиктивна реклама, на симулиране на дейности, на безмислено кипящ труд, 
на опорочаване на смисъла – очевидна и чудовищна липса на експертност, на правила, на 
мотивираща промяна.

А хората си мълчат и се възмущават, и не искат да плащат за духовност, и си чакат 
безплатното, и най-вече – никой не задава въпроса ЗАЩО? – „Защо плащам на държавата 
за услуги, които не получавам?”, „Защо да не разчитам, освен на себе си и на нея да 
образова, възпитава и одухотворява моите наследници?”, „Защо да не го правим заедно?”, 
„Защо не мога наистина да контролирам къде отиват парите ми?”, „Защо не виждам 
никакви резултати?”.

В библиотеките в страната, в малките населени места (впрочем и в училищата, 
болниците и каквото там е останало) най-добре се вижда какво не става и какво би било 
хубаво да бъде. Там хората са притиснати прекалено от екзистенциалните нужди, но като че 
ли много повече се опитват да съхранят духовността. Обаче често не им достигат познания 
(щото да ги придобиеш е скъпо и далече). 

В столицата и в големите градове – много библиотеки, много културни институти 
(с по-големи бюджети, квалифицирани специалисти), но резултатите – подобни. Липсва 
мотивация, няма стимули, да не говорим за перспективи. А в отделни места все пак 
не увяхва желанието, част от хората се нагърбват (въпреки оскъдицата и нежеланието 
на работодателя) да се квалифицират самостоятелно, като сами си заплащат нови 
квалификационни степени и продължаващи квалификации. И какво от това – радват се, че 
научават нови неща, че разбират как управляват библиотеките си колегите им по света, че 
и те могат да станат съвременни специалисти. Но... после се връщат на работните си места 
и срещат ... СТЕНАТА на незаинтересоваността, на оправданията, на обезкуражаващата 
управленска немощ, на липсата на елементарни средства – и отново се включват в потока 
на тихото недоволство, задавайки си въпроса: „За какво пък толкова ми трябва точно 
аз да променям статуквото? Ще се намерят други, по-силни за тая работа”. А откъде да 
дойдат тези други? Всички ние сме тези, които трябва да поискаме да поправим очевидно 
счупената машина. Защото не е важно какво можеш (всеки има своите таланти и можене), а 
какво искаш да направиш, какво имаш воля да промениш.

Защо да не убедим първо нас си, библиотекарите (специалисти и преподаватели), че 
имаме нужда от сдружаване, от преговор на това кои са приоритетите (не тези, изписаните 
на хартия, а тези, за които практиката „крещи”)?

Защо, вече договорили се и единни, да не си потърсим съмишленици сред „властта” 
– не поединичино, а като професионален съюз на мотивирани за промяна хора?

Защо да не се споразумеем „отдолу нагоре” (хей така – помежду си, професионално) 
да обучаваме по еднакво добър, качествен и полезен начин бъдещите специалисти 
във всички университети и колежи, за да няма кардинални пропуски (пропасти) в 
образованието на специалистите в областта на културните и информационни науки 
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навсякъде в България. 
Защо да не обединим „проектите” си за ефикасно дистанционно или продължаващо 

на място обучение, така че наистина всички нуждаещи се да могат да си позволят „лукса да 
знаят”.

Защо наистина да не се „появим” най-после в електронното правителство 
и наистина да облекчим хората с това, което можем да им дадем – като справки и 
всевъзможни други услуги, които те чакат от нас.

Защо да не развием най-после забравеното спомоществователство? 
Доброволчеството, лобирането, застъпничеството защо да не станат най-после не думи, 
а действителни наши отговорности? Защото свободното време на хората е икономика, 
а възможностите на публичния сектор са икономически ресурс и капитал, и е време да 
осъзнаем това.

Защо да не спечелим на своя страна обществеността по места за тази обща 
кауза, като насърчим доброволството, спонсорството, застъпничеството. Не, това не е 
народничество и популизъм. Това е пътят. Все пак: „Дело помощи утопающим – дело 
рук самих утопающих” – „Помощта за давещите се – дело на самите давещи се!” 
(Илф и Петров. Дванадесетте стола). Тоест „спасяването” трябва да бъде осмислено и 
организирано, иначе може помощта да послужи и за сигурно удавяне. А все пак трябва да 
се знае, че и „давещият” също е допринесъл с бездействие и непукизъм за давенето си. Това 
трябва да направим за децата си, за да има кой и занапред да ни лекува, да възпитава добре 
внуците ни и УТРЕ.

Но затова се изисква да отидем ние самите в библиотеките, музеите, архивите, 
училищата и да видим какво очаква от нас реалността, какво му липсва на мениджмънта, 
какво поражда мотивацията и екипността, какво се иска за управлението на талантите, 
които стоят и чакат някой да отиде и да каже: „Какво да се прави?”

Защо да не се коалираме според нуждата на практиката, а не според тесногръди 
представи, останали недоразвити още от средата на миналото столетие?

Защо да не обясним на хората, с които ежедневно общуваме, какво е необходимо да 
се направи, за да станат и те наши съмишленици и да ни подкрепят, да работят заедно с нас. 
За да станем много и да изметем с общи усилия поне една част от тази безкрайна „зима на 
нашето недоволство”. Защото държавата – това сме ние (нали ние сме суверенът?!).

Защо да не обединим индивидуалностите и талантите си в нещо общо и полезно?
Защо да не започнем да ценим труда си и да обясним на хората, че безплатното 

също струва пари, че за да не купуват информация и знания, трябва и те да внесат своята 
лепта – да са спомоществователи, които поделят отговорност, усилия, възможности. Да 
припомняме, че и в най-тъмните исторически години бъргаринът отделя от залъка си за 
просвещението на себе си и на децата си; че това е застраховка на най-ценното имущество, 
което си струва да се притежава – образование, знание, мислене, духовност. 

Разбира се, че е трудно. Неслучайно на английски етимологията на думата 
„застраховка” – „insurance” означава осигуряване, от латинската „sure” – сигурност, 
убеденост, надеждност, доверие. А в някои от източните и южнославянските езици: 
„страхование” (рус.), „страхування” (укр.), „застраховане” (бълг.) – от страх. Но пък вярата 
на българите в „белите пари” за „черни дни” е основателна надежда за успех.

Защо да не разберем най-после всички, че толерантност не означава 
незаинтересованост, а съпричастие и ангажимент? Не е ли всичко това обща цел на 
културните институции, на училищата и университетите, на общините и на правителството 
– смислени и мислещи граждани? Или пък може би – не? (Защото такива се управляват 
(заблуждават) много трудно).
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Защо за толкова години не разбрахме, че за да имат обща цел организации и 
изпълнители, трябва да имат общи интереси, които всички мотивирано да защитават, с 
жар? Без стрес, с взаимно зачитане, справедливо – според възможностите, според смислени 
критерии, според авторитетите и талантите, зачитайки различните, своеобразните хора и 
идеи.

Ако направим един кратък „SWOT анализ” – силните страни на културните 
организации са много. Възможностите и идеите – на практика – неограничени. Слабите 
страни – нежелание, апатия, леност, липса на воля – са лесно преодолими. Заплахите – ако 
не се обединим, не си повярваме и не престанем да чакаме някакви други специалисти (и 
полуспециалисти) да представляват нашите интереси. Под чертата излезе резултатът ВОЛЯ.

Да, скъпо е, времеемко е, изисква усилия, мотиви, но си струва. Трябва всички да 
платим цената на духа, който единствен остава и след нас.

Какъв по-добър повод от юбилея на бележития учен, библиограф и преподавател 
професор Александра Куманова, за да си кажем кривиците и тревогите, недостатъците и 
възможностите и да се попитаме какво следва? Това вероятно е по-смисленият начин да се 
отбележи същността на един богат творчески опит, който провокира и мотивира. 

Премерената провокация винаги поражда ответна реакция и затова опитах...
А на професор Александра Куманова пожелавам още много творчески 

предизвикателства, добри идеи, здраве и градивни резултати в полза на бъдещите духовни 
лидери на малката ни уникална и прекрасна страна. 

VІ 2
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НЕИЗВЕСТНИ  ПОЗДРАВИТЕЛНИ  КАРТИЧКИ
ДО  ЕЛИСАВЕТА  БАГРЯНА*

Петър Величков

Посвещавам тази публикация на юбилея 
на проф. д.п.н. Александра Куманова 
с пожелание да бъде все така лъчезарна и добра, 
да има много професионални успехи и лично щастие!    

През дългия си живот поетесата Елисавета Багряна се среща с хиляди хора. За тях 
четем и в книгите на Блага Димитрова и Йордан Василев1. Людмила Малинова-Димитрова 
и Людмил Димитров2, Катя Зографова3, Людмила Хр. Малинова4 пък разкриха и осветлиха 
неизвестни моменти от живота на поетесата в излезли напоследък издания.

През 2004 г. видях честитки до Багряна в чувал, които се продаваха от вехтошар 
на антикварния пазар срещу черквата „Св. София”. Вероятно съдбата нямаше да бъде 
благосклонна към тях, тоест някой да прояви интерес, да ги купи и съхрани. Защото тези 
картички не представляваха колекционерски или музеен интерес, тъй като повечето бяха 
от по-ново време, отпечатани в многохилядни тиражи. Избрах трийсетина от тях. Какво е 
станало с останалите, не зная.

Сега, след 11 години, е видно, че текстовете в тези честитки не са за пренебрегване. 
Някои от тях са лаконични – предимно с пожелания за настъпващата Нова година, 
други пък са по-многословни. Но и в двата случая подсказват какви са били границите в 
приятелствата на изпращачите с голямата българска поетеса. Сред поздравилите я  личат 
имената на колеги на Елисавета Багряна – Дора Габе, Христо Радевски, Петър Динеков, 
Емилиян Станев, Николай Дончев, на световноизвестния художник Жорж Папазов, на 
преводачката на френски на „Под игото” Надя Христофорова, а сред чужденците – най-вече 
на проф. Роже Бернар.

Надявам се, че тази публикация ще хвърли един макар и малък светлик в интимния 
свят на Елисавета Багряна. 

От арх. Миха Осолин5

Пощенска картичка – „На разсъмване” от Йосиф Погачник. Текст на словенски, 
превод на Людмил Тодоров.
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27.ХІІ.1935 г. 

Драга госпожо Лиза! 

За Вашите светли коледни празници Ви желая всичко най-хубаво през идващата 
Нова 1936 година, която да Ви донесе много здраве и много успехи във Вашата прекрасна 
поезия. Надявам се, че сте здрава и доволна с новото си жилище. У Нича6 всички са здрави, 
както и моите в Шентвид. 

Сърдечно Ви поздравявам.
Ваш Миха

От Дора Габе7

Пощенска картичка – изглед от паметника та Т. Шевченко в Киев 

Киев
1.VІ. [19]62

Много сърдечни поздрави от тоя прекрасен град и още по-прекрасни хора. Тук съм 
до 5.VІ. – после: в Москва. На всички много здраве!

Целувам те.
Дора

От Жорж Папазов8

Пощенска картичка – репродукция на картината 
„Мостът Ланглоа” от Винсент ван Гог. Текст на френски 
език, превод на Силвия Колева.

[Без дата, без клеймо и марка, пратена е била с 
пощенски плик, който не е съхранен.]

Скъпа приятелко, благодаря много за пожеланията 
ти, а от моя страна, аз ти изпращам  най-хубави пожелания 
за Новата 1966 година! Времето минава и без да се налага да 
се сещам за Вазов, се превърнах в  добродушен старец, който 
вече не струва и лула тютюн!

Целувам те.
Папазов

От Димитър Добрев9

Пощенска картичка – изглед от Карлово.

1.Х.[19]72
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Сърдечен привет от Българската 
ривиера10! – Вам и на Вашата любимка – 
Жанчето11!

„И здесь мне скучно...”
Добре, че чета едно Ваше томче!
Получих едно мило писмо от Десанка 

Максимович.

Ваш Добрев

От Любомир Шапкарев12

Пощенска картичка – изглед от черквата „Сан Карло” в Милано.

Милано, 21.Х.72

Много поздрави и целувка!

От Христо Радевски13

Пощенска картичка – момче с елхичка в ръка, художник Любен Диманов.

[Без дата, вероятно от края на декември 1971 г.]

Желаем Ви много здраве и много вдъхновение, а пък Вие го използвайте, както 
намерите за добре.

Честита да бъде 1972-та!

Мила и Христо Радевски

х х х
Пощенска картичка – зимен пейзаж с къщи и дървета, художник Любен Диманов.

[Без дата, 
вероятно от началото 
на 1972 г.]

Благодаря за 
„Контрапункти”-те14 и 
Честита Нова година! 

Искам 
догодина по това 
време да получа нова 
книга от Вас. Което 
ще рече – да бъдете 
здрава, млада духом и 
с високо вдъхновение.

Това сърдечно 
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Ви пожелавам.

Хр. Радевски

От Рита Буми-Папа15 и Никос 
Папас16

Пощенска картичка – общ изглед от 
Атина. Писмото е на френски, превод Силвия 
Колева.

Атина, 17 юни 1974 г.

Скъпа ни Елисавета!

Мисълта ни лети и долита при Вас. В Бояна... Като пчела целувам цветята във 
Вашата градина, разтворили се към слънцето – пищни, блестящи. Никога няма да забравим 
щастливата ни среща в Бояна! В дома Ви, скъпа Елисавета, видях България: благородна 
и горда – такава, каквато я обичам! Та вие самата сте символ на страната си: „вечната и 
святата”!

С много нежност.
Рита, Никос

От проф. Роже Бернар17

Пощенска картичка – изглед от забележителностите на Ардеш18. Всички 
текстове на картичките от проф. Роже Бернар са на френски, превод Силвия Колева.

Tуло19, 13 август 1974 г.

Госпожо,

Благодаря 
Ви за красивата 
картичка, която 
сте ми изпратили 
от брега на Черно 
море и за хубавите 
новини, които ми 
съобщававате – и за 
Вас, и за госпожа 
Блага Димитрова20, 
чието здраве 
предизвика много 
основателни поводи за 
безпокойство у всички 
нейни приятели.
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Отговарям на картичката Ви от 
старата ми къща в Ардеш. Получих я малко 
преди да потегля за Мьодон21. Така че се 
намирам доста далеч от Париж  и още по-
далеч от Брюксел, където възнамерявате да 
дойдете в края на август. Разбира се, домът 
ми  в Ардеш е винаги готов да Ви приеме, 
ако не се страхувате да пропътувате 600 км. 
От  Лионската гара в Париж до Валанс22 
пътуването с влак  продължава около 5 часа и 

половина. После остават още само 15 км, а това разстояние се изминава бързо с кола.
Във всички случаи  ще трябва да ме известите кога ще пристигнете. 

[Без подпис]

ххх
Пощенска картичка – статуята на Франсоа Рабле пред кметството на Мьодон.

Мьодон, 5 юни 1976 г.

Госпожо,

Благодаря Ви за картичката. Извънредно щастлив съм, че сте отново в любимия си 
курорт и както винаги се наслаждавате на мястото. Преводът на „Под игото”23 най-сетне се 
появи на бял свят. Първият екземпляр е за Вас, но ще Ви бъде изпратен едва след десетина 
дни, защото държа да има посвещение от няколко думи за Вас – не само от мен, но и от 
моята сътрудничка госпожа Христофорова... О, тази дама преди няколко дни преживя 
автомобилна катастрофа и въпреки че, за щастие,  не е пострадала много сериозно, се 
налага да си вземе няколко дни почивка и ще се върне на работа в началото на следващата 
седмица. Успях да изпратя няколко екземпляра на официални организации, чиито  
представители тя не познава. Само че когато се отнася за Вас и за госпожа Димитрова, 
считам че бих проявил неделикатност, ако не изчакам завръщането й. 

Преводът 
и редакцията на 
500-те страници ни 
измориха извънредно 
– и мен, и нея, без 
да ни донесат нищо 
в чисто материален 
план. Работата ни 
наистина бе напълно 
алтруистична  и 
имаше за цел 
единствено хората да 
опознаят България. 

Бъдете така 
добра, госпожо, 
да приемете най-
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дълбоката ми почит и възхищение!

Р. Бернар

х х х
Пощенска картичка – изглед от Лувъра.

Мьодон, 25 декември 1977 г.

Госпожо,

В навечерието на Новата година,  Ви изпращам изпълнения си с почит спомен за 
Вас и Ви моля да приемете пожеланията ми за щастие, плодотворно творчество и здраве.

Отиващата си година отбеляза обрат в живота ми. Без да съм достигнал  пределната 
за поста възраст се наложи да се откажа от мястото си в Института по източни езици 
и  цивилизации, където бях титуляр от 1947 г. Запазвам, обаче, двучасовите си лекции 
седмично в Сорбоната, които между другото ме вълнуват повече, тъй като са на по-високо 
ниво. Така че при мен не може да се говори за пълно пенсиониране, а за пенсиониране 
наполовина. Пазя хубав спомен за прекараните в Института по източни езици и 
цивилизации тридесет години. Най-голямото ми удовлетворение е, че никога моята 
личност не е била оспорвана и качествата ми на преподавател – подлагани на съмнения, 
дори през 1968 година! Мисълта, че на 20 май 1968 г. моите студенти  станаха на крака  и 
изразиха уважението си към мен, когато влязох в аудиторията, докато други професори бяха 
освиркани, обсипани с подигравки и дори бити...

Приемете, скъпа госпожо, моите почитания и най-искреното ми възхищение!

Р. Бернар

х х х
Пощенска картичка – изгледи от крепостта на Систьорон и текст на издателя й: 

„Систьорон е врата между Прованс и Дофине. В зората на историята получих поръчение 
да я пазя” – част от лекцията за посетители  на забележителността.  

[Без дата]

Не съм в състояние да изразя колко съм трогнат от тъй милата картичка, вдъхновeна 
от току-що завършения превод на „Под игото”24. Получих и други картички, а и писма, 
също изпълнени с хвалебствия. Но аз съм верен на себе си и на чувствата си и мисля, че 
няма да напакостя на никого, ако кажа, че Вашата картичка ме трогна най-дълбоко и че 
оценявам най-високо нейното съдържание.

Преводът на романа на Вазов бе истинска епопея25 и обхваща дълги години. В 
нея скромните герои26 сме двамата с госпожа Христофорова. Употребихме повече време 
да преведем романа, отколкото Вазов е вложил да го напише. Не само защото Вазов ни 
превъзхожда с таланта си, но и защото начинанието бе  извънредно трудно. Вече обясних 
на господин Дончев27 какви усилия положих да преведа някои каламбури от текста, за да не 
уморявам френския читател с досадни бележки под линия. Тъй като съм  доста надарен за 
каламбури...
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[Текстът продължава в следващата картичка28:])

...смятам, че съм се справил доста добре, – доколкото текстът ми позволяваше. Но 
съществува и един друг аспект на проблема, че най-малкото българите са  изложени на  
повече риск, предвид факта, че в епохата на Вазов регистърът на българския език не е на 
същото ниво като  на френския – език, култивиран по същото време от векове.

Ще се огранича с един пример. Не можете да си представите трудностите, които 
създаде преводът на думите „страшен, страшна”29, които се срещат твърде често. Ако ги 
бях превел буквално, френските читатели щяха да се изнервят  само след няколко страници. 
Защото, когато човек превежда, той вижда като през лупа недостатъците на оригинала. Така 
че понякога се налага, подобно на фотографи, да прибягваме до лек ретуш на някои изрази,  
които дребнавите умове биха се изкушили да назоват „неточности”.

Съжалявам, че сте се отказали от заплануваното си пътуване  в Западна  Европа. 
Въпреки това се надявам да имам честта и  удоволствието да Ви видя отново и то – не след 
дълго. 

Междувременно, като Ви благодаря отново, ви моля да  приемете, скъпа госпожо, 
моите най-сърдечни чувства и почитания, а също и най-искреното ми възхищение.

Р. Бернар

От Николай Дончев30

Пощенска картичка – изгледи от Хисаря.

Хисар, окт[омври] 1975 г.

Почти неусетно изтече днес една седмица от пристигането ни тук. Меки слънчеви 
дни смениха скоро студените и дъждовни начални дни. Синьо небе, жълтееща бавно шума 
на фона на старата римска крепост – хубав есенен пейзаж! Жена ми и аз ви поздравляваме 
най-сърдечно.

Мария и Николай Дончеви

От Люля и Наташа31 
Пощенска картичка – Париж от птичи поглед в посока базиликата „Сакре кьор”. 

Изпратена от Париж (според пощенското клеймо) на 26.ХІІ.1977 г.

Мила Багряна, толкова много съжалявам, че не се видяхме това лято. Дали няма 
да се наканиш да ми дойдеш на гости във Виена? За тебе говориме – с Наташа, с Дора 
Увалиева32 – все на фона на неизчерпаемия ти виталитет.

Целувам те и да си здрава.
Твоя Люля

Желая ти всичко, всичко хубаво и ясно, мила Лиза. Бъди здрава.
Наташа
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От Любен Георгиев33

Съветска новогодишна картичка, художник А. Архипенко.

Москва, 27.ХІІ.[19]77

Честита и безкахърна 1978 година!

Люб. Георгиев

От Силвия Борисова34

Пощенска картичка, отпечатана през 1976 г. – репродукция на картина с моми от 
Владимир Димитров-Майстора. 

[Без дата]

Скъпа другарко Багряна!

От все сърце Ви честитя 8 март! Желая много бодрост и нови прекрасни творби!

Силвия Борисова

От Надя Христофорова35

Пощенска картичка – изглед от Двореца на дожите във Венеция.

Venezia
14 септември 1973

Мила госпожа Багряна,

От десетина дни сме в този град, към който сме се привързали много и който ще 
оставим със съжаление в края на седмицата. Септември е особено хубав тук, топло е, но 
поносимо топло, има както винаги туристи, но много по-малко и вечер към 8 ч. площадът 
„Сан Марко” е почти пуст. А човек има чувство, че тук е вечен празник. Получих, с 
препратена поща от Париж, Вашата карта от Чехия36, за която много Ви благодаря. 
Радвам се, че си почивате приятно в този хубав край. Казвате, че тази година е била много 
уморителна за Вас, не се съмнявам. И с г-н Bernard37 говорихме няколко пъти за умората от 
всичките чествувания, но само се чудя как не съм Ви поздравила! Виновна, виновна, моля 
за извинение.

17 септември, Marona

Хубава е Venezia, но не е за почивка. От снощи сме на един малък плаж за десетина 
дни, преди да поемем пътя назад.

Прочетох с голямо удоволствие откъса, напечатан в „Литературна мисъл” от 
книгата, посветена на Вас, и с нетърпение...
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[Текстът продължава в следващата картичка – изглед с античните коне пред 
базиликата „Сан Марко” във Венеция:]

 
...очаквам да я прочета цялата. Много се радвам, че и Вие, и Блага Димитрова, и 

мъжът й сте направили това усилие да се напише тази книга, която е рядко явление не само 
в нашата литература и е толкова ценен документ.

И моят мъж, и аз се радваме много и поздравяваме и тримата за този толкова 
интересен и хубав труд. Моят мъж отдавна казваше, че трябва да напишете една история на 
творчеството си, а ето сега история на живота  и творчеството Ви. 

Препрочитам винаги с наслада стихове от „Контрапункти”, както и по-стари 
стихотворения, и се радвам на това обогатяване на нашата литература, което Вие сте 
принесли.

Желаем Ви и двама здраве и все така хубави успехи.

Сърдечно Ви поздравявам.
Ваша Надя Христофорова

х х х
Пощенска картичка – изглед от град Бери и фолклорната група „Les Gas du Berry”.

2 януари 1977
Loir-et-Cher 
(в Berry)

Мила госпожа Багряна,

Изпращаме Ви най-добри пожелания за едва започващата година – здраве за Вас и 
близките Ви, радост и все така хубави стихове.

Ние, откакто имаме една селска къща, сме при всяка възможност тук, така, като се 
приберем, Париж ни омилява. Но много работа до сега имахме с уреждане, поправки, а и 
градината гълта време. Само тревата да „подстрижем” вече е една грижа! Обаче това ще е 
българската мая за собственост и често ненужен труд – „залудо работи, залудо не стой”. Да 
се надяваме, че новата година ще Ви доведе към нас.

Честита нова година – от двама ни. С най-хубави мисли и чувства.

Ваша Н. Христофорова

Как е Блага Димитрова? Поздравете ги от нас.

х х х
Пощенска картичка – катедралата „Сент Етиен” в Бурж.

Maras (Loir-et-Cher)
5 януари 1978

Мила госпожа Багряна,

Още една нова година започва. Така бързо върви времето, че сякаш едва почнала 
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годината и остарява, отстъпва място на нова. Желаем Ви с моя мъж здраве, бодрост, радост 
от работа.

От г[-н] Bernard  имам понякога новини [за Вас], но отдавна не сте видяли Париж. 
Да се надяваме, че през 1978 ще се видим. Моля, поздравете Блага Димитрова и мъжа й. 
През ноември четохме страница, посветена на България, и разговор с Блага Димитрова. 
Ние сме още няколко дни на село, недалеч от Bourges, където имаме селска къща и тя вечно 
работа ни създава. Но моят мъж е със собственишка кръв и това го и радва, и ядосва.

Честита нова година.

С най-топли чувства Ви поздравява 
Надя Христофорова

х х х 
Пощенска картичка – репродукция на картината на Пиер-Огюст Реноар 

„Мулен дьо ла Галет”. 

Париж, 16 декември 1979

Мила госпожа Багряна,

Времето лети толкова бързо, щото почти с изненада си давам сметка, че почва една 
нова година.

Желая Ви от името на двама ни здраве, радост и желание да пишете, да пътувате 
през 1980 година.

Госпожа и госп[осподин] Бернар ни разказаха за големите почести, които са му 
направили в България, донесоха ни и вестници с речите. Много са доволни и двамата 
от всичко, направено за тях. Това ме радва. Мисля си понякога за друг, много заслужил 
приятел  на България – Enrico Damiani38, който нищо не получи. Напротив, огорчения 
имаше. Добре, че този път е само хубаво.

Най-сърдечно Ви поздравявам.
Надя Христофорова

х х х
Пощенска картичка – изглед от Сена с поглед към катедралата „Нотр дам дьо 

Пари”.

1 януари 1991

Мила госпожа Багряна,
За току-що начеващата 1991 година Ви желая здраве и бодрост. И още някое хубаво 

стихотворение!

Сърдечен поздрав.
Надя Христофорова

Поздравявам Ви за хубавия сборник39, излязъл във Ваша чест. С г[-н] Бернар често 
говорим за вас

Н. К.
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От Петър Динеков40

Пощенска картичка – Народният театър в Прага.

Прага, 23.Х.1971 г.

Прага – както винаги – е неповторима, особено в такава прекрасна есен. Чувствам се 
чудесно из старинните пражки улици, сред толкова история и красота. Сърдечни поздрави!

П. Динеков

Сърдечни поздрави!
Д. Хронкова41

Не знам дали ме помните, но аз ви помня и познавам, с възхищение и почит. […]42

х х х 
Пощенска картичка – изглед от Стария княжески съд и черква (Muzeul „Curtea 

Veche”) в Букурещ. Съдът е построен през XV в. от Влад Цепеш (Дракула). Старата 
княжеска черква на Букурещ е най-старата сграда в града – фреските й са от ХVІ в. 

Букурещ, 10.VІ.1976

Сърдечни поздрави от Букурещ, където честваме годишнината на Ботев. Тук 
Ботевите места са толкова много, че човек не може да не се вълнува.

П. Динеков

х х х
Пощенска картичка – изглед от Златните пясъци, снимка Ир. Димова.

Варна, 20.VІІ.76

От морето, което Вие напуснахте неотдавна, Ви изпращам сърдечни поздрави!
Сградата отново е пълна, площадката пред трапезарията е шумна. Няколко дни 

морето бе негостоприемно, но всичко вече се оправи. 

Ваш П. Динеков

х х х
Пощенска картичка – открит пазар на плодове и зеленчуци в Мюнхен.

Мюнхен, 8.ІХ.1976
 
Много сърдечни поздрави от Мюнхен! Като вървя из мюнхенските улици и особено 

из Швабинг, все търся Вашия силует. Връщам се няколко десетилетия назад, за да вдъхна от 
въздуха, който Вие сте дишали. Мюнхен е все така оживен, кафенетата и сладкарниците са 
пълни с много хора – както някога.

Ваш П. Динеков
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Поздрави на Жана!

От Десанка Максимович43

Пощенска картичка – момиче с букет цветя. Текст на сръбски, превод Людмил 
Тодоров.

Мила Лизо,

От все сърце ти честитя Новата 1978 година. (Колко бързо минават годините.) 
Сещам се с радост за всичките наши срещи – и в София, и в Белград, с надеждата пак да се 
видим, щом не е възможно по-често.

Обичам те.
Твоята Десанка

От Йордан Василев44

Пощенска картичка – изглед от Етнографския музей в Ловеч.

27.Х.[19]77

Скъпа Лиза,
Като не ходя по далечни страни, реших да Ви се обадя от Троян. Почти цялото лято 

прекарах тук – уж да се моторизирам и да си пиша дисертацията. Вместо двете – излочих 
буре с ракия. Да сте здрава.

С обич.
Йордан

От Надежда45 и Емилиян46 Станеви
Пощенска картичка – стенопис „Обезглавяването на св. Йоан Предтеча” в храм-

паметника „Св. Ал. Невски” в София, снимка Д. Влаев. Текстът е написан от Надежда 
Станева.

[Без дата]

ЧНГ. Изпращаме Ви нашите сърдечни пожелания за здраве и творчески успехи.
Четем прекрасните Ви стихове, радваме Ви се и Ви благодарим, че сте ги написали.
Бъдете здрава и все така изпълнена с творечски сили!

Надя и Емилиян Станеви
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Бележки

* Публикува се за първи път.
 1. Димитрова, Блага и др. Младостта на Багряна / Б. Димитрова, Йордан Василев. – Пловдив : 

Хр. Г. Данов, 1975. – 376 с. ; Дни черни и бели. – София : Наука и изкуство, 1975. – 376 с.; Кръстопътни 
срещи. – София : Балкани, 1999. – 112 с. 

2. Малинова-Димитрова, Людмила и др. Багряна и Словения / Л. Малинова-Димитрова, 
Людмил Димитров. – София : Факел, 2013. – 349 с.

3. Зографова, Катя. Играещата със стихиите Елисавета Багряна. – София : Изток-Запад, 2013. 
– 360 с.

4. Багряна, Елисавета. Писма. / Състав., ред., предг., комент. Людмила Хр. Малинова. – София 
: Огледало, 2012. – 230 с.

5. Миха Осолин (1883-1964) – словенски архитект, сред приятелския кръг на Багряна в 
Словения.

6. Нича – съпруга на Изидор Цанкар, с който Багряна има сърдечна връзка. 
7. Дора Габе (1888-1983) – поетеса, приятелка и съперница на Багряна.
8. Жорж (Георги) Папазов (1894-1972) – световноизвестен френски художник модернист от 

български произход, автор на романи и на спомени за известни художници, негови съвременници.
9. Димитър Добрев (1904-1985) – писател, издател на вестник „Светлоструй” (1928-1941).
10. Българската ривиера – шега на Добрев, който почива в Карлово.
11. Жанчето – Жана Стоенчева, първата секретарка на Багряна. Л. Шапкарев ми разказваше, че 

била перфектна кулинарка.
12. Любомир Шапкарев (1919-2004) – син на Багряна и Иван Шапкарев.
13. Христо Радевски (1903-1996) –  поет, публицист, мемоарист.
14. „Контрапункти” – стихосбирка на Багряна, удостоена с наградата на СБП.
15. Рита Буми-Папа (1906-1986) – гръцка поетеса, общественичка. През 1936 г. се омъжва 

за поета Никос Папас. Три нейни книги са преведени у нас – избрани стихотворения „Непреклонна 
амазонка” (1972), „Когато гладувахме и воювахме. Разкази: 1941-1945” (1979) и  стихосбирката за деца 
„Вълшебната свирка” (1979).  Превежда на гръцки „Тихия Дон” от Шолохов, стихотворения на Блок, 
Есенин, Ахматова и Пастернак.

16. От Никос Папас (1906-1997) у нас е издадена стихосбирката „Термопили” (1978).
17. Проф. Роже Бернар (5.VІІІ.1908 – 11.ІV.1997) – виден френски българист, чуждестранен 

член на БАН (1961). По-подробно за него вж: Тодоров, Тодор Ат. Сто години от рождението на 
проф. Роже Бернар: живот, посветен на България. – В: Българистика, 2008, кн. 16, с. 77-81. [онлайн]. 
[прегледан 15.03.2016]. fi le:///C:/Documents%20and%20Settings/NB_HP74/My%20Documents/
knigi/2016/21.04.2016/16.pdf

18. Ардеш – департамент в Югоизточна Франция, област Рон-Алп.
19. Туло –  селце в департамента Ардеш.
20. Блага Димитрова заболява от рак и претърпява две тежки операции през 1973 г. 
21. Мьодон – предградие в югоизточната част на Париж, на практика част от столицата. 
22. Валанс – град-столица на департамента Дром в Югоизточна Франция.
23. Заглавието на романа е изписано на български.
24. Заглавието е написано пак на български.
25. Думата „епопея” е написана на български.
26. „Герои” е написано на български.
27. Николай Дончев.
28. Пощенска картичка –  походът на Наполеон, преминал край крепостта Систьорон.
29. Думите са написани на български.
30. Николай Дончев (1898-1988) – български писател и преводач. Завежда литературната 

страница на излизащия на френски в София всекидневник „La Bulgarie” (1924-1935), редактор в 
седмичниците „La parole Bulgare” и „Vita Bulgara” (1936-1944). Работил в отдел „Връзки с чужбина” на 
СБП (1961-1967). Превежда белетристика от френски, италиански и руски автори.  

31. Наташа Манолова (р. 1932 г.) – писателка, есеистка, литературна критичка. Не успях да 
разбера коя е Люля.
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32. Дора Увалиева (с псевдоним Валие, избран от част от буквите на фамилията й) (1921(?) – 
1997) – френска изкуствоведка, сестра на Петър Увалиев.

33. Любен Георгиев (1933-2001) – литературовед и литературен критик, познавач на съветската 
литература и култура. Известен с творбата си „Пеньо Пенев. Поетът с ватенката”. През 1977 г. излиза 
книгата му „Московски квартири. Статии и портрети“. Автор на статията „Сто години от рождението 
на Елисавета Багряна” (1993).

34. Силвия Борисова (р. 1950 г.) – преводачка от полски (от 1978 г.) и от руски език. Наградена 
от полския съюз на авторите ZAiKS за изключителни постижения в превода на полска литература.

35. Надя Христофорова – първата преводачка на френски език на „Под игото” от Иван Вазов. 
Съпругът й, Петър Христофоров е професор по романска филология, преподавал в България, Германия 
и във Франция. През 1947 г. те напускат България и се  установяват в Париж. 

Техният син, проф. д-р Боян Христофоров е дългогодишен ръководител на Клиниката по 
гастроентерология в болница „Кошен“ – Париж. Кавалер е на Ордена на Почетния легион и е удостоен 
с титлата „Доктор хонорис кауза“ на МУ – Варна. По-подробно вж. Има ли граници благородството? 
Графиня Ан дьо Колбер Христофоров се грижи за български студенти в Париж. [онлайн]. [прегледан 
15.03.2016]. http://m.dnes.bg/redakcia/2012/11/13/ima-li-granici-blagorodstvoto.172920

36. Багряна прекарва три седмици на почивка в Карлови Вари, Чехия.
37. Проф. Роже Бернар.
38. Енрико Дамяни (Enrico Damiani, 1892-1953) – основоположник на италианската научна 

българистика. Първият му пряк контакт с България датира от 1927 г. От 1929 г. той преподава 
български език и литература в университета в Рим, а през 40-те години е натоварен със същия курс и 
в Университетския източен институт в Неапол. Същевременно, както вече стана дума, през 30-години 
води и курсове по италианска литература в София. В италианските университети продължават да 
се използват и до ден днешен неговото „Кратко изложение по история на българската литература 
от възникването Ј до днес”, някои от статиите му в сп. „Bulgaria”, които е трябвало да послужат за 
една по-обширна история на българската литература, останала ненаписана, както и антологията 
на съвременната българска поезия (особено встъпителната студия към нея). По-подробно вж: 
Дел‘Агата, Дж. Началото на българистиката в Италия. [онлайн]. [прегледан 15.03.2016]. http://www.
cl.bas.bg/bsc/bg/conf2001/delagata_bg.htm

39. ...хубавия сборник... – вероятно става дума за литературната анкета на Иван Сарандев с 
Багряна, отпечатана през 1990 г. от изд. „Христо Г. Данов”.

40. Петър Динеков (1910-1992) – литературен историк, критик, фолклорист, академик, 
професор в Софийския университет „Св. Кл. Охридски”. Близък приятел на Багряна от времето, когато 
е учител на сина й в Пловдив.

41. Дануше (Дана)  Хронкова (р. 1930 г.) – чешка българистка. Превежда  Ботев,  Вазов, Пенчо 
Славейков, Яворов, Г. П. Стаматов, Лилиев, Гео Милев, Смирненски, Далчев, Вапцаров, Ран 
Босилек, Фурнаджиев, Разцветников, Дора Габе, Блага Димитрова, Радой Ралин,  Левчев, Валери 
Петров и др. Отличена с най-високото ни държавно отличие – орден „Стара планина“ – първа степен 
(2000). 

42. Подписът е трудно разчитаем – вероятно Alena Naxova.
43. Десанка Максимович (1898–1993) – сръбска писателка и поетеса, дейна преводачка на 

българска литература, близка приятелка на Багряна.
44. Йордан Василев (р. 1935) – литературовед, общественик. 
За приятелството му с Багряна вж: Василев, Йордан. Припомняне. послеслов към второто 

издание. – В: Димитрова, Блага, Василев, Йордан. Дни черни и бели. Елисавета Багряна – наблюдения 
и разговори. 2 изд. София: Издателство на БАН, 1993, с. 307–331.

45. Надежда Станева (1911-2000) – омъжва се за Ем. Станев през 1949 г. Води дневник, от 
който издава две книги, незаменим документ за живота на писателя  – „ Дневник с продължение”(1979) 
и „Ден след ден” (1983). 

46. Емилиян Станев (1907-1979) – писател, автор на „Крадецът на праскови”, „Иван Кондарев”, 
„Легенда за Сибин, преславския княз”, „Търновската царица” и др.
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Снимки

1. Елисавета Багряна с внука си Любомир във вилата й в Бояна. Из архива на Елисавета 
Шапкарева

2. Паметникът на Т. Шевченко в Киев – пощенска картичка, изпратена от Дора Габе на 
Багряна (лице)

3. Пощенска картичка, изпратена от Дора Габе от Киев (гръб)
4. Народният театър в Прага – пощенска картичка, изпратена от Петър Динеков на 

Багряна (лице)
5. Пощенска картичка от Прага, изпратена от Петър Динеков (гръб)
6. Лувъра в Париж – пощенска картичка, изпратена от Роже Бернар (лице)  
7. Пощенска картичка, изпратена от Роже Бернар (гръб)

VІ 3
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КОЛЕДА  1968
(Откъс от дневниците на проф. Петър Динеков. 

Фонд 904. а.е. 60)

Публикация на Асен Георгиев

Дневниците на проф. Динеков (той сам заявява, че предпочита тази титла пред 
„академик”) са уникална панорама на нашия културен и донякъде на политическия живот 
от 1955 до 1992 г., когато професорът напуска този свят. Това е времето на строителството 
на „зрелия” социализъм, от който левият интелектуалец е доста разочарован. Впрочем и 
неговите приятели също. Но това е разочарование под сурдинка, дозирано и премерено. 
Авторът, както признава, обича да общува с писатели и го прави често. Негови събеседници 
са С. Радев, Ат. Далчев, Д. Габе, Бл. Димитрова, Ел. Багряна, Ем. Станев – да споменем 
само по-известните. Разбира се той се общува дружески и с Камен Калчев, Людмил 
Стоянов и съпругата му Мери, с Хр. Радевски  и Б. Делчев, както и с множество начеващи 
автори и литературни критици. 

Дневниците, съхранявани в Българския исторически архив, се публикуват от 2013 г. 
като подлистник в сп. „Библиотека”. В началото на тази година излезе първият том: Петър 
Динеков. Дневници. 1933-1992. Том 1. 1933-1937. 1955-1966. Съставител Асен Георгиев. 

София, 26.ХІІ.68, четвъртък

По новия календар вчера беше Коледа1. Позвъних снощи на Радевски – да го 
поздравя за именния му ден. Никой не се обади. Днес след обед звънях отново – обади се 
той. Питам го: „По кой календар празнуваш?” „По новия по от догодина; тази година вече 
веднъж съм празнувал имен ден. Но независимо от това, прескочи до нас да пием по едно 
кафе. Току-що завърших една статия за в. „Труд” и съм свободен.”

Към 6 ч. бях вече у тях. Мила я нямаше – отишла в болницата да види майка си. 
По-късно дойде и тя. Приятният малък хол, всичко е на място и нищо не е претрупано, 
наредено е с вкус – от възглавниците на малката софа край вратата до сивия килим, 
оригинален и по цвят, и по материя. Чисто, спретнато. Тук е работната маса на Мила – 
книжата върху нея лежат, сякаш домакинята току-що е станала и е отишла в съседната стая 
– и все пак няма никакъв безпорядък. 

Напоследък съм свикнал да виждам Радевски в мрачно, нервно, саркастично 
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настроение. Но днес настроението му е добро, разговаря весело, с присъщата си духовитост 
и забавност (Мери Грубешлиева, макар че не го обича, неведнъж ми е казвала: „Не 
познавам по-духовит мъж на маса.”)

Разбира се, непорядките в нашия живот не отсъстват от разговора: и приемането 
на студентите в университета – нещо, което в много отношения е равно на вредителство; 
и положението на писателските ни работи; и мълчанието на нашия печат за такъв велик 
подвиг на човешкия ум и на човешкия прогрес, каквото представлява полета на тримата 
американски космонавти около луната; и отношението към сатирата и случая Радой Ралин...

Минаваме към спомени. Става дума за Хр. Хаджиев2. Разказвам му за интервюто 
на Топалов с него, отпечатано в „Наша родина”. Радевски ми казва, че е бил един от тези, 
които са накарали дядо Хаджия да отиде при Стаматов да му предложи да издаде негови 
произведения. Спомняме си и двамата за широтата на Хаджиев, за отношението му към 
писателите, за готовността му помага. Предложил на Радевски да преведе „Евгений 
Онегин”, показвайки му превода му на Мишо Ковачев3. Радевски отказал – подобен превод 
изисква особени усилия, огромно напрежение. „Послужих си с думите на един от римските 
императори: „Още една такава победа и ще загина...” Дядо Хаджия казал: „Предложих и 
на Подвързачов4 – не прие, защото не се надявал, че може да се справи с такава задача.” „Е 
тогава, как искате г. Хаджиев, аз да се съглася, щом един Дим. Подвързачов отказва.”

Между другото Радевски ми съобщава, че преди два-три месеца го извикали в 
„Български писател” да вземе участие в издаване на избрани съчинения на Подвързачов. 
Съгласил се охотно, привлекли и Т. Жечев, но казал, че непременно трябва да включат в 
тази работа и Конст. Константинов5 – един от най-добрите приятели на Подвързачов. В 
издателството не посрещнали с голямо удоволствие това предложение – с Константинов 
мъчно се работи, той е бавен, капризен, но приели. Константинов от своя страна предложил 
дъщерята на Подвързачов, която била подготвила неща от съчиненията на баща си. От 
тогава не са го викали, работата замръзнала на тази точка. 

Спомените за Хр. Хаджиев продължават. Радевски ми разказва, как „Хемус” издал 
неговата антология на съветската поезия. Решил да приготви такава антология. Споделил 
идеята си с Г. Бакалов, който го насърчил. Даже заедно отишли у Чипеви. Чипеви отказали, 
при все че Бакалов си послужил с един трик: „Ще съжалявате, ако не приемете, защото 
от тази антология са се заинтересували други издателства...” Тогава Цанев говорил с 
„Хемус” и един ден съобщил на Радевски – „Хемус” е съгласен. „Отидох при дядо Хаджия. 
Христо – казва ми – подписвай договор, ще издадем книгата.” И веднага нареди да ми дават 
месечно по 1000 лева от касата срещу хонорара. Подготвих материала. Дядо Хаджия извика 
Ангелушев6 и му каза: „Ще направиш корица с червен сърп и чук.”7 Ангелушев се смее: 
„Дядо Хаджи, как си я представяш тази работа? Кой ще пусне такава корица?” Книгата 
започна да се печата. Носех всяка кола в цензурата. По едно време решиха: книгата няма 
да излезе. Имах един приятел в цензурата – Любен Петров. Той ми съобщи, че донесли 
своя антология на съветската поезия Ангел Тодоров и Ланков под редакцията на Людмил 
Стоянов. Цензурата отказала да я пусне. Тогава Л. Стоянов заявил: „Щом не пускате 
нашата, трябва да спрете и антологията на Радевски.” И те я спрели. Тогава аз бях изключен 
от партията във връзка с кормиловската история8. Другата група не можеше да приеме, че 
аз, изключеният, ще издавам антология на съветската поезия. Веднага решили да приготвят 
нова антология, възложили я на Анг. Тодоров и Ланков, който никога не беше се занимавал 
с преводи, натоварили Людмил Стоянов да я редактира. Разбира се, моята антология излезе. 
Застъпи се проф. Фаденхехт9; казал му Стефан Сърчаджиев10, с когото бяхме приятели. А 
Фаденхехт имаше добро чувство към мен от времето на смъртта на Порфирий Велков11 – с 
Олга Кирчева и Караславов подготвихме един специален лист за Порфирий и уредихме 
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възпоменателно утро. Фаденхехт написа писмо до министър Кьосеиванов12 и се получи 
разрешение да продължи печатането на антологията. Виждам един път Людмил Стоянов 
в кафенето. Пита ме: „Какво става с антологията?” „Все пак я пуснаха, въпреки че ти си 
ходил в цензурата да настояваш да я спрат...” И при тоя случай Радевски не забрави да 
наблегне: „Твоя приятел Людмил Стоянов...”

„Последният епизод от историята с тази антология – продължава Радевски – е от 
миналата година. Колевски13 издал една книга за влиянието на съветската литература върху 
нашата. Там написал и за тази антология. Но между другото чета една фраза: антологията 
бе пусната от цензурата, макар че една друга антология бе спряна. Срещам го и го питам, 
знае ли истината по този въпрос. Казва: „Това не са мои думи. Редактор бе Ангел Тодоров и 
той ги вмъкна...”

Говорим за Фурнаджиев. Просто още не може да се примири с мисълта, че е 
починал. Казвам на Мила и Христо, че съм се обаждал на Надя Фурнаджиева по случай 
Никулден. Изглежда, че Надя вече бе им съобщила за това. Радевски сам започва: „За 
съжаление Цанев не я търси, не й се обажда, а беше най-близкият приятел на Фурнаджиев. 
Затворил се в семейството си, живее само с него. Тяхното семейство е като някакво 
еврейско семейство – не се отделят един от друг. Понякога му казвам: „А бе, вие да не сте 
евреи?” Всъщност и аз забелязах в разговора си с Фурнаджиева едно леко, едва забележимо 
недоволство от Цаневи. 

Става дума за Елин Пелин. Радевски си спомня как веднъж му предложил да 
драматизира „Гераците”. Направил го по настояване на Георги Костов14. Костов казал, 
че ще му подготви театралната страна, а Радевски да напише репликите и да оправи 
езика. „Виждам Елин Пелин в „Хемус” и му казвам. Не се съгласява. – А бе Радевски, 
гледам колко са лоши драматизациите на велики произведения, та от мойто скромно 
произведенийце ли нещо ще излезе? Я вземете си напишете нещо специално [за] театъра 
и оставете „Гераците.” Елин Пелин не е много словоохотлив, но когато казва нещо, влага 
в него дългогодишния свой опит и опита на народа, наблюдателността и особената си 
философия. Радевски си припомня как веднъж казал: „Сънуваш, че целуваш някакво 
момиче, събудиш се – нищо; сънуваш, че си получил от някъде пари – пак нищо; сънуваш, 
че си напълнил гащите; събудиш се – наистина си ги напълнил. Е това са човешките 
сънища...”

Т. Боров неотдавна бил на гости на Радевски („седеше на това място”) и станало 
дума за спомените на Караславов, който пише, че Елин Пелин ходил при царя да се 
застъпва за Вапцаров. Нищо подобно – Елин Пелин отказал да разговаря с царя на тази 
тема; дори отказал много рязко. Елин Пелин не се застъпил и за Т. Павлов – да бъде пуснат 
от лагера, за което го помолила Гана Павлова чрез Тодор Боров15. Това станало така: Гана 
Павлова отишла при царския съветник Груев, казала му, че Т. Павлов е болен и се обърнала 
с молба към него да се застъпи пред царя да бъде освободен. Той отговорил: „Разбирам ви, 
госпожо, но нямам право да излизам с такива искания пред царя. Ако някой друг му говори, 
например Елин Пелин, Щъркелов или Балабанов и той се обърне към мен да иска мнение 
за г. Павлов, тогава аз ще дам положителни сведения.” Когато Боров казал това на Елин 
Пелин, той кипнал и се разсърдил: „Моля те никога да не ме занимаваш с такива работи, аз 
не мога да повлияя на царя за комунисти.” (Скачаме от тема на тема, вече минава три часа.) 
Мила ни съобщава за министерските промени, които ще бъдат обявени утре – научила ги от 
брат си Марий Иванов16. Говорим последователно за Емилиян Станев, Камен Калчев, Радой 
Ралин, Бог. Райнов, Башев, Д. Методиев, Джагаров, А. Германов, Валери Петров. Антоанета 
се връща от училище и казва, че имали среща с Валери Петров, която минала много добре. 

Нарича Методиев „страшен кариерист и неуравновесен човек”. За Емилиян Станев 
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като човек няма високо мнение – цени таланта му. Не особено е възхитен от Камен: „Що 
за поведение? Тринадесет изявления направи за Джагаровия конгрес. А той е комунист 
– не е Емилиян Станев, минал е през всички стърги на обществената борба, воювал е за 
своите идеи, лежал е в затвора...” Много лошо се произнася за Богомил Райнов („зловеща 
личност”) и за Анастас Стоянов, комуто прави саркастична характеристика. 

Става дума и за Зарев, към когото Радевски е много саркастичен. Съобщава ми един 
епизод от миналото. По времето, когато излязоха трите томчета избрани произведения 
на Радевски, срещнал го Зарев и му се оплакал, че написал някаква статия за критиката и 
не споменал името му. „Смятах – казал Зарев – по случай излизането на твоите три тома 
да напиша една голяма статия за тебе, но се отказах.” Радевски се засмял: „Името ти съм 
изпуснал случайно, но не смятам, че е особена грешка. Положителни статии не съм просил 
от никого, а ако искаш да ме наругаеш, това винаги можеш да направиш – твоя работа...”

Радевски е твърде остър в оценките си за Ем. Станев. Чел неговата статия в „Пулс” 
за Търново; написана е да се докарва на високо място, затова и предлагал да се възстановят 
търновските дворци. Радевски смята това за нелепост – напълно се съгласявам с него. 
Първо, никой не знае как тези дворци са изглеждали преди шест-седем века; и второ, 
абсурд е да се издигат дворци там, където днес има само развалини. А и кому е нужно да 
се хвърлят толкова пари на вятъра, когато има още толкова културни нужди нашата страна 
незадоволени?

В тоя дом разговорите са много приятни (сякаш сме се върнали десетина и повече 
години назад, когато се виждахме с Радевски почти всеки ден), но трябва да си тръгвам, 
нещо, което правя със съжаление.

*

Днес на обед заседаваше комисията за сборника за Кирил Философ. На края на 
заседанието Боньо Ангелов17 запита Мирчев18 какво става с обсъжданата статия на Ив. 
Гълъбов19. За тази статия напоследък се говори много. Мирчев, който е много сдържан и 
повечето мълчи, изведнъж се оживи и избухна, стана от масата и почна да се разхожда, 
да жестикулира и високо да се възмущава. Разказа ни цялата история около статията 
– абсолютно погрешна, необоснована, фантазьорска, опасна от национално гледище. 
Невероятно е просто, че Ив. Гълъбов, много добре подготвен и културен езиковед, когото 
познавам почти от 30 години, може да допуска подобни грешки и да се отдава на фантазии 
като обикновен дилетант. Мирчев е абсолютно разочарован от него, прави съсипателна 
характеристика на всички последни негови работи. 

Сега вече виждам, че е невъзможно да взема Гълъбов за свой заместник в катедрата. 
С Гълъбов водих на два-три пъти разговор на тази тема. Той има силно желание да дойде 
да чете лекции в Софийския университет и да наследи Мирчев. Оплакваше ми се обаче 
от неговото отношение; смяташе, че това е под влияние на хората от Мирчевата секция. 
Сега се убедих, че се касае за нещо много по-дълбоко. Мирчев не скрива, че някога е ценял 
Гълъбов и всякак му е помагал, възлагайки големи надежди на него. Възмущението на 
Мирчев ми изглежда много искрено; не виждам в него никакви скрити, ненаучни подбуди. 

Между другото говорим и за младия Иван Добрев20 (във връзка с приемането на 
статията му за сборника). Мирчев е много доволен от работата му, хвали необикновената 
му скромност и стеснителност. Добрев е направил няколко важни открития; открил е 
например страници с палимпсест в Зографското евангелие...

Ако бяхме сами, щях да кажа на Мирчев, че е много по-добре да подготви за свой 
заместник Добрев, отколкото Илчев21, който знае много, притежава несъмнена езиковедска 
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култура, но е безволен и има характер, който не гарантира никакъв успех в бъдещата му 
работа. 

Бележки

1. Българската православна църква преминава към поправения Юлиански календар, който 
съвпада с Григорианския до 2800 г., на 20.ХІІ.1968 г., като прескача 13 дни от църковния календар.

2.  Един от собствениците на изд. „Хемус”. 
3.  Михаил Ковачев – с псевд. Мишо Драгалевски е бълг. преводач и църковен историк. 

Преводът му на „Евгений Онегин” се смята за един от най-добрите на бълг. език.
4.  Димитър Подвързачов – бълг. поет символист и преводач.
5.  Контантин Константинов – бълг. писател, недолюбван от комунистите заради романа му 

„Кръв” за Септемврийското въстание през 1923 г. и кървавия атентат през 1925 г. в черквата „Св. 
Неделя”.

6.  Борис Ангелушев – бълг. художник, „баща” на книгооформлението. 
7.  Хр. Хаджиев е известен с близостта си до БКП. Според П. Д. дъщерите и зетьовете му 

са комунисти, по-малката Елка, омъжена за бъдещия генерал Пейчо Пейчев, е съдена по процеса на 
Централния комитет (заедно с Вапцаров).

8.  Спорът е дали изкуството да е партийно или надпартийно. За „социалистически реализъм”, 
т.е. възхвала на „най-прогресивния строй” или против него – т.е. реализъм.

9.  Йосиф Фаденхехт – бълг. юрист и политик от Демократическия сговор, защитава някои от 
обвиняемите по време на „Народния съд”.

10. Бълг. режисьор. 
11. Бълг. актьор, починал много млад. 
12. Георги Кьосеиванов – бълг. политик. След преврата на 9.ІХ.1944 г. остава в Швейцария, 

където бил посланик. 
13. Васил Колевски – бълг. литератор, функционер на БКП.
14. Бълг. режисьор.
15. Павел Груев – юрист, сътрудник на Фердинанд І и Борис ІІІ, осъден от „Народния съд” на 

смърт. 
16. Функционер на БКП, министър на машиностроенето, по-късно зам.-външен министър. 
17. Бълг. литератор.
18. Кирил Мирчев – бълг. старобългарист.
19. Иван Гълъбов – бълг. лингвист, директор на Славистичния семинар в Залцбургския 

университет, по-късно на Бълг. културен институт във Виена.
20. Бълг. старобългарист.
21. Вероятно Петър Илчев. 

VІ 4
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БИБЛИОТЕЧНО  ОБРАЗОВАНИЕ  В  САНКТ ПЕТЕРБУРГ
(Поглед към една научна школа на библиосферата)

Стефка Илиева

Към тебе се завръщам пак
И спомените ме обгръщат,
Мой град любим.
Аз дълго ще сънувам твоите площади,
Дворци и паркове, канали
и синьото небе над Нева...

Още в късното лято на  1976 година три студентки, които бяхме избрани с конкурс 
(пълни отличници!) след завършване на първи курс на Държавен библиотекарски институт 
(днес: Университет по библиотекознание и информационни технологии), заминахме за 
Русия, за да продължим висшето си образование в Ленинградския Институт на културата 
(сега: Санктпетербургский държавен институт по култура). Със Саша* веднага се 
сприятелихме и бяхме определени да учим в една и съща специалност (Библиография на 
художествената литература и изкуствата), в една група и в една стая на хотела (много добре 
уреденото студентското общежитие). Имахме един месец преди стартирането на учебните 
занятия, за да опознаем града. 

За чувствата, които този град предизвиква, ще цитирам поета Найден Вълчев: „И 
ще останат в мойта памет, / вълните светли на Нева, / и с плисъка си ще ме мамят / 
към северната синева, / и аз ще виждам в унес нежен / през спомените ветрове, / как 
литва конникът крайбрежен / през брегове и векове, / как мостовете вдигат длани / и 
параходните гърла, реват под тях / като раздрани във прибалтийската мъгла...”

Институтът на културата, едно от най-старите висши училища в Русия за 
подготовка на специалисти в областта на библиотеките, библиографията, книгознанието 
(и проч.), се намира в дворец, построен в първата четвърт на XVIII в. за сподвижника на 
Петър I обществения деец Дмитрий Кантемир по проект на великия италиански архитект 
Франческо Бартоломео Растрелли. Историческата сграда, разположена до Марсово поле и 
до река Нева, ни очарова с красотата си и с препълнените зали със студенти. Никога няма 
да забравя онзи творчески дух, който витаеше в университета. 

Преподавателите С. А. Рейсер, А. М. Панченко, С. С. Ланда и В. И. Камински 
превръщаха лекциите в спектакли. Те не четяха, а играеха на подиума, пресъздавайки 
исторически или литературни сюжети, за да предадат духа на епохата, за която говореха. 
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Пред студентите оживяваха картини от историята на Древна и съвременна Русия, 
разгръщаха се драматични сцени от живота на руските поети и писатели.

В института се изучаваше теория и практика на управление на библиотеките, 
библиографска дейност, теория на четенето, психология, педагогика, получавахме 
познания в областта на изкуството, запознавахме се със съвременните за тогавашния 
период библиотечни технологии и процеси. Общокултурните и професионалните 
познания представляваха солиден фундамент, върху който излезлият от института студент 
да гради нови знания и умения. Може би най-силно влияние ни оказа силният хъс за 
научноизследователска работа, за който преподавателите ни запалиха. На някои студенти, 
като Саша, те предадоха искрата на научното познание и силния стремеж да се занимават 
на световно равнище с изследователска научна дейност в библиосферата.

С демократичен дух, въпреки годините на социализма, бяха пропити всички лекции. 
В залите кипяха оживени дискусии, преподаватели и студенти общуваха свободно, в 
часовете по история научавахме факти, за които не се пишеше в тогавашните учебници и 
в достъпната литература. Правеха се и творчески експерименти. Най-изявените студенти, 
участници в Студентското научно общество,  правеха опити да „дописват” произведенията 
на Пушкин, Достоевски, Толстой и Гогол, развихряйки творческите си фантазии, но 
запазвайки стила на авторите и духа на епохата.

Имахме щастието наши преподаватели да са най-изявените библиотековеди на 
Русия: доктор на педагогическите науки проф. А. Н. Ванеев, завеждащ на катедрата по 
библиотекознание, Г. В. Гедримович, В. П. Леонов, Д. И. Блюменау и много други. Най-
голямо влияние върху професионалното ми развитие безспорно ми е оказал Анатолий 
Николаевич Ванеев, затова ще напиша няколко интересни факта от неговата биография. 
Това е човек с огромен жизнен и професионален опит, теоретик и практик. Работил е като 
библиотекар, библиограф, завеждащ научно-методичен отдел, бил е заместник директор, а 
от 1974 до 1995 г. е завеждащ на катедрата по библиотекознание към ЛГИК (тогавашното 
название на института: Ленинградский государственный институт культуры). 

В периода, когато със Саша бяхме студентки в този институт (1976-1980 г.), 
Анатолий Николаевич ръководеше функционална специализация „Методическа дейност”, а 
по-късно беше мой ръководител на дипломната ми работа. Неговите лекции се отличаваха 
със съчетаването на теорията с практиката в библиотеките. Образците, които той ни даде за 
извършване на качествена оценка на библиотеките при проверки на място и за комплексни 
проверки, по-късно използвах успешно в практическата си дейност като методист в 
Народна библиотека „Иван Вазов” в Пловдив. 

Проф. Ванеев е създател на научна школа и голяма част от руските библиотековеди 
в момента като: Ю. Б. Авраева, И. В. Балкова, С. А. Басов (наш състудент), Ю. Н. Дрешер, 
В. Р. Фирсов, М. Н. Колесникова, З. В. Русак, Л. В. Сокольская и др. са подготвени в тази 
школа. Сега Анатолий Николаевич е съветник на Ректора на института и влиза в състава 
на Специализиранния научен съвет по защита на докторски и кандидатски дисертации по 
специалността „Библиотекознание, библиографознание и книгознание” [1].

Друг забележителен учен и наш преподавател е докторът на педагогическите науки 
проф. Владимир Семьонович Крейденко, който ни преподаваше теория на четенето и 
работа с читателите. Неговата научно-педагогическа дейност е известна в цял свят чрез 
написаните около 200 научни трудове, учебници и учебни пособия, учебни програми, 
справочници, речници и др. В кръга на неговите научни интереси влизат: методология и 
методика на изучаване на библиотечния опит, библиотечно-библиографско обслужване, 
краезнание, библиотерапия, методика на преподаване на учебните дисциплини по 
библиотекознание. В. С. Крейденко е един от първите преподаватели, разработил курса 
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за библиосферата, – по „научно-изследователска работа” [2]. От Владимир Семьонович 
се научихме да събираме добрия библиотечен опит, да го анализираме, обобщаваме и 
съхраняваме – в началото в хартиен, а сега вече и в електронен формат.

За кратко в Института ни беше преподавател Валери Павлович Леонов. По-късно 
в библиотечните среди той стана известен с факта, че като директор на Библиотеката на 
Академия на науките преживя съкрушителния й пожар и възстановяването й. Леонов ни 
четеше и по предмет, съвсем нов за годините 1976-1980 – автоматизация на библиотеките 
и нови информационни технологии. Като бивш стажант в Университета в Мериленд, 
САЩ, Леонов владее няколко езика, автоматизираната обработка на документите и познава 
добре съществуващите в света информационни системи и ресурси и начините за тяхното 
използване. Като ръководител на научно-изследователска група в ЛГИК той съставя 
информационно-търсеща система-тезаурус в областта на обществените науки, която е 
предназначена за Института за научна информация в областта на обществените науки 
(ИНИОН) [3]. На няколко пъти като студенти посещавахме „Инженерния замък”, където за 
първи път се запознахме с гигантските за времето си компютри – електронно-изчислителни 
машини за преработка на информация.

Близостта на Института до Летний сад, Дворцовая набережная, Ермитажа, Руския 
музей, Петропавловската крепост, Адмиралтейството и въобще запазеният облик на 
града от предишните векове засилваха в нас усещането за съпричастност към мислите и 
чувствата на руската интелигенция от миналите времена и бурното ни съвремие. 

Животът ни със Саша и на останалите студенти беше вълнуващ с красотата на 
„белите нощи”, с посещенията на концерти на класическа музика, с балетните спектакли, 
със запознанствата със студенти от различни страни от всички континети. Всяка вечер 
– след ежедневните ни занимания в библиотеките след учебните ни часове в института – 
бяхме на театър. Изгледахме целия репертоар на старата руска столица и днешна културна 
столица на Европа – Санкт Петербург. Посещавахме чудесните изложби, които бяха както 
руски, така и от цял свят. Приятелството, създадено в студентските години, е най-силно 
и изминалите години, в които ние го запазихме, е доказателство за това. Марсово поле и 
Санкт Петербург запалиха в нашите сърца творчески огън, който е жив и досега...
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ВЪЛШЕБНИТЕ  СЛАВЕИ  НА  РУСКАТА  ИМПЕРИЯ

(Очеркови записки)

Никола Казански

1. „Несравнимата” Анастасия Вяльцева (1872-1913)

Бях 14-годишен, когато през далечната 1965 г. за първи път чух грамофонни записи 
на руски „цигански” романси. Това бяха много редките и почти неразрешени оригинални 
изпълнения на артисти от московския театър „Ромен”, попаднали при мен чрез моя 
брат, естраден изпълнител, след негово турне в тогавашния Съветски съюз. Въпреки 
че беше вече настъпила революционната епоха на англосаксонската поп-музика, аз бях 
все още завладян от класическите образци на френската и италианска естрадна музика 
– Едит Пиаф, Шарл Азнавур, Жак Брел, Доменико Модуньо и много други. Характерно 
за романската естрада бяха високо поетичните текстове и изключителното артистично 
изпълнение на музикалните пиеси. Именно това ме очарова и заплени  веднага в руските 
романси, които слушах за първи път, тъй като бяха в особена „немилост” след 1917 г. в 
Русия като ярък символ на пометената от революциите вековна империя. Тази присъда 
тегнеше над тях чак до рухването на СССР през 1991 г. въпреки отделни изпълнения на 
емблематичните бардове Булат Окуджава и Владимир Висоцки, а у нас на потомката на 
руски емигранти Ирина Чмихова.  

През 1992 г. ми попадна плочата на С. Ш. Иртлач от Санкт Петербург, която 
изпълняваше тези романси по маниера на дореволюционните оригинали, а не на техните 
„хармонизирани” и отвратително опошлени съвременни интерпретации подобно 
на повтаряната до втръсване „Очи черные”. Нейните изпълнения събудиха в моето 
подсъзнание един детски спомен, когато, гостувайки с майка ми през 1956 г. в едно 
старо свищовско семейство, чух гостите да пеят спонтанно романса „Очаровательные 
глазки”, донесен от руските белоемигранти в България през 1921 г. И така реших да изуча 
първоизворите на тази руска музикална традиция, за които ще се опитам да разкажа 
накратко…

Анастасия Дмитриевна ВЯЛЬЦЕВА е живо олицетворение на приказката 
за Пепеляшка. Тя се ражда в Орловска губерния (сега Брянска област) в семейство на 
бивши крепостни селяни и израства без баща. Майка й е перачка и затова още от съвсем 
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малка работи като помощничка в пералня, шивачница и накрая помощник-камериерка в 
киевски хотел. Тук става първото чудо, когато една оперетна певица, я чува да си напява 
руски народни песни по време на работа. По нейна изрична препоръка тя постъпва едва 
13-годишна (!) в една музикална трупа. В началото работи като хористка или изпълнява 
второстепенни роли. Когато става на 21 години се случва второто чудо. Тя участва в 
нашумялата постановка на мюзикъла „Цыганские песни в лицах”, където изпълнява ролята 
на младата циганка Катя и пее с голям успех романса „Захочу – полюблю”. Тук за първи 
път се проявява нейният магичен чар и грейва прочутата „вяльцевска” усмивка. От нея е 
запленен безвъзвратно до смъртта си известният петербургски адвокат и меценат Николай 
Йосифович Холева, приятел на А. Чехов, и тя става негова възпитаница. Благодарение на 
него тя се самообразова, учи при известните вокални педагози професорите С. М. Сонки 
и И. В. Тартаков и дори специализира в Италия при професор Марти. От 1897 г. вече дава 
самостоятелни концерти с небивал успех и се превръща в първата дива на руския романс. 

За Анастасия Вяльцева се разказват легенди, но те всъщност са бледо копие на 
действителната сценична кариера на певицата. Нейното мецосопрано имало особен нисък 
„грапав” тембър, който действал като наркотик на слушателите. Тя излизала на сцената 
винаги в най-изискана бяла копринена одежда, обсипана с брилянти и скъпоценности. При 
нея природната красота, вроденият талант и народният чар се съчетават с благородство и 
аристократичност, които ще изчезнат в следващите епохи. Наричали я „певица на радостта 
от живота” защото рядко изпълнявала романси, свързани с тъга, мъка, разочарование или 
смърт. Тя не просто пеела, а свещенодействала, като буквално естетизирала пространството 
със своето прекраснодушие. Изкуството й събуждало у хората най-добрите им чувства и 

светли пориви. Те искали да обичат, а не да 
мразят… 

За повече от 10 години тя дава 
стотици концерти из цялата Руска империя. 
Концертите й продължавали до 5 часа без 
антракт (!) като отделни изпълнения били 
повтаряни на бис до 30 пъти (!). Цените на 
билетите били по-високи, но тя фактически 
давала по два концерта наведнъж. Публиката 
изпадала в еуфория и често се налагала 
намесата на полицията. Тя се е ползвала с 
най-френетичния успех за артист дотогава, 
като донякъде единствено й съперничел само 
басът Ф. Шаляпин. Така става любимка на 
целия народ и дори на императора. Самата 
тя се гордее, че бидейки дете на неграмотни 
селяни, става образец за изтънчена 
женственост, изящество и аристократичност. 
Наричат я ласкаво „чаровницата” 
„лястовицата” и „чайката на руската естрада” 
по знаменитата героиня на А. Чехов. За нея 
художникът Репин казва „Ето какво значи 
истинският талант! Ето как душата на гения 
ни озарява с божествено отражение”, а поетът 
Блок възкликва:
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„Дивный голос твой, низкий и странный,
Славит бурю цыганских страстей…” 

Известната строфа на поета С. Есенин  „Дай, Джим, на 
счастье лапу мне” е взета от неин романс.

През 1904 г. в Русия се заражда грамофонната индустрия. 
Вяльцева прави над 100 записа и издава над 150 плочи, които 
се разпродават в невъобразими тиражи. Сред тях са станалите 
нарицателни „Я вас ждала”, „Ветерочек”, „Все говорят”, „Глаза”, 
„Дай, милый друг, на счастье руку”, „Захочу – полюблю”, „И для 
меня придет весна”, „Ласточка”, „Лети, лети мечта любви”, „Ночь была так светла”, „Под 
чарующий лаской твоею”, „Скажи, зачем”, „Тройка”, „Уголок”, „Уморилась я” и наистина 
вълшебната „Трын-трава”.

Приказката за Пепеляшка продължавала с пълна мощ. В едно време, когато жените 
били съвсем безправни и зависими от мъжа, Вяльцева става най-богатата жена не само в 
Русия, но и вероятно в света със състояние над 3 милиона златни рубли. Живее в разкошен 
особняк в Санкт Петербург и в летен дворец „Лястовиче гнездо” в Крим. По време на 
турнетата си пътувала в луксозно обзаведен вагон, облицован с карелска бреза в стил 
„ампир”. Подобен, но доста по-скромен, имала само руската императрица… В нея хората 
виждали образец на жената на бъдещето – самостоятелна, независима, успяла и над всичко 
красива и обаятелна. Своето благосъстояние тя използвала основно за благотворителни 
цели – създава приюти за самотни майки и бездомни деца, подпомага гладуващи и 
пострадали от пожари села, дава стипендии на бедни студенти и финансира експедициите 
на известния полярен изследовател лейтенант Седов, който бил и изтъкнат борец за 
равноправие на жените.

И накрая се случва и третото чудо. В нея се влюбва безпаметно дворянинът Василий 
Викторович Бискупский, офицер от лейб-гвардейския полк и по-млад със седем години. 
Отначало те крият своята любов, но когато той е ранен по време на Руско-японската война 
през 1904 г. тя оборудва със свои средства цял санитарен влак и се грижи самоотвержено за 
ранените, между които е и нейният възлюбен. След година те сключват таен брак, като се 
говори, че венчавката е била разрешена негласно от самия император Николай Втори. Това 
обаче предизвиква скандал, женихът е разжалван и принуден да излезе преждевременно 
в оставка поради строгите правила на руския офицерския корпус, които не позволявали 
бракосъчетание с артистки и то от простолюдието. Но това е най-малкото, което той е готов 
да направи за несравнимата дама на сърцето и душата му. Когато тя по-късно заболява от 
рак на кръвта, той й прелива своята собствена, при което едва не умира. След кончината й, 
той се връща на военна служба, а впоследствие става една от видните 
фигури на бялата руска емиграция.

През 1900 г. Вяльцева си прави случайно хороскоп, който 
вещае смъртта й в 1913 г. Първоначално тя не му обърнала 
внимание, но после повярвала и заживяла съобразно с това зловещо 
предсказание. Знаменитата артистка се готви за смъртта, като за 
излизане на сцена… Въпреки изключителната натовареност и 
преумора, тя до последния си дъх продължава да изнася концерти по 
цяла Русия. Предава Богу дух на 4 февруари 1913 г. На погребението 
й присъстват над 200 хиляди души. По нейно желание  е изпратена 
в бял саван, на бяла каляска с бели коне, а опечалените носят бели 
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фракове. „Кралицата на руския романс” 
завещава цялото си огромно състояние за 
благотворителни цели, но поради Първата 
световна война и последвалата революция 
(наричана в народа „кръволюция”), то 
не е изпълнено и средствата от него са 
разграбени… Нейният надгробен бюст 
изчезва, а гробницата и е поругана. Едва 
неотдавна е възстановен отчасти параклисът 
на гроба й в Санкт Петербург...

Може би звучи доста черногледо да 
се каже, че Анастасия Вяльцева си отива 
от живота навреме. Но още от следващата 
година над Руската империя се надигат 
страшни облаци. Или както пее нейната 
наследничка Надежда Плевицкая: 

„Замело тебя снегом, Россия, 
Запуржило суровой пургой
И одни только ветры степные
Панихиду поют над тобой!”

2. „Божествената” Варя Панина (1871-1911)

За разлика от „белия лебед” Анастасия Вяльцева, то Варя Панина е „черният 
лебед” на руския „жесток” романс. Известната изпълнителка Варвара Васильевна 
ПАНИНА се ражда в Москва в семейство на културни цигани-търговци, които обаче 
нямат нищо общо с музиката. Още от 14-годишна възраст проявява таланта си като 
пее в хора на известния  ресторант „Стрельня”, а след омъжването си преминава на 
работа в знаменития цигански ресторант „Яр”. Тук придобива широка известност като 
идват да я слушат и много изтъкнати хора на изкуството. През 1902 г. дава първия си 
самостоятелен концерт в Дворянското събрание на Санкт Петербург (днес Голямата зала 
на Петербургската филхармония), а от 1904 г. се изявява само в солови концерти на един от 
които неочаквано идва и самият император Николай Втори с цялото си семейство. Това е 
още по-знаменателно, тъй като става непосредствено след потушаването на Първата руска 
революция, когато руският самодържец избягва да посещава всякакви обществени прояви и 
особено концерти. 

Характерен за Варя Панина бил особено богатият тембър на гласа й (дълбок, 
почти мъжки, контраалт) и неповторимият маниер на изпълнение. Запазени са около 50 
нейни записа на романси, сред които „В час разлуки”, „Всегда и везде за тобою”, „Вчера 
я видел вас во сне”, „Жалобно стонет ветер осенний”, „Как хорошо”, „Когда на него ты 
глядишь”,  „Коробейники”, „Меня ты вовсе не любила”, „Не тверди”, „Не уходи”, „Нищая”, 
„О, позабудь былые увлеченья”, „Распошел”, „Сердце мое болит”, „Хризантемы”, „Я вам 
не говорю про тайные страданья”, „Я ждал тебя”, „Я не скажу тебе”, „Я помню вечер”. 
Те отдавна са се превърнали в емблема на руската култура и цивилизация независимо от 
всички политически и всякакви други промени и премеждия. 

„Царицата на циганския романс” има главозамайваща кариера – поетът Блок я 
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нарича „божествената Варя Панина”, а от нея са се възхищавали Лев Толстой, Ф. Шаляпин, 
А. Куприн, А. Чехов, художника К. Коровин и много други. Омагьосващ бил не само 
нейният специфичен глас, по красота и диапазон подобен на виолончело, но и нейното 
изключително драматично и емоционално изпълнение, макар и външно твърде сдържано. 
Всички отбелязват обаче, че най-силно впечатление тя все пак е правела в по-интимна, 
камерна обстановка, отколкото на голямата сцена. 

Изключителен интерес предизвикал необикновеният концерт, състоял се в залата 
на московското Дворянско събрание през март 1910 година. Тук едновременно се изявили 
двете диви на романса – в първата зала пеела „несравнимата” Анастасия Вяльцева, 
„певицата на радостите от живота”, даряваща на публиката щастие, любов и празненство, 
а във втората – „божествената” Варвара Панина, певицата на съдбовните страсти и на 
дълбоката печал. Екзалтираната публика просто не била на себе си от възторг. Двойният 
концерт завършил едва след намесата на полицията в два часа през нощта...

Варя Панина си отива само на 39 години от сърдечна слабост, изпратена от хиляди 
поклонници и от най-видните представители на руската култура. Споменът за нея остава да 
звучи в прочутия химн на московските цигани:   

„Соколовский хор у „Яра”
Был когда-то знаменит…
Там жила цыганка Варя,
Запоет – прощай печаль!
И теперь приедешь к „Яру” – 
Грусть-тоска тебя возьмет:
Соколовская гитара
Никогда уж не споет…

Илюстрации

1-2. Анастасия Дмитриевна Вяльцева – Бискупская (1871-1913) – руска певица (мецо-сопрано), 
легендарна изпълнителка на руски романси (фотографии)

3. Варвара (Варя) Васильевна Панина (1872-1911) – руска певица (свръхнисък контраалт), 
легендарна изпълнителка на руски цигански песни и романси (фотография)

4. Последният руски император Николай Втори Александрович (1868-1917) – канонизиран от 
Руската православна църква. Портрет от В. А. Серов (1865-1911) (репродукция)

VІ 6
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ПОГЛЕД  КЪМ  ИСЛЯМСКАТА  РЕВОЛЮЦИЯ  В  ИРАН

Мохаммад Кияни

На 22-ри бахман 1357 г. (11-ти февруари 1979 г.) иранският народ се вдига на 
революция, която се смята за едно от знаменитите и велики еволюционни събития на ХХ 
век. По своята уникалност то силно се отличава от всички други световни революции и 
успява да изуми цялото човечество.

Ислямската революция в Иран поставя началото на нов раздел в културната и 
историческата идентичност на тази страна, като възвестява и едно цивилизационно 
обновление, обхващащо ислямските ценности и идеали, и заедно с тях изконната култура 
на иранската нация. Според еволюционно-историческите тълкувания, както и съгласно 
становищата на редица изследователи, ислямската революция е нещо повече от обществено 
явление или историческо събитие.

В разясняването на причините, довели до ислямската революция и отхвърлянето на 
режима на шахската династия Пахлави, е нужно да се имат предвид следните фактори:

1. Пренебрегването на обществения глас, задушаването и сериозното 
противопоставяне срещу свободомислието.

Режимът на династията Пахлави е бил бреме за иранския народ. И Реза Хан, и 
Мохамад Реза Пахлави установяват управлението си чрез преврати. Става напълно ясно, 
че при такава власт няма никакво място за гласа, становището и волята на народа, а 
още по-малко за неговото мнение или култура. Управлението на династията Пахлави се 
характеризира със сепаратизъм. То не носи никаква отговорност пред народа и упражнява 
тиранията си в продължение на петдесет години.

През този период на университетите, интелектуалните течения, медиите и 
парламента се гледа повърхностно и режимът не ги зачита по никакъв начин. Единствените 
процеси, които съумяват да съхранят истинската си стойност въпреки съпротивата на 
правителството, са религиозните, определяни като цялостно присъщи на обществото и 
народа. Патриотизмът и родолюбието също имат ограничено и изолирано присъствие на 
държавно ниво.

2. Обвързаността на всички държавни елементи с великите световни сили и 
липсата на независимост при взимането на основните държавни решения.

При управлението на Пахлави държавните дела се реализират съобразно интересите 
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и приоритетите на световните велики сили, а ползите и вредите за иранския народ не 
се взимат под внимание. Шахът консолидира властта си чрез благоразположението на 
световните сили, като желанието и волята на народа нямат никакво значение.

В един исторически период в Иран се заражда народно движение, чиято цел е 
независимостта на страната от колонизаторските сили. С помощта на чужди държави обаче, 
то е отстранено от властта, която отново попада в ръцете на напълно зависимата от външно 
влияние династия на Палхави.

3. Изоставането на страната в научно, промишлено и благоустройствено 
отношение.

През управлението на Пахлави сред най-разпространените пропагандни 
инструменти на държавата е налагането на недоверие в способностите на народа. Всички 
културни и пропагандни средства в продължение на повече от сто години се използват за 
внушаването на песимизъм сред поданиците. В общественото съзнание се налага веруюто, 
че народът не е способен на научен и промишлен прогрес и следователно трябва да разчита 
за това на другите държави.

Политиките на управлението на Пахлави и естествено на другите авторитарни 
монархически режими в страната дълги години наред са причина за изоставането на 
Иран от прогреса. Те превърнаха народа ни в недоверчив към себе си, песимистичен към 
бъдещето си, пасивен спрямо достигането до нови хоризонти и потопен в чуждото влияние. 
В резултат на тези политики бе унищожена иранската икономика. Иран бе превърнат в 
склад за нискокачествени и ненужни вносни стоки, които пък се закупуваха със значителни 
средства.

Селското стопанство, което дотогава задоволяваше напълно нуждите на 
населението, достигна своя пълен крах и стана зависимо от чуждия внос до такава степен, 
че дори след толкова години все още не е достигнало предишния си разцвет. Разрушени 
бяха селата, промишлеността стигна до застой, а очакванията за индустриален прогрес така 
и не се сбъднаха. Работещата индустрия спря своето развитие, останаха само онези нейни 
отрасли, които бяха зависими от чужбина и от количествата производствена продукция. 
Науката също спря да се развива и университетите упражняваха научна дейност на 
възможния минимум.

По този начин режимът на Пахлави държеше страната в техническа, промишлена, 
икономическа и прочие зависимост и бе всячески неутрализирал стремежа на народа към 
независимост и икономическа самостоятелност.

4. Деградацията и борбата на управляващите срещу религията.
Една от причините, заради които иранският народ се противопоставя на режима 

на Палхави, е незачитането на националните религиозни, културни ценности и традиции. 
Чрез утвърждаването на деградацията сред обществото и особено сред младежта режимът 
се старае да изгради социум, основан на пасивност и зависимост. Тези усилия, които влизат 
в остро противоречие с културните и религиозните ценности на иранското общество, 
подготвят почвата за масовите прояви на недоволство.

5. Всеобщ гнет и несправедливост в страната.
Колкото повече се спускаме от върховете на управлението надолу по йерархията, 

абсолютната несправедливост прониква до най-долните слоеве на обществото. Социалните 
богатства принадлежат на отделни индивиди, докато по-голяма част от хората тънат 
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в бедност. Празненствата по случай 2500-та годишнина на шахската монархия и 
прахосването на социални средства за организирането им са пример за съществуващата 
несправедливост в обществото. В същото време, в много от иранските села не са налични 
дори оскъдни възможности за живот.

6. Появата на лидер със сила, величие и възвишено духовно проникновение.
Уникалното и мъдро лидерство на Имам Хомейни, особеното доверие на хората 

към него, специфичната религиозна и историческа връзка между духовността и народа 
са от основно значение за възникването на революцията, назряването на социалното 
недоволство, разпространението на революционните идеали, създаването и утвърждаването 
на революционен дух, и за всенародното участие.

Когато Имам Хомейни въстава срещу действията на управляващите и започва 
борба с обществените илюзии, предвид своята харизма, дълбоката вяра на хората към него 
и изградената легитимност и престиж пред тях, той съумява да ги привлече и насърчи за 
реализирането на целите на революцията.

Посредством лидерската си харизматична роля Имам Хомейни успява да пресъздаде 
пред народа ученията на исляма, смисъла на управлението и на човека, като същевременно 
разясни и статуквото – все истини, които никой и никоя партия от тогавашното диктаторско 
управление не са се осмелили ясно да изложат, а единствено той прави това обективно, като 
така допринася за пробуждането на иранския народ. Хората се вдигат в негова защита и 
дори изразяват готовност да се пожертват за него.

Разбира се, тази просветителска мисия на Имам Хомейни не е без съответната цена. 
Авторитарният режим го изпраща в затвора или за дълги години в изгнание извън страната. 
Но въпреки това борбата на народа и на лидера на революцията в Иран продължава.

15 години са необходими за победата на революцията. Учениците и приятелите на 
имама, хората от народа и интелектуалците в различните точки на страната, на събрания и 
сред различните прослойки се посвещават на просвещението. Хиляди са жертвите, много 
хора попадат в затворите, където са жестоко измъчвани от шахския режим.

Изпитвайки многобройни трудности и пречки по своя път, Имам Хомейни през 
цялото време ръководи народния бунт с лидерско умение, ерудиция и смелост, а хората 
излизат на бойното поле с такава солидарност и решителност, и с голи ръце, и без 
подкрепата от други държави, но никоя сила не е можела да им се противопостави. В края 
на краищата ислямската революция побеждава.

Уникалните характеристики на ислямската революция
В периода на избухването на ислямската революция в Иран световните сили се 

намират в епоха на разведряване на напрежението и мирно съществуване. Постигнато 
е разбирателство за изграждането на двуполюсен блок с цел запазване на статуквото. 
Предвид ползите, които шахският режим предоставя на двете велики сили, те го защитават 
с всякакви средства до последните му дни. Очевидната легитимност на шахското 
управление през онзи период придобива такива измерения, че Западът определя Иран като 
„остров на стабилността”. Съвсем естествено е, че битката със зависимо управление, което 
е в разцвета си и се ползва с подкрепата на значимите световни фактори, е изключително 
трудна.

В подобни условия ислямската революция в Иран постига успех срещу тираничния 
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политически ред с най-малко по мащаб кръвопролитие в световната революционна история 
и за най-кратко време реализира победа чрез всеобщо политическо участие и мобилизация 
на милиони невъоръжени иранци – без намесата на политически партии успява да отблъсне 
въоръжените сили на режима.

Ислямската революция не е на прослойките или класите, а в пълна степен 
революция на народа, която бе завършена без каквато и да е подкрепа отвън и въпреки 
явната съпротива и усилията на западния и източния блок.

Една от най-големите тайни на успеха на нашето движение е, че то се осланяше 
на духовността и третираше всички въпроси чрез духовни възгледи. Например борбата за 
неутрализиране на класовото неравенство е интерпретирана в ислямските учения, но тя 
се съчетава и съпровожда от дълбока духовност. От друга страна, свободолюбивият дух 
осезаемо присъства във всички ислямски постулати.

Шиитският ислям е елементът, който вдъхва на революционерите несломима сила 
в противопоставянето срещу шахския режим. В периода на своята революция иранците 
са в търсене на фундаментална трансформация в индивидуалното и социално битие, в 
обществения и политическия живот, в мисленето и кръгозора си. Именно в исляма те 
намират пътя към реформите.

С оглед вярата на революционните лидери в готовността на народа и оценяване 
важността на демокрацията, три месеца след победата на революцията новите политически 
управляващи на Ислямската република насрочват обществен референдум, който ги 
утвърждава и легитимира пред иранския народ с мнозинство на гласовете от над 98%.

Още в самото начало на създаването си Ислямската република декларира 
политическата си необвързаност с Изтока и Запада, както и независимостта си от 
световните сили. Чрез дълбока идеологическа промяна в национален мащаб се постига 
пробуждане, придвижване напред и самоидентифициране под мотото „Ние можем”. 
Независимо от многобройните трудности чрез Божията помощ и народната подкрепа се 
постига стабилност по пътя на прогреса и развитието.

Цели на ислямската революция
1. Установяване на ислямско управление и налагане на религиозните ценности.
Същността на революцията на иранския народ през 1357 г. (от иранския календар) 

е ислямска. Една от най-съществените цели на революцията е налагането на ислямския дух 
и идентичност във всички материални, духовни, политически и доктринални измерения с 
цел осигуряване на условията за духовно битие и създаване на подходящо пространство за 
Всевишния и за личностния растеж. Решимостта на ислямската революция е била насочена 
както към възраждането на ислямската идентичност, така и към възстановяването на 
ислямската цивилизация чрез уповаването върху културното самочувствие и осланянето на 
световните културни ценности.

2. Установяване на социална справедливост.
Най-важните възгледи и идеали на ислямската революция в Иран са тези, които 

са свързани със стремежа към справедливост. Този стремеж и постигането на социална 
справедливост са едни от основните условия за осъществяването на останалите идеали на 
ислямската революция. Установяването на справедливост в нейния най-широк и дълбок 
смисъл сред сферите на икономиката, политиката, културата, правосъдието и прочие е една 
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от най-важните цели на ислямската революция.
Ликвидирането на класовото неравенство, премахването на социалната 

дискриминация и създаването на условия против появата на каквато и да е тирания и 
злоупотреба с личността също са сред въпросните цели.

3. Установяване на свобода.
Ислямът е религия на свободата, религия, която разпространява свободата към 

всички индивиди в обществото. Един от устойчивите стълбове на ислямската революция 
и естествено една от основните й цели е именно свободата – дотолкова, че един от 
най-важните народни лозунги по време на революцията е „Независимост, свобода, 
ислямска република!” Свободолюбието е сред отличителните черти на иранците, които в 
исторически аспект изкристализират по време на борбите срещу тиранията и деспотизма. 
В този контекст, независимо от целия натиск и всички трудности за иранския народ, през 
своята история страната не е попадала под чужда колонизация.

Естествено свободата се намира в приетите от иранския народ ценностни рамки. 
Предвид обстоятелството, че в своята същност революцията изповядва справедливостта, 
основното задължение на управлението в Ислямската република е уважението към 
разумните свободи, създаването на свободомислещо общество и предотвратяване 
възникването на тиранична среда. В Конституцията на Ислямската република е отделено 
голямо внимание на тази тема.

4. Постигане на държавна независимост, развитие и прогрес.
Сред основните цели на ислямската революция е постигането на държавна 

независимост, осланяне върху народните ресурси, завръщане към главните ирано-ислямски 
ценности, разширяване на научните и културни способности на фона на опознаването на 
историята, културата и народната идеология.

Чрез изпълняването на тази мисия се постигна научен растеж и разцвет на 
индивидуалния и морален потенциал в рамките на обществото. Благоустройството и 
икономиката на страната също отбелязват напредък.

Ислямската революция и културните постижения
След ислямската революция в страната ни са налице дълбоки трансформации в 

областта на културата, политиката, икономиката, науката и технологиите. Те силно се 
различават от положението преди революцията.

В основата си ислямската революция в Иран е чисто културна. Културната област е 
сред основните стълбове, претърпели значителни промени след революцията. В различни 
раздели от Конституцията на Ислямската република се съдържат тълкувания относно 
културните цели и достижения, поставени пред обществото.

Есенцията на културата в ислямската революция носи изключителна важност, 
а основните й проявления могат да бъдат наблюдавани с утвърждаването на чувството 
за национално достойнство. Със завършека на ислямската революция и под мъдрото 
ръководство на Имам Хомейни чувството за национално достойнство придобива 
допълнителни измерения сред иранското общество и особено сред елита и младежта, в 
областта на науката, културата, спорта и икономиката. Най-голямото постижение за една 
нация е да повярва в себе си и заедно с положителното отношение към други държави, и 
ползването на техния опит, да се уповава и на собствените си възможности.
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Културните политики на управлението в Ислямската република са насочени към: 
ислямския светоглед и антропология, базирани на уважението към човешкото величие; 
духовността и силата на вярата; благосклонността; усъвършенстването; идеализма; 
стремежа към независимост; свободолюбието и самоуважението.

Днес важните дела, с които са ангажирани университетите, лабораториите, 
научноизследователските и индустриалните центрове – особено в областите на науката, 
технологиите, а също на културата и обществените процеси, включват осъзнаването на 
собственото национално достойнство, чиито предпоставки са създадени по време на 
културната революция.

Оттук можем да заключим, че ислямската революция подготви условията за 
научния и културен прогрес, за повишаване нивото на социалната наука и познание, 
както и за утвърждаването на изследователския и предприемачески дух сред иранското 
общество. Също така в контекста на консолидирането на чувството за самоувереност, 
себеупование и научно дръзновение, премахването на усещането за малоценност пред 
чуждите сили, използването на собствения научен потенциал, налагането на културата на 
независимостта и колективизма, ликвидирането на културата на пасивността революцията 
придаде ново значение на културните традиции и преобразяването им. Чрез възраждането 
на основните ирано-ислямски ценности тя пристъпи към подсилването на културната 
идентичност и националното единство. Освен това тя даде началото на културна политика, 
основана на инициативата, креативността и отговорността. Чрез издигането на научните 
постижения и познания, вярата и духовността революцията съумя да допринесе за 
утвърждаване престижа на свободомислието, религията и новаторството, за премахване 
на закостенялостта и подготви почвата за интелектуален, научен и граждански прогрес в 
страната.

Според възгледите на ислямската революция голямо значение се отдава на добрите 
отношения с останалите държави, на мирното съжителство на фона на установена световна 
сигурност. Ислямската република постоянно е ценяла приятелските връзки с другите 
страни. Като държава, която лично се е докоснала до тиранията и колониализма, и през 
годините след победата на революцията е била обект на терористични атаки в най-широкия 
смисъл, тя никога не се е стремяла към деспотични взаимоотношения и винаги се е 
противопоставяла срещу всякаква агресия, диктатура и проява на тероризъм. Това се смята 
и за най-дълбокия фундамент на революцията.

В същото време съществуват и държави, които в исторически план никога не са 
влошавали отношенията си с Иран, а напротив – винаги са поддържали мирни връзки, 
основани на уважение. Контактите с тези държави са приоритетни за управлението на 
Ислямската република.

България е сред страните, които неразривно са имали позитивни отношения с 
Иран и, разбира се, общото ни културно минало, както и съществуващата положителната 
настройка сред българското правителство и народ допълнително формират и допринасят за 
здравите ни междудържавни връзки.

VІ 7
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BERICHT DER REISE NACH INDONESIEN

Christoph Kurzok

Liebe Brüder, liebe Freunde unserer Missionen,
auf diesen wenigen Seiten möchte ich mit Euch meine Erfahrungen der zweiten Reise nach 
Indonesien teilen. Wir, das heißt das Missionssekretariat und Provinzial Lech, hatten eine 
Einladung bekommen, Anfang April 2015 nach Indonesien zu fahren und an der Feier der 
Errichtung der zwei Generalkustodien in Sibolga teilzunehmen. Leider konnten Provinzial Lech 
und Provinzial Marinus mit den Missionsprokuratoren aus Deutschland wegen ihrer vielen 
Aufgaben nicht nach Indonesien fahren. Deshalb bin ich allein als Vertreter der beiden Provinzen 
nach Indonesien gefl ogen. Meine Reise dauerte vom 6. April bis 6. Mai 2015 und hatte drei 
Schwerpunkte: Verkündigung der zwei Generalkustodien, Besuch unserer Missionare Anselm und 
Barnabas auf Nias und den Besuch des Missionsgebietes der damaligen Provinz Sibolga auf der 
Insel Flores. 

1. Errichtung der zwei Generalkustodien in Mela
Am 7. April um 20.00 Uhr fl og ich von München via Singapur nach Medan in 

Nordsumatra. Am Flughafen in Medan haben mich Br. Martinian und Br. Theophil zusammen mit 
Schwester Agnes vom Klarissenkloster Sikeben abgeholt. Wir übernachteten im Kloster Sikeben 
und am nächsten Tag fuhren wir 8 Stunden mit dem Auto nach Sibolga ins Kloster Yohanneum. 
Am Abend des 9. April trafen sich alle Brüder der Provinz Sibolga mit Generalminister Mauro 
und dem Generalberater für Asien und Ozeanien, Br. Viktor, im Postulatskloster in Mela, in der 
Nähe von Sibolga. Neben dem Generalminister und dem Generalberater waren zur Feier auch der 
Provinzial der Provinz Australien und ich als Vertreter der europäischen Provinzen angereist. 

Während unseres Treffens erzählte Bruder Mauro, was es heißt, eine Kustodie zu sein 
und erklärte, welche Rechte und Aufgaben die Generalkustodien und der Kustos haben. Warum 
sich die Provinz Sibolga in zwei Generalkustodien aufteilt, wurde nicht gesagt. Bruder Mauro hat 
nur betont, dass diese Teilung eine Herausforderung für beide Kustodien sein wird. Sie werden in 
Zukunft zwei neue Provinzen auf Nord-Sumatra gründen.

Am nächsten Tag, dem 10. April, war der feierliche Tag der Verkündigung. Wir begannen 
mit einer feierlichen Eucharistie. Hauptzelebrant war der Bischof der Diözese Sibolga, Dr. 
Ludovicus Simanluag. Nach der Messe verkündete Bruder Mauro sein Dekret der zwei neuen 
Generalkustodien. Zuerst wurde die Generalkustodie Sibolga verkündet, die auch Kustodie 
Nord-Sumatra und Flores genannt werden kann. Die Leitung der Kustodie Sibolga übernehmen 
folgende Brüder: Br. Joseph Sinaga, Guardian und Professor im Kapuziner-Studentenhaus in 
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Siantar.
Die Berater sind: Br. Elias Dion Tinambunan – Professor für Philosophie in Siantar und 

Br. Sebastian Sihombin, Pfarrer in Pangaribuan.
Anschließend verkündete der Generalminister die Kustodie Nias mit folgender 

Kustodienleitung:
Br. Methodius Sarumaha, ehemaliger Provinzial der Provinz Sibolga. Die Berater sind: 

Br. Alexius Telaumbanua, Pfarrer von Ndondo auf Flores und Br. Gregorius Fau, Pfarrer von 
Were auf Flores. 

Nach der Verkündung wurde ein Kulturprogramm der Franziskanerschwestern und der 
Brüder-Studenten von Siantar und Medan angeboten. Anschließend haben wir alle gemeinsam 
gegessen. 

Am nächsten Tag fuhren wir abends mit den Brüdern aus Nias mit dem Boot nach 
Gunungsitoli auf Nias.

2. Besuch unserer Missionare in Gunungsitoli auf Nias
Nach einer zehnstündigen Fahrt mit dem Boot kam ich in Gunungsitoli auf Nias an 

und habe im Kloster La Verna gewohnt. Am nächsten Tag fuhr ich mit P. Anselm Vettori zu 
seiner Missionsstation Talafu. Talafu war mir schon von meinem letzten Besuch vor drei Jahren 
bekannt. Dieses Mal bat mich Br. Anselm, einen Fotobericht der neuen Aula in der Hauptstation 
zu machen. Nach dem Treffen mit dem Pfarrgemeinderat haben wir ein neues Grundstück 
in der Pfarrei von Br. Anselm besucht. Zwei Kilometer von der Kirche in Talafu entfernt hat 
jemand ein 500 Quadratmeter großes Grundstück der Pfarrei geschenkt. Hier möchte Anselm 
ein Kinderzentrum bauen. Nach dem Mittagessen fuhren wir zurück nach Gunungsitoli. Bruder 
Anselm wird Anfang August seinen Urlaub in Europa verbringen. Nach einer Untersuchung in 
Münster wird er seine Heimat besuchen. Gott sei Dank ist Anselm gesund und voller Energie.

Während meines Besuches auf Nias fl og Pater Barnabas Winkler wegen einer 
Untersuchung nach Malaysia. Wir trafen uns nach meinem Besuch auf Flores. 

Am nächsten Tag habe ich die Pfarrei Teluk Dalam besucht. Begleitet von Bruder Julius 
von La Verna bin ich zum Mittagessen nach Teluk Dalam gekommen. Nach dem Mittagessen 
mit den Brüdern von Teluk besuchte ich den Kapuzinerradiosender „SuaKa”. Der Radiosender 
ist ein Werk von Bruder Thomas und läuft 24 Stunden. Die Sendungen umfassen neben Gebeten 
Ausbildungsprogramme und christliche Musik. Leider ist der Sender sehr schwach und man kann 
das Radio nur in Teluk Dalam hören. Eine Bitte von Bruder Thomas wäre, einen neuen starken - 
3,5 Kw Sender zu kaufen. Damit könnten die Brüder die ganze Insel Nias erreichen. 

Zurück in Gunungsitoli haben wir noch die Kinder vom Kinderdorf Fodo besucht.

3. Reise und Besuch von Flores
Die Insel Flores, das Missionsgebiet der ehemaligen Provinz Sibolga, war für uns in 

Europa noch unbekannt. Deshalb war es für uns sehr wichtig, Flores zu besuchen. Flores ist 
Teil der sogenannten „Kleinen Inseln von Sunday” und befi ndet sich an der östlichen Seite von 
Indonesien, zwischen Timor und Guinea. Es ist eine Insel mit Katholiken. Obwohl Indonesien vor 
allem islamisch ist, sind auf Flores 99 % der Einwohner Katholiken. Um diese katholische Insel 
zu erreichen, benötigt man 2 Tage und 5 Flugzeuge. Nach unserer Abreise von Nias mit Br. Julius 
haben wir in Medan die Brüder Alexius und Gregorius im Flugzeug nach Jakarta getroffen. Von 
Jakarta nach Surabaya sind wir zusammen gefl ogen und anschließend nach Kupang auf Timor, 
wo wir übernachtet haben. Am nächsten Tag fl ogen Br. Alexius und ich nach Maumere auf Flores. 
Vom Flughafen benötigten wir noch 1,5 Stunden mit dem Auto nach Ndondo, der Pfarrei von Br. 
Alexius.
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Die Pfarrei Ndondo ist eine Hauptstation mit mehr als 3000 Gläubigen und befi ndet sich 
im tropischen Wald nahe der Küste vom Timor See. Die Mission war in ihren Anfängen von den 
Kapuzinern aus der Provinz Sibolga gegründet worden. In den letzten Monaten hat Br. Alexius 
eine neue Kirche erbaut – eine große, schöne Kirche, die am Sontag von vielen Familien und 
Kindern besucht wird. Die Kirche hat mehr als 100 000 € gekostet und es sind noch 41 000 € 
an Schulden zu bezahlen. Zusätzlich müssen in Kürze das Haus und das Pfarrgebäude renoviert 
werden. 

Am Montag mieteten wir einen Fahrer mit Auto und fuhren mit Julius von Ndondo nach 
Were, der zweiten Station im westlichen Teil von Flores. Die Reise dauerte mehr als 8 Stunden, 
da man die ganze Insel überqueren muss. Am Abend kamen wir in Were an, wo Br. Gregorius und 
Br. Rafael arbeiten.

Ndondo liegt im Tropenwald, wo es sehr heiß ist. Die Hauptstation Were ist eine 
ehemalige Stiftung der Steyler-Missionare aus Deutschland und wurde vom Bischof in Sibolga an 
die Kapuziner übergeben. Were befi ndet sich auf einem Berg, wo es am Abend meistens so kalt 
ist wie in Europa. Die Kirche und das Pfarrhaus wurden von Pater Kurt, einem deutschen Steyler 
Missionar, gebaut. Zur Hauptstation Were gehören noch drei andere Stationen, sogenannte Stasi 
(nein, das ist nicht der Geheimdienst der DDR), die auch von Pater Kurt gebaut und organisiert 
sind. Alle Stasi haben große Kirchen und viele Gläubige. 

Derzeit bauen die Gläubigen in Were mit eigenen Mitteln ein großes Pfarrhaus mit Aula. 
Was kann man noch über die Insel Flores sagen… Die Insel Flores ist eine ehemalige 

Kolonie von Portugal und Holland. Ökonomisch hat sie keine Bedeutung, da keine 
Naturreichtümer vorhanden sind. Vermutlich wegen der Vulkane wurde sie nicht islamisiert. Die 
Bevölkerung lebt von und zusammen mit der Natur. Sie kann sich selbst versorgen durch Kokos-
Plantagen, Kaffee und andere Früchte und mit Fischerei. Einige Monate im Jahr, wenn die Natur 
keine Früchte schenkt, haben die Familien Schwierigkeiten. In dieser Zeit müssten sie eine neue 
Möglichkeit fi nden, wie sie ihr Leben organisieren. Alles ist möglich, aber die Frage ist, ob sie das 
auch wollen!

In zentralen Teil der Insel ist der Alkoholismus ein großes Problem: sie trinken Moke, 
einen aus Kokos angefertigten Schnaps. Zudem herrscht die Spielsucht und viele haben dadurch 
alles verloren, was sie haben. 

Im Westen von Flores, wo sich der Ort und die Pfarrei Were befi nden, lebt die 
Bevölkerung sehr lange. Es gibt dort Menschen, die mehr als 100 Jahre alt sind. Die Statistiken 
sagen, dass 50 % der Menschen, die älter als 50 Jahre sind, ohne Probleme 80 Jahre alt werden. 
Die Missionare erklären dieses Phänomen mit der Harmonie des Lebens mit und in der Natur.

Die letzten zwei Tage auf Flores, am Freitag und Samstag, sind wir nach Maumere in das 
Haus der Franziskaner Schwestern umgezogen. Maumere ist nach Ende die zweitgrößte Stadt. 
Für mich ist Maumere wie Krakau: viele theologische Hochschulen, Ordenskongregationen und 
katholische Kirchen. In der Region der Sunday Inseln haben die Steyler Missionare mehr als 1000 
einheimische Berufungen. Die Kapuziner aber befi nden sich in schwierigen und armen Orten.

Nach einer Woche verließen wir mit Br. Julius Maumere und fl ogen via Bali zurück nach 
Nias – wieder zwei Tage und 5 Flugzeuge.

4. Wieder in Nias. Priesterweihe und Treffen mit Barnabas
Am Montagnachmittag sind wir mit Bruder Julius von Flores nach Nias zurückgefahren. 

In der Kathedrale Santa Maria auf Nias nahmen wir an der feierlichen Priesterweihe teil. Bischof 
Ludovicus Simanluag hat während der heiligen Messe zwei Diakone der Generalkustodie Nias 
und einen Diakon der Diözese Sibolga zum Priester geweiht. Alle Priester der Kustodie Sibolga 
und fast alle Priester der Diozese Sibolga, die aus Nias stammen, kamen zu dieser Feier. Die 
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Kirche Santa Maria ist eine sehr große Kirche und hatte trotzdem Schwierigkeiten, alle Gläubigen 
aufzunehmen. Die Liturgie der Priesterweihe hat nicht sehr lange gedauert. Ich möchte betonen, 
dass ich noch nie persönlich an einem so interessanten und feierlichen Fest teilgenommen habe. 
Die Lieder, das Tanzen, das Gebet: alles war für die Brüder Diakone Francesco Zai und Paulus 
Togoni Zai; sie standen im Mittelpunkt. Jede Aussage, jedes Gebet, jeder Tanz, jedes Lied, alles 
hatte einen eigenen Platz und eine eigene Bedeutung. Gleich nach der Messe gingen wir in einer 
Prozession mit einem traditionellen niasischen Tanz gemeinsam mit den Neopresbiterien zur Aula 
der Pfarrei, wo wir eingeladen waren. Dort hatten Jugendliche aus verschiedenen Pfarreien von 
Nias ein musikalisches Programm vorbereitet. Nach dem kulturellen Programm erhielten alle 
Teilnehmer ein speziell vorbereitetes Esspaket: eine Portion Reis, Hühnerfl eisch, Schweinefl eisch, 
Gemüse und eine Banane zur Nachspeise. Das war sehr praktisch.

Abends fuhr ich zu Anselm und Barnabas ins Postnoviziatskloster, um mich zu 
verabschieden. Das war für mich auch eine Möglichkeit, mit Barnabas zu sprechen. Barnabas 
möchte nicht mehr nach Europa fahren. Sein Gesundheitszustand ist stabil. Barnabas hat in 
Malaysia gute Ärzte gefunden, die seine Gesundheit unter Kontrolle haben. Barnabas und Anselm 
sind in der Generalkustodie Nias geblieben. Durch mich schicken beide viele Grüße an alle 
Brüder und insbesondere nach Südtirol. Um 20.30 Uhr habe ich mich auf Nias verabschiedet und 
bin allein mit dem Boot nach Sibolga gefahren.

5. Letze Tage auf Sumatra und Rückfahrt nach Europa
Nach einer zehnstündigen Fahrt mit dem Boot sind wir in Sibolga angekommen. Ich 

dachte, als einziger Kapuziner auf dem Boot zu sein. Deshalb war ich überrascht, als ich im 
Hafen von Sibolga feststellte, dass auch Bischof Ludovicus und andere Priester im gleichen Boot 
waren. Kurz nach unserer Ankunft ist Bruder Yustinus vom Kloster Yohanneum gekommen, um 
mich und den Diakon der Generalkustodie Sibolga abzuholen. In den nächsten 4 Tagen bin ich 
gemeinsam mit Kustos Joseph und dem Berater der Kustodie Sibolga, Elias, nach Tarutungbolak, 
Pangaribuan, Siantar und schließlich zum Flughafen Medan gefahren. Dadurch habe ich die 
Pfarreien, wo Bruder Albert Piok und Leonhard Beikircher gearbeitet, die Kirche gebaut und die 
Pfarrgemeinschaft gegründet haben, gesehen…. 

Am 1. Mai haben wir uns verabschiedet und sind mit dem Auto nach Tarutungbolag 
zum Fest des Pfarrerwechsels gefahren. Tarutungbolag ist die Hauptstation mit ungefähr 1000 
Gläubigen und einigen Stasis, das sind die anderen Stationen. Trotz der großen Kirche sind 
nur die Vertreter aller Pfarreien und Stationen gekommen. Außer uns drei war auch Bischof 
Ludovicus mit dem Diözesansekretär dabei. Das war eine sehr lange und große Feier. Der alte 
Pfarrer wurde nach Flores in die Pfarrei Ndondo geschickt. 

Auf Flores passiert etwas Interessantes. In beiden Pfarreien auf Flores, Ndondo und Were 
arbeiten zusammen 5 Brüder – 4 Priester und ein Laienbruder. Drei Priesterbrüder stammen aus 
der Kustodie Nias und zwei von ihnen sind Berater des Kustos. Das heißt das 75 % der Brüder in 
ihre Kustodie zurückfahren müssen, weil Flores zur Generalkustodie Sibolga gehört.

Nach der langen Messfeier waren alle Teilnehmer mit dem Bischof zum Mittagessen 
in der Aula eingeladen. Sehr müde sind wir zum Schluss zur Übernachtung nach Panarinbuan 
gefahren. Am 2. Mai hatte die Leitung der Kustodie Sibolga eine Versammlung in Panarinbuan 
und Tumbajaia, wieder in den Pfarreien wo Albert und Leonhard viele Jahre gearbeitet haben. 
In allen Pfarreien haben die Menschen, als sie erfahren haben, dass ich aus der gleichen Provinz 
wie Albert und Leonhard bin, mit viel Stolz und Wohlwollen gute Worte über beide Brüder 
ausgesprochen und ihnen liebe Grüße ausgerichtet.

Am 3. Mai sind wir über Parapat, wo das Noviziatkloster ist, nach Siantar weitegefahren; 
dort konnte ich die Philosophiestudenten der Provinz Medan, Pontianak, Timor und beider 
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Kustodien treffen. Alle zusammen waren 32 Personen. Am nächsten Tag, begleitet von Bruder 
Kustos Joseph und Bruder Krisantus, fuhren wir in 3 Stunden mit dem Auto zum Flughafen 
Medan. Von Medan via Singapur ging es zurück nach München, wo ich gut angekommen bin. Ein 
großes Deo Gratias habe ich in der Heiligen Messe dem Herrn für diese gelungene Missionsreise 
ausgesprochen.

Fazit
Niemand kann eine Antwort geben, warum sich diese kleine Provinz Sibolga (107 Brüder, 

88 mit ewiger Profess) geteilt hat. Momentan haben beide Kustodien jeweils 44 Brüder mit 
ewiger Profess. Die Generalleitung ist überzeugt, dass die Provinzen aus Indonesien nicht arm 
sind. Trotzdem werden beide Kustodien noch unsere Hilfe brauchen. Als Provinz Sibolga konnten 
die Brüder aus Indonesien sich selbst unterstützen. Jetzt, als Generalkustodien, werden die Brüder 
aus der Ex-Provinz Sibolga unsere Unterstützung mehr als früher benötigen. Zu dieser Hilfe hat 
auch Generalminister Mauro aufgerufen. In welcher Art und Weise dies geschehen kann, lassen 
wir die Provinziale Lech und Marinus entscheiden. 

Für mich war es sehr wichtig, die Insel Flores zu besuchen, weil niemand aus unseren 
Provinzen in Europa etwas über Flores gewusst hat. Die Pfarreien auf Flores sind eine große 
Zukunft für die Generalkustodie Sibolga, weil von dort und von Timor viele Berufungen 
kommen. Die Reise war zwar schwierig aber gleichzeitig war sie es wert, alle Kräfte einzusetzen. 
Auf Flores herrscht tropisches Klima und dort ist es sehr panas (= heiß auf Indonesisch), mehr als 
auf Nias und Sumatra. 

Ich bin dieses Mal allein nach Indonesien gefahren, aber mit Hilfe der Brüder aus 
Indonesien konnte ich alles sehen und über die Realität, die Schwierigkeiten und die Ängste des 
Lebens sprechen.

Abschließend möchte ich Euch Brüder bitten, in Eurer Pastoral vermehrt über die 
Tätigkeit in unseren Missionen in Indonesien und Madagaskar zu sprechen. Die Brüder unserer 
Provinzen, die diese Kapuzinergemeinschaften dort begründet haben, müssen den jungen Brüdern 
helfen und sie auf dem Weg ihrer Entwicklung begleiten.

Mehr Fotos sind auf meinem Blog 2missionen.org zu fi nden.

 VІ 8



1247

ИНСТИТУТ  ДРУЖБЫ  НАРОДОВ*

Лариса Москаленко

В 1983 г. наш Университет, тогда – Ленинградский государственный институт 
культуры (ЛГИК; сегодня: Санкт-Петербургский институт культуры и искусств ) – был 
награждён Орденом Дружбы народов. Сегодня о том, как вуз шёл к этой заслуженной и 
очень почётной награде, рассказывает 

Тридцать лет назад ректор вуза проф. Е. Я. Зазерский так прокомментировал 
награждение ЛГИК Орденом: „Институт стал кузницей кадров для стран 
социалистического содружества: Болгарии, Чехословакии, Венгрии, Вьетнама, Монголии. 
Развивающиеся страны также направляют на учёбу своих студентов. Мы готовим кадры 
культуры для Эфиопии и Нигерии, Мали и Гвинеи, для стран Ближнего Востока. Да, наш 
институт может быть назван институтом дружбы народов”.

Сегодня, оглядываясь в не такое уж далёкое прошлое, хотелось бы назвать те 
государства, посланцы которых учились в нашем институте. К вышеназванным проф. Е. Я. 
Зазерским странам добавим: Польшу, Югославию, ГДР, Сирию, Судан, Алжир, Иорданию, 
Египет, Ливан, Палестину, Марокко, Кувейт, Ирак, Иран, Израиль, Турцию, Афганистан, 
Китай, Таиланд, Непал, Бангладеш, Индию, Камбоджу, Кампучию, Лаос, Шри-Ланку, 
Мозамбик, Танзанию, Сьерра-Леоне, Буркина-Фасо, Камерун, Чад, Конго, Йемен, Сенегал, 
Эфиопию, Руанду, Бенин, Мадагаскар, Экваториальную Гвинею, Зимбабве, Габон, Кению, 
Центральную Африканскую Республику, Бахрейн, Мавританию, Острова Зелёного 
Мыса, Замбию, Бразилию, Никарагуа, Боливию, Доминиканскую Республику, Мексику, 
Кубу, Коста-Рику, Сальвадор, Колумбию, Венесуэлу, Аргентину, Панаму. Представители 
этих стран учились на всех факультетах вуза, в аспирантуре, докторантуре, проходили 
стажировку. 

Первые иностранные студенты – болгары – появились на библиотечном факультете 
в самом конце 50-х гг. и зачислялись на 3 курс после окончания Болгарского полувысшего 
библиотечного института (сегодня: Государственный университет библиотековедения и 
информационных технологий в Софии /Болгария/). Интернациональная семья нашего вуза 
начала стремительно расти с 1966 г., когда прибыли студенты из Сирии, Судана, Вьетнама. 
Мы стали головным институтом культуры в стране по подготовке кадров иностранных 
специалистов. 

Иностранные граждане приезжали на учёбу в СССР по межгосударственным 
договорам, по линии партийного сотрудничества Коммунистической партии Советского 
Союза, через общественные организации.
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В то время существовало правило: вуз, принявший 100 и более иностранных 
учащихся, создавал штатный деканат по работе с данной категорией студентов. У нас 
такой деканат появился в 1977/1978 учебном году, и мне было поручено его возглавить. 
(До этого, на протяжении десяти лет, эта работа была моим партийным поручением). 
Деканат координировал всё, что связано с иностранными студентами. Большую помощь 
нам оказывали преподаватели русского языка как иностранного, комсомольский актив 
вуза и факультетов, студенческие советы общежитий, старосты учебных групп. До сих пор 
я с благодарностью вспоминаю тех молодёжных активистов, на которых деканат всегда 
мог опереться: Татьяну Михееву (Головину), ныне – проректора Академии балета им. 
А. Ф. Вагановой, Наталью Донченко, ныне – замдекана библиотечно-информационного 
факультета по заочному направлению, Сергея Рогожина, ставшего известным певцом, и 
многих других. 

Принимающий вуз отвечал за всё, что происходило с иностранцем с момента его 
прибытия и до отъезда на родину после окончания учёбы. Кроме уголовных преступлений. 
За них иностранец отвечал сам. К счастью, в нашем институте ничего подобного ни разу 
не случалось. Студенты из стран социалистического содружества, как правило, хорошо 
знали русский язык. Они органично входили в студенческий коллектив, в учебный 
процесс. Другое дело – студенты из стран Азии, Африки, Латинской Америки, плохо 
знающие русский язык, прибывшие из совершенно другой климатической, политической, 
социальной и этнокультурной среды. Первое, что мы делали, встретив их, одевали во всё 
тёплое, в расчёте на наши холодные зимы. На это выделялись определённые средства. Под 
особым вниманием и контролем было здоровье иностранцев, особенно, если учесть, что 
они приезжали из стран, где существовали болезни, с которыми в СССР распрощались 
давным-давно. После каждого въезда в нашу страну иностранные студенты сдавали 
анализы, а перед поездками на родину получали необходимые лекарства. 

Особое внимание уделялось житью-бытью иностранцев в общежитиях. Была 
чёткая установка: соседями по комнате иностранцев должны быть советские студенты. 
Это помогало приехавшим издалека учащимся быстрее овладеть русским языком и 
адаптироваться в повседневной жизни: как добраться до места учёбы, как покупать 
продукты, как вести себя в быту. Деканат вместе со студенческим активом тщательно 
подбирал соседей по проживанию. Это было совсем нелегко. Особенно, пока был только 
один старый корпус общежития на проспекте Смирнова (ныне: Ланское шоссе), с 
4-хместными комнатами, с удобствами в конце коридора. Не все иностранцы оказывались 
готовы к таким условиям. Помню, захожу в одну из комнат, а она разделена простынями на 
две части, и красуется указатель: „Сирия – СССР”. Легче стало с введением в строй нового 
корпуса, который в те годы был лучшим в Ленинграде по условиям проживания. 

Учились иностранцы в соответствующих их специальностям группах. Но в 
зоне особого внимания было изучение иностранцами русского языка. По программе на 
подготовительном факультете это было 24 часа в неделю и далее, с каждым курсом, число 
часов обучения языку сокращалось – до 8, 6, 4, 2 в неделю. Высококвалифицированные 
преподаватели, такие, как Г. В. Рычкова, И. А. Иванова, И. И. Новик, Е. Г. Пуарэ, не только 
учили языку, но и были первыми, к кому могли обратиться студенты с самыми разными 
вопросами. Эти же преподаватели знакомили студентов с Ленинградом, приглашали в 
свои семьи в гости, во время каникул организовывали экскурсии по Советскому Союзу. В 
обязанности деканата входила и организация отдыха тех студентов, которые оставались на 
лето в СССР. Для этого выделялись бесплатные путёвки в международный лагерь в Туапсе 
или в „Морской прибой” на Карельском перешейке.

Знакомя иностранцев с нашей страной, мы проявляли и большой интерес к их 
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родным государствам. Например, каждый год 8 марта в общежитии проходили конкурсы 
национальных кухонь, в роли поваров выступали как студенты, так и преподаватели вуза. 
Возникла традиция проводить в Международный день студентов (17 ноября) большие 
концерты всех землячеств. 

Землячества создавались молодёжью, приехавшей из одной страны. В те годы 
было принято, что созданное на общегородском уровне землячество закреплялось за тем 
или иным вузом Ленинграда. ЛГИК много лет „отвечал” за землячество студентов из 
Сьерра-Леоне, одно из самых беспокойных. Кураторство – это контакты с посольством, 
контроль за успеваемостью и поведением, решение возникающих конфликтов. С какими 
только проблемами не приходилось сталкиваться. То советская девушка увезёт иностранца 
на праздник к себе в гости, в так называемую закрытую зону, рядом с танкодромом. 
То иностранец уедет в другой город без разрешения ОВИРа, что было категорически 
запрещено. Много было курьёзов и недоразумений. Помню, достаточно долго сокурсники 
и соседи одного из иностранцев называли его Бахрейном. Пока я не объяснила им, что 
студента зовут Ибрагим, а Бахрейн – это страна, из которой он приехал учиться.

Так, в повседневной жизни вуза начался диалог культур, сопровождавшийся 
живыми дискуссиями. Они возникали везде: на занятиях, в общежитиях, на встречах с 
ветеранами Великой Отечественной войны, известными деятелями искусства. Всё это, в 
конечном счёте, работало на учебный процесс. А он порой проходил нелегко. Студент есть 
студент. И он не всегда готов грызть гранит науки. Особенно, когда можно „спрятаться” 
за недостаточное знание языка и за добросердечное отношение преподавателей. Порой 
приходилось напоминать преподавателям, что специалисту с советским дипломом надо 
будет выдерживать конкуренцию с выпускниками вузов других стран. Да и сами студенты 
понимали, что на родине, если они вернутся без диплома, им придётся возмещать расходы 
на учёбу в СССР.

В нашем вузе было много студентов, ставших отличными специалистами своего 
дела. Весь образовательный цикл – от студента до доктора наук – прошла выпускница 
института Александра Венкова Куманова, сейчас она – профессор Государственного 
университета библиотековедения и информационных технологий в Софии (Болгария). 
Другой наш выпускник, также ставший доктором наук, Анвар Абдул Халек много 
лет возглавлял музыкальный институт в Адане (Йемен). Наши бывшие студенты 
после возвращения на родину руководили крупными национальными библиотеками, 
музыкальными институтами, становились главными режиссёрами в театрах и цирках. 
С распадом СССР была разрушена и система государственной подготовки кадров 
специалистов для зарубежных стран, которая являлась одним из мощных звеньев народной 
дипломатии. Сейчас в России она восстанавливается, но это – уже другая глава жизни 
нашего вуза.

* Публ. по:  Москаленко, Л. П. Институт дружбы народов : 95 лет СПбГУКИ. // Газета 
Санкт-Петербургск. гос. унив. культуры и искусств, N 2 (1370), февраль 2013, с. 3.
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ПРОФЕСОР  АЛЕКСАНДРА  КУМАНОВА
С  МЕДАЛ  „М. В. ЛОМОНОСОВ”

(УниБИТ с престижна награда за наука)*

Калина Петрова

Университетът по библиотекознание и информационни технологии получи своето 
поредно международно признание за иновативна научно-изследователска дейност в 
областта на библиотекознанието, библиографията и информационните науки. 

Един от неговите утвърдени учени – проф. Александра Куманова – изтъкнат 
философ, когнитолог и библиографовед, е удостоена за своите изключителни заслуги в 
научната дейност с най-престижната награда на Руската академия по естествени науки – 
медалът на името на М. В. Ломоносов.

Освен носител и на множество други престижни награди, проф. Александра 
Куманова е учредител и ръководител на първото по рода си Студентско научно общество 
на УниБИТ, членовете на което днес имат впечатляващ брой публикации, направени на 
страниците на универсалния и специализиран периодичен печат.

Благодарение на своята уникалност и иновативност в областта на образованието, 
Университетът по библиотекознание и информационни технологии отдавна е признат 
от научната общност в Русия. Наградата на проф. Александра Куманова е още едно 
потвърждение за международното признание на работещите в университета учени като 
новатори в информационните, библиотечни и библиографски науки.

* Публ. по:  <http://m.fakti.bg/news/174051>. – 19.02.2016. – 2 с.
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ОЧАРОВАННАЯ  ДАЛЬЮ
 (Портрет ученого.

О творчестве и научных экспедициях А. Кумановой)

Леонид Писанов
Владислав Писанов

              
Поэзия дорог

 Темень плотно обступила дорогу. Приглушённый свет в салоне микроавтобуса, 
монотонное урчание мотора, и на этом фоне звучат стихи Блока.

                                 
Отдых напрасен.
Дорога крута.
Вечер прекрасен.
Стучу в ворота.
Дальнему стуку чужда и строга,
Ты рассыпаешь кругом жемчуга…
 
Пассажиры заворожённо затихли. Русские стихи читает болгарка. Большую часть 

пути мы следуем в обаянии Тютчева, Цветаевой, Ахматовой, поэтов Серебряного века... 
Позади остался Аркаим – прапрадед городов, край неведомых людей, неведомых 

„бронзовых” столетий, отрытого миру стараниями профессора Геннадия Здановича. Сам 
Геннадий Борисович и был нашим поводырём в этом безвременьи. Для учёного люда – край 
благодатный, почва для раздумий о судьбах племён и народов. Побывала там и болгарская 
экспедиция, возглавляемая академиком, профессором, доктором наук Софийского 
университета библиотековедения и информационных технологий Александрой Кумановой.

Это она читала стихи наших поэтов на русском языке с едва уловимым акцентом: в 
этих стихах и лирика, и философия сливаются в единые поэтические образы. 

Не только аркаимские артефакты интересовали учёных. В селе Остроленка 
болгарский научный десант встретили нагайбаки – уникальное местное население. В 
национальных костюмах они преподнесли гостям блюдо, изготовленное по рецепту их 
далёких предков. А учёных интересовало всё: от музейных экспонатов до обрядов местного 
населения. Их интерес исходил от одного древнейшего обычая, ставшего „визитной 
карточкой” Болгарии, обычая под названием странным и трудно переводимым: Нестинар.

И в национальных узорах нагайбаков, и в русских вышивках, и в начертаниях 
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на стенках древних кувшинов увидела Александра Куманова общее, то, что согревало 
всех людей планеты Земля во все времена – Солнце. Солнечные, а говоря по научному – 
солярные культы прослеживает пытливая исследовательница по всему миру. Вековечные 
спутники человека: Солнце и его „осколок” – огонь.

Неопалимая купина
..Догорает костёр. Куча угля разравнивается и образуется горячий, солнцеподобный 

круг. Под звуки волынки, свирели, барабана на огненный ковёр ступают мужчины и 
женщины. Босиком. Учёные до сих пор не могут объяснить тайну необожжённых ног – 
феномен, созданный на грани духовной и физической материй. Этот обряд уходит корнями 
в праисторическую глухомань, так же, как и его название „нестинар”.

Древний обряд этот привлекает внимание людей во всём мире, тем более – учёных. 
Не вызывает сомнения, что его истоки – в культе Солнца, огня. Трансмиссия этого действа 
простирается в глубь времени и пространства. Исследовать нестинарский феномен, 
определить его солярные признаки в других странах, в межнациональном масштабе 
довелось учёным Софийского университета библиотековедения и информационных 
технологий профессорам Александре и Милену Кумановым. Они побывали в Иране, 
Турции, Италии... Научный труд и замечательный, захватывающий историко-философский 
фильм „Ритм времени” о нестинаре – посланце далёкого духовного мира – стали одним 
из итогов их поиска уникального явления, дошедшего до нас только в болгарском селении 
Странджа.

В России тоже сохранился языческий культ огня. В день Ивана Купала собираются 
жители на берегах рек и озёр, чтобы устроить своего рода состязание – станут прыгать 
через пламя костра. Главное в этом действе: чем выше пламя, тем больше заслуга 
прыгающего. Приходилось видеть, как через костёр проскакивали юноши и девушки с 
опалёнными волосами и бровями. Они с гордостью показывали эти признаки их храбрости 
и доблести.

Нестинар. Древнее слово толкуется по-разному. Одна из расшифровок: „Нести 
свет человеку”. Ивана или Янко Купала... Это не от купания в реке, купала – это „куча 
пала”, то есть, „куча огня”, костёр. Получается, что традиции эти, связанные с огнём – 
общепланетарные. Они сохраняются в разных странах Азии, Европы... Все они выражают 
веру в очищение огнём.

Созданный по концепции ректора университета, профессора Стояна Денчева, 
сценарию, режиссуре Кумановых и других авторов фильм „Ритм времени” стал, своего 
рода, событием в изучении нестинарства. В его создании приняли участие учёные разных 
стран. Ведь прошлое едино в семье человечества. На многие годы исследование станет 
источником знаний о духовном мире далёких предков.

Распахнутый мир
 Неисповедимы пути науки. А ведь когда-то... Когда-то жизнь распахнула для 

Александры огромный мир. Начинался он для юной студентки в родной Софии с 
библиотечного института. С детства любила книги, поэзию. Стихи Христо Ботева стали 
первой тропинкой в таинственную страну поэтических образов. Она могла стать скромным 
библиотекарем в обществе книг, но открылась манящая даль, когда победила на конкурсе, 
и её направили для продолжения учёбы в Россию, в таинственный Петербург, тогда 
Ленинград, о котором знала только по книгам.    

Из солнечной Болгарии попала в моросящий постоянным дождем огромный город. 
Но это была ещё и литературная столица России, воспетая Пушкиным, Достоевским, 



1253

Блоком... В гулких улицах чуткое ухо будто улавливало и топот коня Медного всадника, и 
неслышные шаги Неточки Незвановой. С головой окунулась в бездонный литературный 
океан, одолев похожий русский язык. На благодатную почву целеустремлённой студентки 
Ленинградского института культуры ложились казалось бы необъятные знания по 
литературе, библиотечному и информационному делу... В те времена лекции читали  
выдающиеся русские учёные. Среди них профессор А. М. Панченко, закончивший в своё 
время Карлов университет в Праге, известный широкому зрителю по телевизионным 
передачам на историко-литературные темы. Профессора А. В. Мамонтов, И. Е. Баренбаум 
– авторы учебников по библиографии и книговедению. А. В. Соколов – организатор первой 
кафедры информатики... Все они так или иначе стремились преодолеть идеологические 
догмы того времени, дать студентам сгусток общечеловеческих знаний.

Диплом с отличием, незаурядные способности выпускницы дали повод для 
конфликта сразу трём кафедрам института – художественной литературы, психологии и 
социологии, общей библиографии – каждая из них хотела заполучить себе болгарскую 
аспирантку.                                                                                              

Но пришлось вернуться на Родину. Для её непоседливой натуры был по сердцу 
непокой. Работая библиографом, она публикует научные библиографические труды о поэте 
Христо Ботеве [1] и первом профессиональном болгарском писателе Любене Каравелове 
[2], об Антоне Чехове [3], организует клуб профессиональной этики...

А в Россию, в альма-матер, она приедет снова. И снова по конкурсу станет 
аспирантом, защитит кандидатскую. Затем Национальный дарительный фонд „13 веков 
Болгарии” победительницу своего конкурса отправит в Россию, где она защитит уже 
докторскую диссертацию по специальности „Теория научной информации”.

Однажды, видя стремление племянницы к большой науке, её дядя – известный 
артист Тодор Петров, посоветовал:

– Побывай-ка в других странах, наберись новых знаний, а расходы я беру на себя.
Так она набралась знаний и опыта в ведущих мировых центрах информатизации 

Европы и Америки. Этот поступок артиста, пожалуй, не менее значим, чем и его 
артистическая карьера. Ведь он помог науке обрести ещё одного исследователя 
межнационального масштаба.

В дальнейшем творческая судьба Александры на долгие годы будет связана с 
Госуниверситетом библиотековедения и информационных технологий, ректор которого 
доктор экономических наук профессор Стоян Денчев, как отзываются о нём творческие 
работники и студенты, являет собой образец научного руководителя, сочетающего такие 
качества как конструктивизм, масштабность, предприимчивость и благородство. Он во 
многом способствовал расцвету таланта Александры Венковой Кумановой. В сложных 
исканиях несомненна помощь и её сподвижников. И это прежде всего её супруг доктор 
наук Милен Куманов, а также доктора наук Николай Василев и Никола Казански...         

Шари и Роза
Однажды Александре подарили книгу [4], открыв которую она на миг замерла – со 

страниц глянули девичьи очи. Будто живые. В них высвечивалась душа дивной пери. Это 
были глаза персидской молодой женщины с чудным именем Шари – Божья искра, судьба 
которой была яркой и трагичной. Блеск её таланта проявился в искусстве художника, 
музыканта, и... архитектора. Она умерла в самом расцвете лет.

В сердце Александры запечатлелся некий мистический образ этой персиянки. И 
невольно создалось сравнение её судьбы с судьбой русской поэтессы Марины Цветаевой.
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Мы спим – и вот, сквозь каменные плиты,
Небесный гость в четыре лепестка.
О мир, пойми! Певцам во сне открыты
Закон звезды и формула цветка.

Люди уходят, а души их остаются. Так в научной, библиографической книге 
появились нездешние глаза Шари, рефреном прошли по её страницам.

Энциклопедический трактат Александры Кумановой обрёл два названия: „Очи 
Шари” и „Суб Роза”. Но при чём тут роза? Этот прекрасный символ Болгарии явился сам. 
Так рассказывает Александра:

– Решила графически, наглядно представить схему информационного древа, по 
восходящей хронологии. И когда нарисовала, то получилось не дерево, а цветок. Роза! Так 
появилась Информационная Роза, посвященная профессору с мировым именен Умберто 
Эко.

Чудеса творца! В руках Александры Кумановой сама наука становится поэзией. У 
неё особый, можно сказать, непрофильный стиль. Все её работы, даже по философскому 
науковедению или библиографии, сопровождают эпиграфы самых разных поэтов. Часто 
встречаешь Пушкина. Его афористичные строфы метко и ярко украшают тезисы автора. 
Ещё в годы студенчества её работа по творчеству этого поэта была признана лучшей [5]. 
Читатель не заскучает над таким учебником, а наоборот, поэзия вдохновляет, поднимает 
интерес к теме. Ведь каждое слово поэта – есть средоточие образной мысли.

Когда болгарская экспедиция побывала в областной научной библиотеке 
Челябинска, где для неё была организована тематическая встреча, то подарила уральским 
коллегам солидный фолиант по библиографии [6]. Что бросилось в глаза: он состоял из 
трёх частей, и страницы каждой части были разного цвета: чтобы легче было определять 
нужную тему. Тоже – „ноу-хау” Александры Кумановой. Да и иллюстрации к изданиям 
часто украшают её собственноручные рисунки.

Есть русская поговорка: „По одёжке встречают, а по уму провожают”. Мы говорили 
про „одёжку” книг. О содержании их – особое слово. В упомянутой книге „Очи Шари” 
– „Суб Роза” [4], как сверкающая снежная шапка горы видна вершина пройденного 
творческого пути Александры Кумановой. Здесь причудливо переплелись и философия, и 
энциклопедичность, и биографические события. И даже лирика.

Прежде всего – это кладезь знаний. Любой читатель найдёт что-либо новое 
для себя. Факты, размышления требуют работы мысли. Мы можем безоговорочно 
присоединиться к мнению болгарских профессионалов, которые оставили рецензии к 
этой книге. Здесь действительно „разворачивается нередактированный поток сознания”. 
Слышны отзвуки фрейдизма, эзотеризма, и это придаёт особую прелесть повествованию. 
И если не всем всё понятно, то это тоже высшее качество мысли, ибо банальность не имеет 
цены.

Как говорил Лев Толстой художнику Николаю Ге, когда публика не приняла его 
картину „Путь к истине”: „Если гениальное всем понятно, то это уже не гениально”. 
Время подтвердило правоту великого писателя. Представляется, всё, что вышло из-под 
пера Александры Кумановой будет не только иметь нынешний высокий смысл, но и станет 
возрастать по восходящей.

Наука без границ
 В круговерти событий и бесконечного поиска научных программ судьба 

прокладывает новые пути-дороги. Со стороны кажется: теория информации – кабинетная 
наука. Но не для Александры Кумановой. Любая тема – увлечение, поиск и радость 
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открытия.
Суровый быт плюшевых гостиниц, тревоги вагонной бессонницы и суетных 

аэропортов – не препятствия. Её научный интерес пролегает через границы, через 
расстояния. Сквозь призму времён и народов она увидела объёмную идею общности 
планеты людей. Опираясь на учения русских философов, она пишет: „Их философия 
обращена к общечеловеческому идеалу в миропонимании В. И. Вернадского и его 
последователей – созданию всеединой человеческой общности, где индивид не задавлен 
всеми и все не страдают от завихрений индивидуальности”. Это применимо и к нынешней 
любой демократии или псевдодемократии. Александра Куманова считает, что „философы 
с мировым именем – Ф. М. Достоевский, В. С. Соловьёв, В. В. Розанов, Н. А. Бердяев, С. 
Н. Булгаков, Н. О. Лосский, Л. П. Красавин, И. А. Ильин, П. А. Флоренский, А. Ф. Лосев 
– превратили то, что традиционно было предметом веры в предмет знания интуитивного, 
диалектического, в предмет исследования”.

Она пишет, что „евразийский симбиоз возник как преодоление вообще любой 
односторонности, в частности, как преодоление односторонности западников и 
славянофилов”. Она считает, что „русская идея” имеет значение „далеко не только для 
России, но и для всего мира своей сконцентрированностью на главной человеческой 
проблеме – смысле жизни”.

Философ Александра Куманова сама свободна от односторонности. Она из нового 
поколения мыслителей, освободившихся от политических догм, вобравшая квинтэссенцию 
мировой и русской философской мысли. Её работы напоминают нам о великих российских 
умах.

Ноосфера, предсказанная Вернадским, заполняет планету новыми средствами 
коммуникации. Что сулят они человечеству? Нынешние толкователи ноосферы, пожалуй, 
слишком утилитарно понимают идеи учёного. А в них – раздумья о человеке и космосе. 
Александра Куманова же философски осмысливает восходящие проблемы, не сводя их к 
натурализму, на основе гуманитарного подхода ко всем явлениям жизни планеты, как бы 
подтверждая, ставшее крылатым, выражение Достоевского „Красота спасёт мир”.

Трансмиссия времён
 Древние обычаи – это трансмиссии от прошлого к настоящему. Они дают и посыл 

в будущее как факт единения народов. Как установить глубокую связь времён? Она 
запечатлена в солярных культах, которые отражают веру в очищение огнём. Источник 
поклонений – Солнце – символ, путеводная звезда, освещающая путь человека и 
человечества. Культ Солнца отразился в культе одного из языческих богов – Митре как 
олицетворении добродетели.

Это древенейшее божество, также планетарного масштаба, таит в себе много 
таинств, что привлекает внимание учёных. Отправляя очередную экспедицию во главе с 
Александрой Кумановой, ректор университета Стоян Денчев знает, что она вернётся не с 
пустым неводом. А тема тоже захватывающая. Митрианство – древняя мечта человечества 
о мире, справедливости, благоденствии. Но, как твердит история – мечта неисполнимая.

И всё-таки мы должны знать наш земной космос от начала дыхания Земли, знать 
духовную жизнь наших далёких-далёких предков. Мысль исследователей проникает всё 
дальше и дальше. В Петербурге выходит даже альманах „МИТРА”, где публикуются все 
новости о солярных культах, добытых из руин времени и пространства. Александра и 
Милен Кумановы опубликовали в этом издании большой научный труд [7]. В Болгарии 
на трёх языках (болгарском, русском, английском) вышло исследование по нестинарству: 
„Нестинариана” – наглядное учебное пособие для историков, этнографов и просто для 
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любознательных читателей. Прошлое приходит в настоящее.                                           
В последнее время всё больше появляется гипотез о том, что народы шли не с 

юга на север, а наоборот. Свидетельство тому – описание доледникового периода, когда 
люди жили в акватории Северного Ледовитого океана. Об этом с немалой достоверностью 
говорится в древнейшем письменном памятнике Авесте.

Сказка это или быль? Учёные пытаются ответить на этот вопрос. Заманчивая тема 
стала как бы продолжением исследований Александры Кумановой. Тем более, что она 
является действительным членом Санкт-Петербургской Арктической Академии наук по 
информационным технологиям. По некоторым признакам есть предположение, что народы 
двигались к югу через Уральский хребет. Аркаим мог быть одной из стоянок переселенцев. 
Это и привело болгарских исследователей на Южный Урал, в Челябинск.

Здесь её встретили и мы – давние знакомые. Знакомые заочно. Мы не называем 
её по отчеству – Венкова, как принято в России. Она привнесла свой стиль общения: 
сердечный, дружественный и… демократичный. С тех пор мы обращаемся к ней просто: 
„Дорогая Александра!”.

Мы – челябинские журналисты, филологи. Однажды нами была обнаружена 
закономерность в образовании слов. Дальше – больше. Были выпущены книги, в 
которых опубликовали новую концепцию этимологии русского языка. Академические 
лингвисты приняли наш метод в штыки: он переходит дорогу компаративистике, которая 
царствует в нынешней этимологической науке, и на основе которой был создан в 1938 
году „Этимологический словарь русского языка” Макса Фасмера. В словаре том нет 
ничего русского, славянского. Одни „займы”. Но на этой „конструкции” защищали свои 
диссертации многие советские учёные. К тому же у российской научной элиты ещё не 
выветрился советский снобизм: есть МЫ и... все остальные. Кстати, за это Академию Наук 
своей страны очень жёстко критиковал российский президент. И именно этого свойства, 
высокомерного снобизма, лишена Александра Куманова.                                                           

Приехав очереной раз в Питер, она обязательно пороется в книжных магазинах – 
профессиональная привычка. В Доме книги на Невском её заинтересовал наш двухтомник 
„Тайный код русской речи”. Концепция была переведена ею на болгарский язык и 
опубликована в ученых трудах университета [9]. Так произошло наше знакомство с 
помощью электронной письменности. Так мы обрели друзей и союзников по творчеству, 
а Александра обнаружила в российской глубинке своих единомышленников. Узнав, что в 
Болгарии опубликован наш метод, российские лингвисты тоже зашевелились. Но пальму 
первенства уже не вернуть.

В Аркаиме профессор Александра Куманова была той же внимательной студенткой, 
слушала рассказ профессора Здановича и аккуратно что-то записывала. Как видно, уже по 
ходу она определяла место каждому факту. А их оказалось немало, в том числе в областном 
музее, где собраны доисторические реликвии археологии, а также знаменитый пришелец из 
космоса – челябинский метеорит, частицу которого ей подарили на память.

Когда же мы пришли в областную научную библиотеку, заместитель директора по 
науке Наталья Петровна Ситникова всплеснула руками от восторга: 

– Сколько лет мы учились на книгах Кумановой, и даже не чаяли лично встретиться!
Здесь состоялся профессиональный разговор, охватывающий разнообразный пласт 

знаний: от древних переселений ариев до современных информационных технологий.
Но творческий путь Александры Кумановой не был устлан розами. Её декан 

института по работе с иностранными учащимися Лариса Петровна Москаленко так 
отзывается о ней: 

– Докторскую диссертацию Саша защищала в годы перестройки, трудные были 
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годы. Только её безграничная трудоспособность, ответственность помогли ей успешно 
защититься. Диссертация [10] составила четыреста страниц, да ещё приложение в два раза 
больше. Её особенная черта – благожелательность со всеми....

Эта черта нам тоже известна. И ещё благородство, идущее от корней, как видно, её 
родословной.

В очерке нельзя объять необъятное творчество и огромный духовный мир этой 
Женщины. И мы даже не берёмся спросить: сколько у неё дней в году, чтобы успевать 
постигать мировую науку, культуру, исследовать воочию факты и артефакты, осмысливать 
безмерный мир библиосферы, обогащать его, делая его наблюдаемым простым взглядом 
выявленной ею ризомно-ретикулярной методологией, быть послом континентов: она 
ещё действительный член Международной Академии информатизации при ООН. Не 
приближает ли героиня данного повествования предсказанное Клодом Леви-Строссом 
пророчество, что ХХІ век должен быть веком гуманитарных наук, человечество должно 
понять самого себя, а для этого надо изучать прошлое…

... Сегодня у нас за окном – белая уральская симфония: кружат снежные вихри. Но 
с книжной полки смотрят на нас книги, привезённые из солнечной Болгарии, согретые 
тёплыми руками дорогой Александры. И это согревает,  заставляет встать и идти к 
письменному столу, и – работать. „Отдых напрасен. Дорога крута…”
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ДОСТОЕН  ТВОРЧЕСКИ  ПЪТ

Станислава Чолова

На 15 февруари 2016 г. точно в 15:00 ч. в Заседателната зала на Университета 
по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) се откри академичното 
тържество по случай кръгла годишнина на проф. д.п.н. Александра Куманова – библиограф, 
библиографовед, когнитолог, философ от ново поколение, която е преподавател в този 
университет. В залата бяха представители на УниБИТ и на водещите институции на 
информатизацията в България. Много цветя – и от България, и изпратени специално за 
случая от чужбина – съпътстваха празника.

Тържеството бе открито с молебен – благослов за многая лета, воден от о. Стефан 
Пашов, който по установила се традиция участва в академичните интертекстуални 
интеракции на УниБИТ, които се провеждат всяка година на 24 май и 1 ноември.

Тържествената церемония бе водена от зам.-ректора на УниБИТ – проф. дн Иван 
Гарванов.

Водещият на тържеството даде последователно думата за приветствени слова към 
юбиляра. 

Първото слово бе произнесено от Ректора на УниБИТ – проф. д.ик.н. Стоян Денчев 
(вж: поздравителен адрес [І 1] – с. 19. – Бел. С. Ч.), който прочете и поздравлението от 
Академичното ръководство на университета (вж: поздравителен адрес [І 2] – с. 21. – Бел. 
С. Ч.). 

От името на Университетската младежка академия за управление на знания 
(УМЛАУЗ) при УниБИТ със слово към юбиляра се обърна зам.-председателят на УМЛАУЗ 
(Председател на организацията е проф. д.ик.н. Стоян Денчев. – Бел. С. Ч.) – доц. д-р 
Тереза Тренчева (вж: поздравителен адрес [І 3] – с. 22. – Бел. С. Ч.). 

С особено внимание залата изслуша и моето поздравително слово в качеството 
ми на Председател на Студентския съвет към УниБИТ и студентка от ІІІ курс (спец. 
„Информационна сигурност”), като говорих с тържествения бадж на университета, 
на който името на висшето училище е изписано върху националния трибагреник (вж: 
поздравителен адрес [І 4] – с. 23. – Бел. С. Ч.). В моето слово от името на студентите на 
УниБИТ специално благодаря на проф. д.п.н. Александра Куманова като ръководител на 
единственото в България Студентско научно общество (СНО) при университета, което има 
свой периодичен ежегодник („Трудове на СНО при УниБИТ”. – Т. І-ХІ) по Студентските 
научни конференции и изложби на УниБИТ, които са единайсет на брой (от 2005 г.), а в 
процес на подготовка е дванайстата.  
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Поздравлението към юбиляра от името на Министерството на културата на 
Република България прочете доц. д-р Венцислав Велев – началник на отдел „Регионални 
дейности” в същото министерство и Председател на Българския комитет „Паметта на 
света” (колегата е и преподавател в катедра „Културно-историческо наследство” на 
УниБИТ) (вж: поздравителен адрес [І 5] – с. 24. – Бел. С. Ч.).

Последваха приветствените слова на директорите на Централната библиотека на 
Българската академия на науките – Силвия Найденова (вж: поздравителен адрес [І 6] – с. 
25. – Бел. С. Ч.) и на директора на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” 
(НБКМ) – проф. д.ф.н. Боряна Христова (вж: поздравителен адрес [І 7] – с. 26. – Бел. С. 
Ч.). Водещият библиограф на НБКМ от отдел „Булгарика” – Марияна Максимова, поднесе 
на юбиляра специално приветствие от името на колегията на библиографите и състуденти 
от Русия в НБКМ (вж: поздравителен адрес [І 8] – с. 27. – Бел. С. Ч.).

Приветствените слова от името на директора на Народната библиотека „Иван 
Вазов” (НБИВ) – Пловдив – Димитър Минев, (вж: поздравителен адрес [І 9] – с. 28. – Бел. 
С. Ч.) и от руските възпитаници, работещи в НБИВ (вж: поздравителен адрес [І 10] – с. 
29. – Бел. С. Ч.), прочете Стефка Илиева – главен библиотекар в Методичния отдел на 
библиотеката.

Проф. д.ф.н Иванка Янкова – декан на Факултета по библиотекознание и културно 
наследство на УниБИТ, представи отличията на юбиляра, получени от чужбина: 

- медал на името на М. В. Ломоносов от Руската академия на естествените науки 
(РАЕН) – Москва, Русия (вж: поздравителен адрес [І 11] – с. 30. – Бел. С. Ч.), – който по-
късно пристигна по дипломатическата поща и беше поднесен на проф. д.п.н. Александра 
Куманова лично от Ректора на УниБИТ – проф. д.ик.н. Стоян Денчев в присъствието на 
целия Академичен съвет на университета;

- поздравителни адреси от името на:
- - Президента на секция „Библиотекознание” на Международната академия по 

информатизация при Организацията на обединените нации – акад. проф. д.п.н. Ю. Н. 
Столяров – заслужил деятел на висшето образование на Русия (вж: поздравителен адрес [І 
12] – с. 31. – Бел. С. Ч.);

- - Президента на Ноосферната обществена академия на науките акад. проф. 
д.ф.н., д.ик.н., гранд-доктор по философия, пълен професор на Оксфорд, заслужил деятел 
на науката на Руската Федерация, лауреат на наградата на правителството на Руската 
Федерация – А. И. Субето (вж: поздравителен адрес [І 13] – с. 33. – Бел. С. Ч.); 

- - Президента на Арктическата академия на науките и Председател на 
Санктпетербургската секция по геополитика и безопасност на РАЕН – акад. проф. В. Б. 
Митко (вж: поздравителен адрес [І 14] – с. 35. – Бел. С. Ч.) (Тук е важно да се изтъкне, че 
проф. д.п.н. Александра Куманова е действителен член на посочените три чуждестранни 
академии на науките.).

Специално бе огласен поздравителният адрес към юбиляра от името на 
Ректора на Санктпетербургския институт по култура – проф. д.и.н. А. С. Тургаев (вж: 
поздравителен адрес [І 15] – с. 36. – Бел. С. Ч.). Именно в този световно известен център 
на информатизацията в Русия проф. д.п.н. Александра Куманова придобива бакалавърската 
и магистърската си общообразователна степен по библиотекознание и библиография. 
Тук тя защитава и двете си докторски дисертации по теория на библиографията по 
научната специалност „Теория на научната информация”, с което става първият български 
библиограф, защитил т.нар. „голяма докторска дисертация” по библиография – единствена 
до момента в България („Форма на библиографската информация в системата на 
хуманитарното знание: Теоретико-методологични проблеми” – 1996). По цитирания 



1262

дисертационен труд е създаден комплекс от учебна литература, която се преподава успешно 
и в България, и в чужбина (1989, 1995, 2005, 2007, 2012, 2014).    

Тържествено слово на церемонията произнесе и съветникът по културните въпроси 
към Посолството на Ислямска република Иран в България – Негово Превъзходителство 
Мохаммад Али Кияни (вж: поздравителен адрес [І 16] – с. 37. – Бел. С. Ч.). Той 
изтъкна забележителния принос на проф. д.п.н. Александра Куманова в развитието на 
българо-иранските културни връзки като Председател на Българо-иранското женско 
дружество за приятелство и сътрудничество и като участник в Първата българска научна 
експедиция, осъществена в Иран през 2008 г. по трасетата на соларния култ, проникнал 
на Балканския полуостров от Иран през Мала Азия. Тази експедиция отваря пътя на 
последващите я, проведени в Северна Месопотамия (Източна Турция), Италия, Русия (на 
границите с Финландия – Карелия и Казахстан – Аркаим), България, в които ключовото 
участие принадлежи на проф. д.п.н. Александра Куманова, осъществяваща вторично-
документалното информационно картографиране на историографията на соларния култ на 
20 езика.

След официалните приветствия към юбиляра проф. д.п.н. Александра Куманова се 
обърна към присъстващите с думите: 

„Уважаеми господин Ректор на Университета по библиотекознание и 
информационни технологии!

Уважаемо Ректорско ръководство!
Ваше Превъзходителство!
Ваше Преподобие!
Скъпи колеги и гости!
Позволете ми да Ви благодаря за вниманието и добрите слова!
… В този миг виждам пред себе си – сред Вас – сенките на акад. Никола Михов, 

проф. Тодор Боров, на Борис Десев и Стефан Кралев, на Георг Шнайдер и Луиз-Ноел 
Малклес, на проф. К. Р. Симон, проф. И. В. Гудовшчикова, проф. А. В. Мамонтов…

От всички тях съм научила, че най-важното за всеки изследовател е:
- да има добри Учители, които да следва със сърцето и ума си, защото без примери 

е невъзможно сам да откриеш цялата красота на мирозданието;
- да има добри колеги, с които да изгражда една обща информационна среда, 

защото – ако продължим да следваме определението на проф. Стоян Денчев – науката е 
колкото индивидуално, толкова и колективно дело;

- да има верни приятели, които да вярват в избрания от теб път, защото само 
вярата отключва неподозирани творчески възможности;

- да има истинско семейство, което не само да разпознава, но и да разбира 
природната ти същност, защото ежедневието изисква да се отделя същественото от 
несъщественото;

- да има добри Ученици, защото само сред тях можеш да продължиш да се 
учиш…

От посочения дискурс, който на практика е методология, среда, вяра, разбиране 
на същественото, нагласа да се учиш постоянно, се поражда творчество, което служи 
на хората, обществото и бъдещето! 

Благодаря на всички!
Благодаря Ви за оказаната ми чест!
Каня Ви да съпреживеем радостта от споделения миг на чаша вино!”
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Дълго не стихваха в празничния ден поздравленията от колегите на юбиляра – 
библиотекари и библиографи от всички поколения от София и страната, преподаватели 
на УниБИТ, Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Българската академия на 
науките, Медицинския университет...

Всички отнесоха в сърцата си удовлетворението от триумфа на един достоен 
творчески път, в който главното е не само преклонението пред УЧИТЕЛИТЕ, но и 
уважението към УЧЕНИЦИТЕ. 

* Тук и по-надолу цитираните поздравителни адреси са по наст. изд.

VІ 12
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VІІ. ПРЕВОДИ
Переводы
Translations
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Константина Константинова
„Нов ден”

Konstantina Konstantinova
„New Day”
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ТРИ  СОНЕТА  НА  ФРАНСИСКО  ДЕ  КЕВЕДО

Петър Велчев

Седемнадесетото столетие, наречено Златен век на испанската литература, е 
обогатило световната художествена словесност с творчеството на белетристи като Мигел 
де Сервантес и Балтасар Грасиан и драматурзи от ранга на Лопе де Вега, Тирсо де Молина 
и Педро Калдерон. През същата епоха пишат и Луис де Гонгора и Франсиско де Кеведо – 
ярки представители на бароковата поезия. 

Ползвам се от любезната покана да участвам в настоящия академичен сборник, за да 
предложа на българския читател три мои непубликувани превода на сонети от Франсиско 
де Кеведо  (1580-1645). 

ВСИЧКО НАПОМНЯ ЗА СМЪРТТА

Видях на моя роден край стените, 
могъщи вчера, днес – почти руини, 
съсипани от многото години,
като човеци със сърца разбити. 

Видях как слънце пиеше водите
на ручеи в размръзващи долини
и жално блееха стада невинни, 
а сенките ограбваха лъчите. 

В дома си влязох. И видях веднага, 
че всичко е разруха и безреда, 
и посох немощен, и скръб огромна. 

От старост бе сломена мойта шпага. 
И нищичко окото не съгледа, 
което за смъртта да не напомня. 
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ЛЮБОВ ОТВЪД СМЪРТТА

Когато мрак очите ми затвори, 
за да ме отведе при светлината, 
душата ми, блажена и крилата, 
предвечните прегради ще събори. 

Но и оттатък земните простори
духът ми все тъй в огън ще се мята 
посред вълните ледни на реката
и с безпощадния закон ще спори. 

Сърцето ми, от Купидон пленено, 
кръвта, в която още страст прелива, 
и разумът, от блянове обхванат, 

ще отделят от тялото сломено. 
Ще бъдат пепел, ала пепел жива. 
Ще станат прах, но влюбен прах ще станат. 

НА РИМ, ПОГРЕБАН В СВОИТЕ РАЗВАЛИНИ

Рим търсиш в Рим, о беден пилигрим, 
но даже в Рим не виждат Рим очите; 
напомнят мъртъвци развалините – 
и днес погребан в себе си е Рим. 

Лежи той, който бе непобедим, 
под Хълма Палатински, а орлите
от бронз и битките му са изтрити
от времето с размах неумолим. 

А Тибър плиска. Само той остана
в града могъщ, да плаче над смъртта, 
да я възпява с горест непрестанна. 

О, Рим! От твойта красота велика
избягала е вече вечността
и само бягащото вечно блика. 

Досега отделни стихотворения на Кеведо са били превеждани на български 
от Александър Муратов и Атанас Далчев. Особено сполучливи са преводите на 
Стоян Бакърджиев, комуто дължим и много други прекрасни преводи на испански и 
латиноамерикански автори. Трябва обаче да признаем, че едно по-обширно представяне у 
нас на испанската барокова поезия все още е задача на бъдещето. Дано се намерят и нови 
преводачи, достойни за тази нелека задача. 

VІІ 1
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ПРЕВОД  НА  РУСКИ  ЕЗИК  НА  СТИХОТВОРЕНИЕТО
НА  АЛЕКСАНДЪР  ГЕРОВ  „ПРИКАЗКА”

Владимир Манчев

 
СКАЗКА

Бескрайнюю рассказывает сказку
Нам солнце, пробудившись к жизни новой,
О днях весенних, о роскошных красках,
О бабочках, и о поре весëлой.  

Что за восторг в сердцах своих мы носим?
Какая радость так пьянит нас снова? 
А мы молчим и ни о чëм не спросим,
И словно дети чуда ждать готовы.

О, сумасшедший сладострастный трепет,
Проникший незаметно в наши жилы,
Ты будешь постоянно чист и светел,
Пока мы любим и пока мы живы. 

Увы! Всë это только сказка, 
Рассказанная ярким солнцем мая... 
Весна же, без любви, без ласки, 
Пуста и грỳстна, как зима седая.

VІІ 2
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YOU’VE GONE CRAZY BECAUSE ONCE YOU’VE LOVED
ONLY CRAZY MEN KNOW THE TASTE OF LIFE

Ekaterina Popandonova-Zhelyazova

T he author’s poem has been translated into English 
on the occasion of the creative anniversary 
of Prof. Alexandra Koumanova D.Sc. 
with best wishes for health and longevity! 

You’ve gone crazy.
Lunatic.
Because of the One you love. For the sake of love itself. 
Do you really already know that One? ... Or, I don’t believe it.
Only lunatics are able to do that.
But they don’t ask where the end of the world is…
They simply know the taste of life.
Love, Affection and Grief
intertwine in one thread. Loneliness.

Could you recognize the One?
The One, moving slowly towards you.
Face and the print of night.
The One, stretching arms towards you.
Smile and the print of sadness.

They said, Because of the One you’ve learned to love ... and
you’re ready to die.
But why? Better learn to think from now on.
Is it worth doing it?
They also said, ... 
Because of the One you’ve gone crazy.
Is it possible? Is it? I know you’re mature, though ...
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Because of the One, are you ready to die?
Madness, Frenzy, Love and Hate.
World units of measurements.
Why should you despise and abandon everything?
I said, ‘Only crazy people can do that!’ 
Would they say it isn’t so? 

They know the taste of life.
They’ve tried everything unknown.
Without fear of death.
You cannot .., you’ve got neither the energy nor the vigor
to do that. Eternity.
So immense is Maturity,
inaccessible and alien to you.
Nevertheless you’ve gone crazy. It’s all the same to them, to me and who else… 
I don’t even believe it. I don’t want to think in that way.

I’ve always been there for you.
But you’re solely a descendant.
You don’t know what ‘love’ means or is.
But You cursed me.
Is the One just a dream?
A dream that was swept away by a sea wave
which, after having reached the coast, crashed into a rock,
And then like a foam quickly faded away.

Dream – a ray of hope.
But tell me why? But tell me just why?
Just tell me why you went crazy?
Did you think That One was a chimera?
Actually, since the beginning That One has been yet a mirage.
Delusion. Phantasm. 
Just a guardian of Fata Morgana.
But you accepted all with a faith in the heart.
Inappropriate.
The infl icted wound was cruel.
The wound that hurts a lot.

Cruel reality. Severe ban.
Forget it. Forget it till Doomsday.
But you’ve gone crazy and as a result absurdity came.
Irretrievably crazy.
And watching impassively with those eyes
throwing lightning. Wildly.
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Racing towards the One. To your everlasting dream.
And lunatics are the only ones who have been able to do that.

The living, true, evident road
You didn’t recognize and left behind.
For you the One was the whole world.
But all had gone and everything collapsed.
The curtain fell, the uncovered world revealed a secret. 
And all started from scratch. It’s already done.
But why, but why as late as today
you revived once again.

You’ve gone crazy,
Lunatic. Mad man. 
Because of the One you’ve loved.
Lunatics are the only ones who are able to do that.
Because they simply know the taste of life.

VІІ 3
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TRANSLATION OF THE WHITE VERSES 
OF MARIYANA MAXIMOVA, 

DEDICATED TO PROFESSOR ALEXANDRA KUMANOVA

Veselin Chantov
To Alexandra

I ask you sea, to whom that lace you knit is,
To my eyes  
Or to the seagulls that seek fi sh in you… 
 it’s to yourself, oh sea,
you do it to yourself for you’re a man,  
  you cannot quench the land,
and yet its everlasting thirst with lace you pet -   
the land with lace to dress up hurries    
for naked are its shoulders but for you  
  but if a woman you are, sea ,    
then born you were   
  some lace to knit…

VІІ 4
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VІІІ. АВТОБИОБИБЛИОГРАФИЯ
Автобиобиблиография
Autobiobibliography
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Константина Константинова
„Наблюдение”

Konstantina Konstantinova 
„Observation”
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АКАДЕМИК,  
ПРОФЕСОР,  

ДОКТОР  НА  ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ  НАУКИ
  

АЛЕКСАНДРА  ВЕНКОВА  КУМАНОВА

Библиограф, библиографовед, философ, когнитолог

CV

Месторабота:                      Университет по библиотекознание и информационни
     технологии

    1784 София, бул. „Цариградско шосе” 119
    тел./факс: + 359 (0) 2 971 80 68
    е-mail: unibit@unibit.bg
    www.unibit.bg

Пощенски адрес:                     1715 София, ж. к. „Младост-4”,
бл. 440, вх. „А”, ап. 18

е-mail:                      alexkum@abv.bg

GSM:      + 359 885 240 729

Дом. тел.:                      + 359 2 886 114 250

URL:     www.sno.unibit.bg ; www.unibit.bg

Професор по научната специалност „Теория на научната информация” в 
Университета по библиотекознание и информационни технологии – УниБИТ, София 
(2007).
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Родена на 13.02.1956 г. в гр. София. 
 Научните й интереси са в областта на:
 - теорията на информацията (информационно моделиране, философско 

наукознание, хуманитарно знание; морфология и етимология на информацията); 
 - библиографската когнитология (системно-структурно библиографознание, 

методология и историография на вторичнодокументалното знание, морфология на 
библиографията; генезис на световната универсална библиография);

 - класификация и систематизация на видовете знание и разкриване 
на философската им натовареност (явно /формализиранo, дискретно, естествено, 
съответстващо/; неявно /мълчаливо – тацитно; научно /рационално/; скрито /мистично, 
езотерично, агностично, трансцедентално, присъствено; епистемологично /еpisteme/, 
техническо /technе/ ...).

 
Образование и професионален опит. През 1974 г. завършва VІІ Образцова 

гимназия (наследник на І-ва Девическа гимназия), София със задълбочено преподаване на 
латински език, съвременни западни езици и широка хуманитарна насоченост. 

През 1975-1976 г. следва „Книгознание, библиотекознание и библиография” в 
Държавния библиотекарски институт (днес: УниБИТ). 

Избрана е с конкурс да продължи висше образование в Санкт Петербург (Русия). 
През 1976-1980 г. следва за магистър същата специалност (със  задълбочаване 

в областта на художествената литература и изкуствата) в Санктпетербургския (тогава: 
Ленинградски) държавен институт по култура, Русия. Нейни учители са проф. А. М. 
Панченко, проф. В. И. Камински, проф. В. Я. Гречнев, В. М. Акимов (по руска 
литература), проф. С. А. Рейсер (по литературознание), проф. Е. А. Корсунски (по 
психология), проф. С. С. Ланда (по история), проф. И. В. Гудовшчикова, проф. А. 
В. Мамонтов, проф. Й. Е. Баренбаум, проф. И. А. Шомракова (по библиография и 
книгознание), проф. А. В. Соколов, проф. В. П. Леонов (по информатика), проф. 
Г. Г. Фирсов, проф. В. Ф. Сахаров, проф. А. Н. Ванеев, проф. В. С. Крейденко (по 
библиотекознание)...  

През 1980 г. завършва следването си с пълно отличие и препоръките едновременно 
на три катедри (по художествена литература; психология и социология; обща 
библиография) направо да продължи в тях образованието си като аспирант.

Законът за висшето образование от българска страна не позволява това тогава и през 
1980-1983 г. А. Куманова е библиограф – редактор в изданията на текущата национална 
библиография на България, универсалния препоръчителен библиографски бюлетин „Нови 
книги”, ретроспективните научноспомагателни библиографски сводове на литература (за 
Хр. Ботев, Л. Каравелов), публикувани от Центъра за национална библиография (ЦНБ) при 
Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” (НБКМ). 

В НБКМ А. Куманова създава Клуб по професионална етика на библиотечно-
библиографската работа и го председателства (1980-1983 г.).

В хода на научноизследователската си дейност (1980-2007 г.) А. Куманова 
предприема с лични средства (предоставени от артиста Тодор Петров, който е неин вуйчо 
на) научни експедиции във водещите световни центрове на информатизацията (Европа и 
САЩ), където непосредствено изучава нивото на информационното моделиране в най-
големите библиотеки, университети, културно-информационни центрове. Чете лекции по 
системно-структурно библиографознание в България, Русия, Естония, систематизирани в 
учебни курсове и програми.

През 1983-1987 г. тя е аспирант в Санкт Петербург по обявен от НБКМ научен 
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конкурс; 1987 г. – доктор (PhD). Чете лекции в България по „Теория на научната 
информация”; 1987-1993 г. – научен сътрудник ІІ степен в ЦНБ при НБКМ; 1989-1996 г. – 
специализант на Санктпетербургската държавна академия по култура и изкуства, избрана 
чрез конкурс от Национален дарителски фонд „13 века България” и НБКМ; 1996 г. – доктор 
на педагогическите науки (DSc) по специалността „Теория на научната информация” 
(Санктпетербургска държавна академия по култура и изкуства, Русия). 

Дисертационни трудове:
- Куманова, А. Рекомендательная библиография в видовой структуре библиографии и ее внутренняя 

дифференциация как основание системы пособий (на основе теорий европейских стран СЭВ и практики Болгарии) 
: Дис. ... канд. педаг. наук : [В 2 т. : Т. 1-2] / Ленингр. гос. инст. культуры им. Н. К. Крупской ; Науч. руководитель 
... А. В. Мамонтов ; Рец.: ... Э. Э. Найдич, ... А. А. Туровская. – Ленинград, 1987. – На правах рукописи. – Защищ.: 
14.04.1987 г.  

Т. 1. – 330 с.  
Т. 2 : Прил. – 389 с. [1]*;
  
- Куманова, А. Форма библиографической информации в системе гуманитарного знания : Теоретико-

методологические проблемы : Дис. ... докт. педаг. наук [В 2 т. : Т. 1–2] / Санкт-Петерб. гос. акад. культуры ; Рец.: ... А. 
В. Соколов, ... Г. Ф. Гордукалова, ... В. А. Петрицкий. – Посв.: Болг. библиогр. инст. им. Элина Пелина (1941-1963 гг.), 
воплотившего собою под началом ... Т. Борова истинный дух библиогр. культуры ... . – На правах рукописи. – Защищ.: 
13.02.1996 г.   

Т. 1. – 398 с.  
Т. 2 : Прил. – 799 с. : [76] схем, [29] табл., [3] граф. формул. [2] 

По цитираните дисертационни трудове са направени първите – в съответните 
области – учебни издания, предназначении за висшето образование на Русия и България:

- Куманова, А. Рекомендательная библиография в видовой структуре библиографии и ее внутренняя 
дифференциация : Курс лекций по общему библиографоведению / Ленингр. гос. инст. культуры им. Н. К. Крупской 
; [Ред. А. А. Соловьев] ; Науч. ред. А. В. Мамонтов ; [Библиогр. ред. И. Л. Клим] ; Рец.: Э. Э.Найдич ; Эпиграф: „Le 
tronc explique les branches qui expliquent les feuilles.” ─ E. Zola. ─ Ленинград, 1989. ─ 188 с. : [16] схем, [5] табл., [6] 
граф. ─ Библиогр.: 342 нум. назв. в систем.-алф. порядке. [6];

- Куманова, А. Введение в гуманитарную библиографию : [В 2 ч. : Ч. I-II :]. Ч. I. Философско-
науковедческая картина гуманитарного знания : Библиографоведч.исслед.[: Курс лекций] / [Санкт-Петерб. гос. акад. 
культуры] ; Общ. ред. А. А. Соловьев ; Библиогр. ред. И. Л. Клим ; Худож. оформл. Н. В. Скородум ; Науч. консульт.: 
Я. Е. Белявский, Э. В. Соколов, В. А. Щученко ; Рец.: А. В. Мамонтов, В. П. Леонов, Г. В. Головко. ─ Санкт-Петербург, 
1995. ─ 252 с. : 24 схем, 3 табл. ─ Библиогр.: 510 [250] нум. и 260 ненум. назв. ─ Посв.: 75-лет. СПб[Г]АК ... [12];

Ново изд.: С., 2007: Ч. I. [20] – Публ.: София, 2005: Ч. IІ. [17, 21]; 
 
- Куманова, А. Введение в гуманитарную библиографию : [В 2 ч. : Ч. I-II. :] Ч. IІ. Библиографоведческая 

картина гуманитарной библиографии : Библиографоведч. исслед. : Курс лекций по общему библиографоведению 
/ Гос. высш. инст. библиотековед. и информ. технол. ─ Болгария; Санкт-Петерб. гос. унив. культуры и искусств ─ 
Россия ; Науч. ред. А. В. Мамонтов ; Лит. ред. А. В. Кейв ; Библиогр. ред. И. Л. Клим ; Консульт. изд. В. И. Велев ; 
Граф. дизайн-ред. И. А. Бикова ; Компьютер. набор ризом: Ц. И. Найденова, Т. В. Ал-Бахлул ; Худож. исполн. график 
и граф. композиции-резюме В. В. Анков ; Худож. оформл. и символика Н. В. Скородум ; Рец.: А. В. Соколов, С. Г. 
Денчев. ─ София : Гутенберг, 2005. ─ 1106 (LXXIX, 417, DCX) с. : 3 граф. форм.; 14 сх.; 3 табл. ─ Библиогр.: систем.-
алф. сп. [2009:] 1244 нум. [и 865 ненум.] назв. загл. на 20 яз. ; Показалци: системат., предм.,  ист., геогр., именен, на 
символите, на хуманит. измерения. ─ Посв.: ... А. В. Мамонтова ... [17];           

Публ. и в: <http://www.svubit.org>.
Ново изд.: С., 2007. – Ч. IІ. [17, 21] – Публ.: Санкт-Петербург, 1995 [12].  

Така през 1989 г. А. Куманова публикува в Санкт Петербург първия учебник в света 
по теория на препоръчителната библиография (вж: по-горе). През 1995 г. издава отново 
там въведения като задължителна литература за подготовка на докторанти по библиотечно-
информационния цикъл на знанието и внедрен в системата на висшето образование в 
Русия и признат за единствен в света курс лекции по хуманитарно знание в две ч., публ. 
във вид на традиционно изд. (1995 – Санкт-Петербург; 2005 – София) (вж: по-горе) и ново 
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изд.: електронна кн. (2007 – София: Ч. І: 1995; 2007; Ч. ІІ: 2005; 2007; ел. публ.: 2012 на 
сайта на УНИБИТ: <http://www.sno.unibit.bg>). Този курс е  преподаван днес в УниБИТ по 
дисциплините „Библиографски модел на знанието”  и  „Хуманитарно знание: Световни 
центрове и национални школи”): 

- Куманова, А. Введение в гуманитарную библиографию [CD-ROM] : Библиографоведч. исслед. : Курс 
лекций по общему библиографоведению : [Ч. I-II] / Гос. высш. инст. библиотековедения и информ. технологий 
(Болгария), Санкт-Петерб. гос. унив. культуры и искусств (Россия). – София : Гутенберг, 2007. – [1358 с.] (42,1 MB). – 
Дигитално изд. 

Ч. I. Философско-науковедческая картина гуманитарного знания : Библиографоведч. исслед. / С.-Петерб. 
гос. акад. культуры и искусств (Россия). – Санкт-Петербург, 1995. – 252 с. : 24 сх., 3 табл. – Библиогр. 510 [250 
нум. и 260 ненум.] назв. – Кн. е основа на Гл. ІІ. „Соотношение проблем гуманитарного знания и специфики 
библиографической информации о нем” от дис. изследв. на авт., 1996 г. 

Ч. ІІ. Библиографоведческая картина гуманитарной библиографии : Библиографоведч. исслед. : Курс 
лекций по общему библиографоведению / Гос. высш. инст. библиотековедения и информ. технологий (Болгария); 
С.-Петерб. гос. унив. культуры и искусств (Россия). – София : Гутенберг, 2005. – LXXIX, 417, DCIX с. : 3 граф. 
форми, 14 сх., 3 табл. – Библиогр. (1244 номер. и 865 неномер. назв. на 20 ез.) – Кн. е основа на Гл. І. „Соотношение 
проблем систематизации и классификации знания и его отражение в библиографической информормации как 
интеллектуальной модели мира” от дис. изследв. на авт., 1996 г.) (In Russian) [20-21].

1. изд. ─ Санкт-Петербург, 1995 [12]. – Ч. IІ – София, 2005 [17, 21]. 
Публ.  и във вид на ел. книга в изд. „За буквите – О писменехь” (2012): <http://www.sno.unibit.bg>.

Съставител и редактор на всички видове (универсална, обща, научноспомагателна, 
препоръчителна, текуща, ретроспективна ...) библиографска информация, през 1987-1993 
г., А. Куманова възстановява дейността на Клуба при НБКМ по професионална етика на 
библиотечно-библиографската работа: провежда срещи с видни учени и дейци на културата 
от всички области на знанието, писатели, поети (академични беседи, основани върху 
метода на библиографската когнитология, публикувани във вид на кн.): 

- Cor cordium : Портреты ученых [проф., докт. наук: Ю. М. Лотмана, Ю. А. Шрейдера, А. С. Мыльникова, 
В. А. Щученко, И. В. Гудовщиковой, О. П. Коршунова, А. В. Соколова, Р. А. Казарьянца, В. Б. Краснорогова] в стиле 
интервью / Ведет беседы, авт. предисл., преамб. и примеч.: А. Куманова. – Санкт-Петербург, 1994. – 173 с. : [9] с. 
фотопортр. (In Russian) [9]; 

Профессор Иосиф Евсеевич Баренбаум : Эпистолярная беседа-раздумье [: Когнитологический портрет 
ученого в стиле интервью] / Ведет беседу, авт. предисл., преамб. и примеч.: ...; Эпиграф: „ ... Диалог – это своего 
рода космос. Подобно тому, как в диалоге звучат речи разных лиц сообразно с тем, что каждому подобает, так и 
в космосе есть разные природы, издающие разные звуки, ибо каждая вещь звучит согласно собственной природе. 
... Подобно тому как ... в космосе душа присоединяется то к одним, то к другим, так и в диалоге есть персонажи 
спрашивающие и отвечающие, опровергающие и опровергаемые, и душа наша, будучи как бы судьею между ними, 
склоняет то к тем, то к другим ... Самое прекрасное живое существо – это космос, и ему подобен диалог – 
наипрекраснейший из видов словесности.” – Платон / пер. с древнегреч. Ю. А. Шичалина. – Шумен : Аксиос, 2005. 
– 76 с. : портр. – Именной индекс.

Заметки о публ.; 
Ч. I-III : Ч. I. Биобиблиогр. преамб. ; Ч. II. Беседа ; Ч. III. Примеч. [16];

- Професор д-р Николай Яръмов : Портрет на учения в стила на интервюто [: Когнитологична проскопия] 
[: Ч. I-III] / БАН ; Висш мед. инст. Мед. фак. – Унив. б-ца „Царица Йоанна”; Клинич. ц-р по спешна медицина. 
Клиника по спешна хирургия; Науч. д-во на хирурзите. Сп. „Хирургия” ; Водещ беседата, авт. на биобиблиогр. 
преамбюл и бел.: А. Куманова ; Консулт. В. Велев ; Науч. ред. М. Куманов ; Библиогр. ред. Ц. Стайкова ; Лит. 
ред. и граф. дизайн-ред. Ц. Найденова ; Ез. консулт. А. Даскалов ; Худож. на фотопортр. А. Русев. – София, 2004. 
– (Библиогр. на бълг. учени ; Портрети в стила на интервюто ; N 6). – с. LV–LVI: Именен индекс ; с. VII: Худож. 
фотопортр. – Автореф.: Aliis inserviendo consumor. – Посв. ... А. Д. Витебский, Н. Василев, В. Матеев, В. Янков. – 
Хирургия (София), с. I-LVI, 1 л. портр. – Прил. 

[: Ч. I. Библиогр. преамб., с. XIII-XVI; 
Ч. II. Интервю, с. XVII-XLVIII; 
Ч. III. Библиогр. и проч. бележки, с. XLIX-LIII] [14];

 Професор Стоян Денчев : Primus inter pares : Щрихи към когнитологичен портрет, направен в стила на 
интервюто : Учебник за студенти … в дисциплините от информ.-комуникативния цикъл на знанието / УниБИТ ; 
Беседата води, послесл. А. Куманова ; Обща ред. и дейксис Н. Василев ; Рец.: А. Соколов, Д. Христозов, И. Коен, Н. 
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Казански. – София : За буквите – О писменехь, 2015. – 184 с. : с  ил. – (Факлоносци ; ХІV)
Юбил. изд., посв. на 70-год. на ЮНЕСКО и 65-год. на Държ. библиотекарски инст. – днес: Унив. по 

библиотекознание и информ. технол. – С библиогр. ; Именен показалец ; Списък на ил. ; Списък на съкр. [42].
Публ.  и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2015): <http://www.sno.unibit.bg>.

 
Своеобразно продължение на тази галерия от когнитологични портрети е 

публикацията на книгата:
Куманова, А. Апостоли на инфосферата : Наблюдение на ценностите : Увод в онтологията на триединството 

информация – наука – школа : Учебник за студенти по когнитологично портретиране на персоналии в дисциплините 
от информ.-комуникативния цикъл на знанието [: Т. Топалова, Л. Георгиев, С. Ленкова, Е. Златева, Б. Десев, Т. 
Бончева, М. Василев, В. Младенова, С. Кралев, Т. Арабаджиева, Б. Паунов, Е. Георгиева.]. – София : За буквите – О 
писменех, 2010. – 314 с. : с портр. – (Сер. Факлоносци ; І) [23].

Публ. и в: <http://www.local.svubit.org/2009/03/08/opеn-da> – до 30.09.2010; от 30.09.2010: <http://www.sno.
unibit.bg>.  

Публ.  и във вид на ел. книга в изд. „За буквите – О писменехь” (2010): <http://www.sno.unibit.bg>.

А. Куманова е автор на българската чеховиана:
Куманова, А. [Антон Павлович] Чехов в Болгарии : Переводы и литературная критика [: Ист.-культурное 

текстол. библиогр. исслед.]. // Чехов и мировая литература : В 3 кн. : Кн. 2 / ИМЛИ РАН. ─ Москва, 2005, с. 84-107. ─ 
Библиогр.: 106 неном. назв. в 94 ном. прим [288] 

 Публ. и в:  <feb-web.ru/feb/chekhov/critics/ml2/ml2-0842.htm>. 

През 1996-1999 г. А. Куманова създава първите учебни програми в България 
по разработените от нея и четени лекционни курсове (по хуманитарно знание и 
хуманитарна библиография) за: Славянския университет, Военна Академия „Г. С. 
Раковски”, Висшия институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност 
при Министерството на вътрешните работи на България, УНИБИТ, Санкт-Петербургския 
държавен университет по култура и изкуство, Русия.

               
Преподавани понастоящем основни курсове в УниБИТ (2005-  ):
„Инфосфера: Когнитология”;
„Библиографски модел на знанието”;
„Методика на научните изследвания”;
„Основи на информационното моделиране”;
„Хуманитарно знание”;
„Академично писане” и др.
      
 А. Куманова е автор на разработени и преподавани по създадени от нея и 

непрекъснато обновявани 31 лекционни курса [392-422]. 
 
През 2011 г. А. Куманова представя и защитава създадената от нея магистърска 

програма за обучение в УниБИТ „Навигация на информационната среда”, в съответствие с 
която библиотечно-информационните науки – като принципно универсални, хуманитарни 
сфери на научно-практическия живот – са осмислени като естествено кумулиращи 
универсалното, хуманитарното знание, поради което те се явяват авангардни области 
в мисията на комплексно интерпретиране на това знание като единен свод, служещ за 
информационно-търсещи цели. Историографската реконструкция на универсалното 
знание в съответствие с тази концепция е когнитологичен интердисциплинарен проблем на 
библиотекознанието и библиографознанието в съзвучие с целия спектър на отразяваното от 
тях знание за целите на изграждане на информационна картина на света. 
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Заемана  длъжност – ръководител на Студентското научно общество при 
УниБИТ (СНО при УниБИТ). А. Куманова ръководи СНО при УниБИТ, което е създадено 
по нейна инициатива през 2005 г. Тя е главен редактор на публикуваните на база на 
ръководените от нея ежегодни Студентски научни конференции при УниБИТ„Трудове 
на Студентското научно общество при УниБИТ” (София, 2008-  ), имащо универсална 
сводна справочно-информационна база: Том І-  (към 2016 г. – 11 тома):

Трудове на Студентското научно общество при УниБИТ / глав. ред. А. Куманова. – София, 2008-  . 
Том І.  [Първа-Трета]  І-ІІІ  Студентски научни конференции. – 2008. – 612 с. : с ил. ; табл. – Съдържа: 

Tabula gratulatorum : Систематиз. хронол.-азб. библиогр. списък на публ. на членовете на Студентското науч. 
общество на университета за 2005-2007 г. (72 загл.). 

Том ІІ. [Първа-Четвърта]  І-ІV  Студентски научни конференции : Избр. публ. – 2008. – 652 с. : с 
ил. ; табл. – Съдържа: Tabula gratulatorum : Систематиз. хронол.-азб. библиогр. списък на публ. на членовете на 
Студентското науч. общество на унив. за 2005-2008 г. 

(223 загл.).
Том ІІІ. The English – Russian – Bulgarian Dictionary of Library and Information Terminology = Русско-

болгаро-английский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Българо-англо-руски речник по 
библиотечна и информационна дейност [: Първа-Четвърта]  І-ІV Студентски научни конференции. – 2009 (2010). 
– 886 с. : с ил., табл.

Том ІV. [Четвърта]  ІV  Студентска научна конференция. – 2009. – 648 с. : с ил. ; табл. – Съдържа: Tabula 
gratulatorum : Систематиз. хронол.-азб. библиогр. списък на публ. на членовете на Студентското науч. общество на 
унив. за 2005-2009 г. (319 загл.).

Том V. [Пета]  V  Студентска научна конференция. – 2010. – 894 с. : с ил. ; табл. – Съдържа: Tabula 
gratulatorum : Систематиз. хронол.-азб. библиогр. списък на публ. на членовете на Студентското науч. общество на 
унив. за 2005-2009 г. (419 загл.). – Юбил. изд., посветено на 60-год. на Държ. библиотекарски инст., днес: УниБИТ.

Том VІ. [Шеста]  VІ  Студентска научна конференция. – 2011. – 668 с. : с ил. ; табл. + 208 с. : СВ О П ИС 
: Свети отец Паисий Хилендарски. История славяноболгарская : Информ. код на бълг. книжовност и лит. – Съдържа: 
Tabula gratulatorum : Систематиз. хронол.-азб. библиогр. списък на публ. на членовете на Студентското науч. 
общество на унив. (507 загл.).

Съдържа и:  Свети отец Паисий Хилендарски. История славяноболгарская …: Информационен код на 
българската книжовност и литература: І. Аналитика (Историография. Сигнифициран препис. Коментар. Именен 
показалец. Географски показалец. Тезаурус); ІІ. Синтез (Лексикална морфология. Семантика. Синтагматика. 
Синархия) / Обща ред. и епилог С. Денчев; Науч. ред., историография, коментар, именен показалец, географски 
показалец М. Куманов; Библиогр. и текстолог. ред., тезаурус, предисл., сигнифициран препис А. Куманова; Ез. 
ред., предисл., сигнифициран препис, послеслов (дейксис) Н. Василев; Терминолог. ред. Е. Томова, Д. Ралева, В. 
Велев; Справочно-информ. ред. М. Максимова, Ц. Найденова, А. Даскалов; Рец.: И. Теофилов, Н. Казански. // Тр. 
на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 1-208 СВ. О. П ИС : ил. (Факлоносци ; ІІ). – 
Юбил. изд., посветено на 60-год. на Държ. библиотекарски инст., днес: Унив. по библиотекознание и информ. технол.

Т. VІІ. [Седма] VІІ Студентска научна конференция. – 2012. – 762 с. : с ил. ; табл. – Съдържа: Tabula 
gratulatorum : Систематиз. хронол.-азб. библиогр. списък на публ. на членовете на Студентското науч. общество на 
унив. (610 загл.). 

Т. VІІІ. [Осма] VІІІ Студентска научна конференция. – 2013. – 672 с. : с ил. ; табл. – Съдържа: Tabula 
gratulatorum : Систематиз. хронол.-азб. библиогр. списък на публ. на членовете на Студентското науч. общество на 
унив. (734 загл.). 

Т. ІХ. [Девета] ІХ Студентска научна конференция. – 2014. – 136  с. : с ил. ; табл. – Съдържа: Tabula 
gratulatorum : Систематиз. хронол.-азб. библиогр. списък на публ. на членовете на Студентското науч. общество на 
унив. (879 загл.). 

Т. Х. [Десета] Х Юбилейна Студентска научна конференция. – 2015. – 330 с. : с ил. ; табл. – Съдържа: 
Tabula gratulatorum : Систематиз. хронол.-азб. библиогр. списък на публ. на членовете на Студентското науч. 
общество на унив. (1332 загл.). 

Т. ХІ. [Единайста] ХІ Студентска научна конференция. – 2016. – 618 с. : с ил. ; табл. – Съдържа: Tabula 
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gratulatorum : Систематиз. хронол.-азб. библиогр. списък на публ. на членовете на Студентското науч. общество на 
унив. (1561 загл.) [433-443]. 

Публ. и в:  <http://www.local.svubit.org/2009/03/08/opеn-da> – до 30.09.2010; от 30.09.2010: <http://www.sno.
unibit.bg>.

Изданието съдържа отчитан под формата на TABULA GRATULATORUM 
Систематизиран хронологично-азбучен библиографски списък на публикациите на 
членовете на Студентското научно общество при УниБИТ. Към 13 февруари 2016 г. 
тези публикации са 1725. Публикации на ръководените от А. Куманова изследвания на 
студентите на УниБИТ се появяват и в универсалния и специализирания научен печат на 
България и в чужбина.

Като Том ІІІ на това издание е публикуван създадения под главната редакция на 
А. Куманова първи триезиков речник по библиотечна и информационна дейност с 
паралелни единносигнифицирани езикови версии:

- англо-руско-българска;
- руско-българо-английска;
- българо-англо-руска:
[1] The English – Russian – Bulgarian Dictionary of Library and Information Terminology = Англо-русско-

болгарский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Англо-руско-български речник 
по библиотечна и информационна дейност / Сompil.: John V. Richardson, Eduard R. Sukiasian, Victor V. Zverevich, 
Alexandra Kumanova ; Managing Ed.: Stoyan Denchev ; Ed.-in-Chief: Alexandra Kumanova ; Ed. Board: Robert Burger, 
Charles E. Gribble,  Irina L. Lynden, Patricia Polansky, Bradley L. Schaffner, Yakov L. Shraiberg, Nikolaj Vasilev, Mariyana 
Maximova, Tcvetanka Naydenova, Svetla Boycheva, Anton Daskalov, Ruzha Simeonova, Tatyana Dermendzhieva, Diana 
Raleva, Boryana Nikolova ; Graph. Ed.: Nikolaj Vasilev, Boryana Nikolova, Boryana Apostolova ; Techn. Ed.: Nikolaj 
Vasilev, Vasilka Stefanova ; Rev.: Fred Mainhard, Nikola Kazanski, Maria Mladenova, Dimitar Christozov ; [2] The Russian 
– Bulgarian – English Dictionary of Library and Information Terminology = Русско-болгаро-английский словарь по 
библиотечной и информационной деятельности = Руско-българо-английски речник по библиотечна и информационна 
дейност / Состав.: Эдуард Р. Сукиасян, Виктор В. Зверевич, Александра Куманова, Джон В. Ричардсон ; Ответств. 
ред.: Стоян Денчев ; Гл. ред.: Александра Куманова ; Ред. коллегия: Роберт Бургер, Чарльз Гриббл, Ирина Л. Линден, 
Патриция Полански, Брэдли Шаффнер, Яков Леонидович Шрайберг, Николай Василев, Марияна Максимова, 
Цветанка Найденова, Светла Бойчева, Антон Даскалов,  Ружа Симеонова, Татяна Дерменджиева, Диана Ралева, 
Боряна Николова ; Граф. ред.: Николай Василев, Боряна Николова, Боряна Апостолова ; Техн. ред.: Николай Василев, 
Василка Стефанова ; Рец.: Фред Майнхард, Никола Казански, Мария Младенова, Димитър Христозов, Стефка 
Илиева ; [3] The Bulgarian – English – Russian Dictionary of Library and Information Terminology = Болгаро-англо-
русский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Българо-англо-руски речник по библиотечна 
и информационна дейност / Състав.: Александра Куманова, Джон В. Ричардсън, Едуард Р. Сукиасян, Виктор В. 
Зверевич ; Отг. ред.:  Стоян Денчев ; Гл. ред.: Александра Куманова ; Ред. колегия: Роберт Бургер, Чарлз Грибъл, 
Ирина Л. Линден, Патриция Полански, Бредли Шафнер, Яков Леонидович Шрайберг, Николай Василев, Марияна 
Максимова, Цветанка Найденова, Светла Бойчева, Антон Даскалов, Ружа Симеонова, Татяна Дерменджиева, Диана 
Ралева, Боряна Николова ; Граф. ред.: Николай Василев, Боряна Николова, Боряна Апостолова ; Техн. ред.: Николай 
Василев, Василка Стефанова ; Рец.: Фред Майнхард, Никола Казански,  Мария Младенова, Димитър Христозов, 
Стефка Илиева. – София : За буквите – О писменехь, 2010 с. – 886 с. : с ил. – Тр. на Студентското научно общество 
при Унив. по библиотекознание и информ. технол. : Том ІІІ.  (In English, Russian, Bulgarian) [24]

Публ.  и във вид на ел. книга в изд. „За буквите – О писменехь” (2010): <http://www.sno.unibit.bg>.

А. Куманова е създател на тезаурус на езика на Св. о. Паисий Хилендарски в 
„История славяноболгарская”: 

Свети отец Паисий Хилендарски. История славяноболгарская … : Информационен код на българската 
книжовност и литература : І. Аналитика (Историография. Сигнифициран препис. Коментар. Именен показалец. 
Географски показалец. Тезаурус); ІІ. Синтез (Лексикална морфология. Семантика. Синтагматика. Синархия) / Обща 
ред. и епилог Стоян Денчев ; Науч. ред., историография, коментар, именен показалец, географски показалец Милен 
Куманов ; Библиогр. и текстолог. ред., тезаурус, предисл., сигнифициран препис Александра Куманова ; Ез. ред., 
предисл., сигнифициран препис, послеслов (дейксис) Николай Василев ; Терминолог. ред. Елена Томова, Диана 
Ралева, Венцислав Велев; Справочно-информ. ред. Марияна Максимова, Цветана Найденова, Антон Даскалов ; Рец.: 
Иван Теофилов, Никола Казански. // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 1-208 
СВ. О. П ИС : ил. (Факлоносци ; ІІ). – Юбил. изд., посветено на 60-год. на Държ. библиотекарски инст., днес: Унив. по 
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библиотекознание и информ. технол. (In Bulgarian) [25, 26]
Публ.  и във вид на ел. книга в изд. „За буквите – О писменехь” (2012): <http://www.sno.unibit.bg>.

А. Куманова е автор на 6 библиографски указателя – 2 са хронологически части от 
обемни вторичнодокументални трудове и 4 са персонални биобиблиографии на учени:

- Литература за Христо Ботев : 1930-1938 г. – [Показалци ...] / Нар. библ. „Св. Св. Кирил и Методий”. // 
Христо Ботев. 1848-1876 : Биобиблиогр. указател и опис на архивни документи. – Т. 2 : Литература за Христо Ботев в 
България. – София, 1994, с. 175-283; 757-824 [10];

- Литература за Любен Каравелов : 1944-1964 г. – [Показалци ...] / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий”. 
// Любен Каравелов. 1834-1879 : Биобиблиогр. указател и опис на архивни документи. – София, 1989, с. 255-311; 
418-461. 

Библиогр. информ.: Ковачев, Ал. Творци на българската библиография: Биобиблиогр. – В. Търново, 2004, с. 
49; 217 [5];

- Александр Васильевич Мамонтов : Биобиблиогр. указатель [тр.] / Ленингр. гос. инст. культуры им. Н. 
К. Крупской. Библ. фак. Каф. общ. библиогр. и книговед. ; Состав. [и авт. предисл.] А. Куманова ; Науч. ред. И. А. 
Шомракова ; Отв. за вып. Л. В. Трапезникова. – Ленинград, 1989 [обл.: 1990]. – 42 с., 1 л. портр. [7];

  
Инга Александровна Шомракова : Аннот. библиогр. указатель [тр.] / Санкт-Петерб. инст. культуры. 

Библ. фак. Каф. общ. библиогр. и книговед. ; Состав. А. Куманова ; Науч. ред. И. Е. Баренбаум ; Отв. за вып. Л. В. 
Трапезникова ; Рец.: А. В. Мамонтов. – Санкт-Петербург, 1992. – 31 с., 1 л. портр. [8]; 

Милен К. Куманов. Систематично-хронологичен библиографски списък на книгите, публикувани с 
неговото авторство (Stabat Bibliography) / Науч. ред. Н. Казански ; Библиогр. ред. Д. Ралева, М. Гаврилова, М. 
Максимова, Е. Недева. // Клио : Сб. в чест на 65-год. на … Милен Куманов. – София, 2008, с. 779-800. – 136 ном. загл. 
– Рез. на рус. и англ. ез. [291];

Милен К. Куманов. Систематично-хронологичен библиографски списък на книгите, публикувани с 
неговото авторство (Stabat Bibliography) (Продължение и допълнение. І) / Науч. ред.: Н. Казански, В. Велев ; 
Библиогр. ред.: Д. Ралева, С. Филипова, М. Максимова ; Ез. ред.: Н. Василев. // Науч. тр. на УниБИТ (София), Т. 
12, 2014, с. 545-565: с ил. – Библиогр. списък: 164 ном. загл. в разд.: Многотомни публ. ; Еднотомни изд. – Именен 
показалец. – Рез. на рус. и англ. ез. [316] 

А. Куманова е създател на 28 сводни показалцеца към периодични издания [324-352].

От 2007 г. А. Куманова е член на международен екип от учени, които под 
ръководството на проф. Стоян Денчев създава информационна историографска карта 
на нестинарската феноменология от множество научни експедиции, в които тя участва 
лично (из България, Иран, Италия, Турция) и изказва становище за трансмисия на култура 
от Древен Иран към Балканския полуостров на базата на соларен северен – арийски 
култ към светлината с явен северен генезис, което е отразено в редица историографски 
и когнитологични проучвания (народни приказки; национални костюми; нестинарски 
феномен). Плод от тази програма е създаденият по сценарий и под режисурата на А. 
Куманова през 2007 г. научно-документален филм „Ритъмът на времето”. През 2008 г. 
този филм е  преведен и разпространен и на руски, и на английски език и се транслира по 
всички медии във разширена версия. Към 2016 г. филмът има 27 премиери в България и на 
много места в Европа, САЩ и Азия: 

Ритъмът на времето (Нестинарство: Информационна карта) [DVD] : Науч.-докум. филм / Специализ. 
висше у-ще по библиотекознание и информ. технол.; Продуцент, идея и концепция проф. Стоян Денчев ; Сценарий 
Александра Куманова, Милен Куманов ; Режисура Александра Куманова, Андрей Алтъпармаков ; Оператор Стефан 
Алтъпармаков ; Ред. Никола Казански, Антон Даскалов ; Консултанти: проф. Николай Цв. Кочев (София), проф. 
Мишел Виевиорка (Париж), проф. Франческа Брези (Рим), проф. Елза Вилфрид (Фрайбург), проф. Николай Яръмов 
(София), о. Мариуш Полцин (София). – София : БУЛФИЛМ, 2008. – Редуц. версия на бълг. и англ. ез. 2007; Разшир. 
версия на бълг., рус., англ. ез. 2008. – Дигитално изд. 

Загл. на рус. ез.: Ритм времен (Нестинарство: Информационная карта) ; загл. на англ. ез.:  The rhythm of the 
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time (Nestinarstvo (fi re-dancing): Information map. (In Bulgarian, Russian, English) [453].
Премиери: 1. 28.09.2007 г. – село Българи – Странджа, България; 2. 15.10.2007 г. – Католически университет 

– Анже, ранция; 
3. 1.11.2007 г. – Национален дворец на културата – София, България на Пленарното заседание на 

откриването на Петата национална научна конференция с международно участие на УниБИТ (доклад на форума); 
4. 4.12.2007 г. – Библиотека за чуждестранна литература „М. И. Рудомино” – Москва, Русия на Международната 
конференция „EVA 2008” „Информационно общество, култура, образование” (доклад на форума); 5. 22.02.2008 
г. – Католически колеж „Св. Маргарита” – Тапаханокс, щат Вирджиния, САЩ; 6. 22.05.2008 г. – Католическия 
университет – Нант, Франция; 7. 3.06.2008 г. – с. Българи – Странджа, България; 8. 10.06.2008 г. – Център на 
Международната конференция „Крим 2008” – Крим, Украйна на Международната конференция „Библиотеките, 
образованието и технологиите за културата” (доклад на форума); 9. 22.06.2008 г. – Дом на учените „Ж. Кюри” 
– Варна, България на Пленарното заседание на откриването на Световния форум „Informing Science 2008”, 
съпровождащо Пленарния доклад на форума; 10. 28.07.2008 г. – Руска национална библиотека – Санкт Петербург, 
Русия; 11. 1.11.2008 г. – Национален дворец на културата – София, България на Шестата национална научна 
конференция с международно участие на УниБИТ, представяща статуса на информатизацията (доклад на форума); 
12. 17.12.2008 г. – Санкт-Петербургски държавен университет по култура и изкуство по време на 90-годишния 
юбилей на висшето учебно заведение – Санкт Петербурт, Русия; 13. 21.01.2009 г. – Културното представителство 
към Посолството на Ислямска република Иран в България след Българо-иранския семинар „Молла Садра Ширази 
и философските измерения на религиозния опит” (Софийски университет „Св. Климент Охридски” – Център за 
изследване на религиите) – София, България; 14. 9.03.2009 г. – Руския православен богословски институт „Св. 
Сергйй” – Париж, Франция; 15. 4.09.2009 г. – Библиотека-фонд „Русское зарубежье” „А. Солженицин” и Българския 
културен институт в Москва при Посолството на България в Москва по време на презентацията на проекта „Русское 
зарубежье в Болгарии 1877-2007 гг.” на Централната библиотека на Българската академия на науките, в рамките 
на Годината на България в Русия – Москва, Русия; 16. 5.06.2010 г. – телевизия „Родина” – София, България; 17. 
16.08.2010 г. – телевизия ТВ 1, излъчвана на територията на САЩ и разпространяваща се чрез мрежата на 140 
национални и регионални кабелни оператори на България; 18. 3.01.2011 г. – телевизия ТВ 1 (вж по-горе п. 17); 19. 
6.05.2011 г. – телевизия ТВ 1 (вж по-горе п. 17); 20. 3.06.2011 г. – телевизия ТВ 1 (вж по-горе п. 17); 21. 13.12.2012 
г. – Университет по библиотекознание и информационни технологии – в час по „Академическо писане” пред поток 
от студенти; 22. 17.05.2013 г. – ІX Студентска научна конференция и изложба на УниБИТ „Информационна култура: 
наука – изкуство – религия” – „Information culture: science – art – religion” (девиз:  „Знанието е сила” – „Scientia est 
potentia”) пред Академическата общност на УниБИТ и представителите на нашата библиотечна, културна и научна 
общественост – от Българската академия на науките,

Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” и др. по време на премиерата на библиографския 
указател, електронната и традиционната библиотека „Нестинариана”, дарени от А. К. на УниБИТ; 23. 10.10.2013 
г. – Национална научна конференция с международно участие „Политики за управление на културното наследство – 
комуникация и социализация чрез образование” в Националния исторически музей – София; 24. 7.09. – 16.09.2014 г.: 
по време на посещение (в рамките на пребиваването в Иран на Делегацията на Българо-иранското женско дружество, 
предвождана от А. К.) в Президентската институция, Министерството на културата, значими организации в Иран 
(комплекса за конференции на Музея на съвременното изкуство на Иран, Фондацията Hozeh Honari /Ислямско 
изкуство и интелектуален център/, Фондацията ISLAMIC  THOUGHT  FOUNDATION  – Ислямската мисъл,

Организацията „Жени без граници”, Женския комитет на Иран, в Националната библиотека на 
Техеран, новинарската Агенция „МЕХР” – Mehr News Agency, Международната телевизия „ПРЕС ТВ” /PRESSTV/, 
издателството-гигант на „Еттелаат” –  „Информация” пред медиите, на на симпозиума на тема „Човешките права” 
в Съдебната палата на Иран); 25. 10.08.2015 г. – Нагайбакски район на Урал – Русия (в присъствието на районната 
телевизия); 26. 11.08.2015 г. – Челябинска областна универсална научна библиотека –

Челябинск (Южен Урал) – Русия; 27. 2.09.2015 г. – филиал N 1 на Централната градска детска библиотека 
„А. С. Пушкин” – Санкт-Петербург, Русия

А. Куманова е автор на ораторията за България „Бяла светлина (Lux alba)” 
(в съавторство с писателя – литературен критик морфолога-историограф д-р Николай 
Василев), която е посветена на декодирането на универсалния информационен код на 
българската духовност и литература. Фрагменти (7 на брой) от тази оратория се показват 
ежегодно в УниБИТ във връзка с 24 май (в УниБИТ – Ден на Отворените врати) и 1 
ноември (в Националния дворец на културата на България – Ден на народните будители). 
Към 1 ноември 2015 г. ораторията е показвана общо 18 пъти пред общо 6800 души с 
участието в нея общо на 1300 студенти: 

„Б Я Л А     С В Е Т Л И Н А”    (L U X    A L B A) : Оратория – интеракция за универсалния код на 
българската книжовност и литература (Божествен флорилегиум – Идиличен триптих [: 1-3]) : Акад.  интертекстуална 
аксиология / А. Куманова и др. ; Под ред. на Н. Василев и др. ; Посвещава се на … С.  Денчев. // Тр. на Студентското 
научно общество при УНИБИТ (до 30.09.2010 –  СВУБИТ) (София), Т. ІІ, 2008, с. 503-520; 521-542; Т. V, 2010, с. 692-
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735; Т. VІ, 2011, с. 491-534; Т. VІІ, 2012, с. 553-604. 
„З В Е З Д И   О Б С И П Я Т     С В О Д А     Н Е Б Е С Е Н”
 О Г Л Е Ж Д А Щ И Я Т      С Е      Ч О В Е К         (H O M O      C I R C U M S P E C T A N S)
1. „В       Н А Ч А Л О      Б Е Ш Е      С Л О В О Т О”     (H O M O      L E G E N S) : Акад. Св. 

интертекстуално представление към ІІІ Студентска науч. конф. „От информация към знание – „From information 
to knowledge” (18.05.2007 г.) (девиз: „E pluribus unum” – „От многото единото”) (139 докл.: NN 67-205) и V 
Нац. науч. конф. с междунар. участие „Кирилицата и духовността на Европейската информационна цивилизация” 
(1.11.2007 г.) / А. Куманова ; Под ред. на Н. Василев. 

Св. Константин-Кирил Философ и Св. архиепископ Методий (Феноменът на глаголицата и 
кирилицата) – ЧЕТЯЩИЯТ ЧОВЕК: Диалог с папа Адриан ІІ. Среща с Учениците – Св. Св. Климент, Наум, 
Сава, Горазд, Ангелеларий. Диалог на Учениците със Св. княз Борис I Покръстител 

2. „Д А     С Е     Н А Р Е Ч Е Ш      Б О Л Г А Р И Н”      (H O M O      S C R I B E N S) : Акад. 
интертекстуална епифания към ІV Студентска науч. конф.  „Информация – личност – знание” – „Information – 
person – knowledge” (девиз: „Aliis inserviendo consumor” – „Служейки на другите, изгарям”) (16.05.2008 г.) (85 /84 
+ 1/ докл.: NN 206-290 – 289-374) и VІ Нац. науч. конф. с междунар. участие „България в културното многообразие на 
Европа” (1.11.2008 г.) / А. Куманова ; Под ред. на Н. Василев. 

Св. о. Паисий Хилендарски (Феноменът на „История славяноболгарская …”) – ПИШЕЩИЯТ 
ЧОВЕК: Епифания на хан Аспарух, хан Крум, Св. Константин-Кирил Философ, Св. архиепископ Методий, 
Св. княз Борис I Покръстител, цар Симеон Велики, Св. Патриарх Евтимий Търновски, Георги Сава Раковски, 
Васил Левски, Христо Ботев, Екзарх Йосиф, Райна Княгиня 

3. „И     С Л О В О Т О     С Т А Н А    П Л Ъ Т”    (H O M O      U N I V E R S A L I S     –     
      H O M O     E C C E)      (Ч О В Е К      У Н И В Е Р С А Л Е Н    –    Т О В А      Е     Ч О В Е К Ъ Т) 
 3. 1. „П  Л  Е  Т  Е  Н  И  Е       С  Л  О  В  Е  С”       (H  O  M  O       N  A  R  R  A  N  S) : Акад. 

интертекстуална аксиология към VІ Студентска науч. конф. „Информация: универсалност и свобода – избор, 
достъп, прозрачност” – „Information: Universality and freedom – choice, access, transparency” (девиз: „Vitam 
impendere vero” – „Да посветим живота си на истината” ) (21.05.2010 г.) (докл.: NN 461-536) и VІІІ Нац. науч. 
конф. с междунар. участие, 1.11.2010 г.: „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век”) / А. Куманова, Н. 
Василев ; Под ред. на: о. С. Пашов, Ив. Теофилов. 

 Трапезата на Словото – РАЗКАЗВАЩИЯТ ЧОВЕК: Св. Константин-Кирил Философ, Св. Патриарх 
Евтимий Търновски, Св. о. Паисий Хилендарски, Св. епископ Софроний Врачански, Любен Каравелов, Иван 
Вазов, Алеко Константинов, Елин Пелин, Йордан Йовков, Петко Ю. Тодоров, Николай Райнов, Димитър 
Талев, Димитър Димов 

 3. 2. „С В Е Т Н А      К А Т О      С Л Ъ Н Ц Е”      (H O M O       V E R B I       G R A C I  L I S) : Акад. 
интертекстуална аксиология към V Студентска науч. конф. „Информация – ценности – общество” – „Information – 
values – society” (девиз: „Licht, mehr Licht” – „Светлина, повече светлина”) (22.05.2009 г.) (86 докл.: NN 375-460) 
и VІІ Национална научна конференция с международно участие (1.11.2009 г.: „България – кръстопът на култури и 
цивилизации”) / А. Куманова, Н. Василев ; Под ред. на: о. С. Пашов, Ив. Теофилов. 

 Кръстният път – ЧОВЕКЪТ НА ИЗЯЩНОТО СЛОВО (поезията до Н. Вапцаров): Св. Константин-
Кирил Философ, Св. архиепископ Методий, Св. архиепископ Климент Охридски, Черноризец Храбър, Св. о. 
Паисий Хилендарски, Любен Каравелов, Христо Ботев, Петко Р. Славейков, Иван Вазов, Пейо Яворов, Димчо 
Дебелянов, Гео Милев, Христо Смирненски, Никола Вапцаров  

3.3. „П Е С Е Н      НА      П Е С Н И Т Е”       (H  O  M  O       C  A  N  T  A  N  S) : Акад. интертекстуална
аксиология към VІІ Студентска науч. конф. „Информацията – фактор, мисия, истина” – „The information 

– factor, mission, truth” (девиз: „Vivat, crescat, fl oreat” – „Нека да живее, да расте, да процъфтява”) (20.05.2011 
г.) (76 докл.: NN 537-614) и ІХ Нац. науч. конф. с междунар. участие, 1.11.2011 г.: „Обществото на знанието и 
хуманизмът на ХХІ век”) / А. Куманова, Н. Василев ; Под ред. на: о. С. Пашов, Ив. Теофилов.

Райската градина – ПЕЕЩИЯТ ЧОВЕК (поезията от Н. Вапцаров): Никола Вапцаров, Николай 
Лилиев, Елисавета Багряна, Атанас Далчев, Иван Пейчев, Веселин Ханчев, Александър Геров, Александър 
Вутимски, Валери Петров, Блага Димитрова, Божидар Божилов, Павел Матев, Лиляна Стефанова, Пеньо 
Пенев, Петър Караангов, Иван Динков, Евтим Евтимов, Константин Павлов, Михаил Берберов, Христо Фотев, 
Владимир Башев, Любомир Левчев, Дамян Дамянов, Борис Христов, Маргарита Петкова 

3. 4. „Н Е      Ж И В Е Я,      А       Г О Р Я”        (H  O  M  O       P  A  S  S  I  O  N  I  S) : Акад. 
интертекстуална аксиология към VІІІ Студентска науч. конф. „Информация – комуникация – познание”  
–  „Information – communication – knowledge” (девиз:  „Мъдростта   е   окото   на   живота”   –   „Oculus   
vitae   sapientia”) (18.05.2012 г.) (94 доклада: NN 615-708) и Х Нац. науч. конф. с междунар. участие, 1.11.2012 г.: 
„Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век”) / А. Куманова, Н. Василев ; Под ред. на: о. С. Пашов, Ив. 
Теофилов.

Стълбата – СТРАСТНИЯТ ЧОВЕК (Драматургичното слово): Диалози: 1. ПЕЙО ЯВОРОВ 
– ХАЙДУШКИ КОПНЕНИЯ; 2. ГЕО МИЛЕВ – НАРОД; 3. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – ЦВЕТАРКА; 
4. НИКОЛА ВАПЦАРОВ – ПРЕДСМЪРТНО; 5. ЙОРДАН ЙОВКОВ – НОНА; 6. ДИМИТЪР ТАЛЕВ – 
КАТЕРИНА; 7. ДИМИТЪР ДИМОВ – ИРИНА 
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3. 5. „О Т В О Р Е Т Е      И      П Р О С Т Е Т Е”        (H  O  M  O       L  U  D  E  N  S) 
Дъгата – ИГРАЕЩИЯТ ЧОВЕК (Детската поезия)
„П О Ч А К А Й,      С Л Ъ Н Ц Е!”
О Ч А К В А Щ И Я Т     Ч О В Е К       (H O M O      E Х S P E C T A N S) [446-452]
Публ.  и във вид на ел. книга в изд. „За буквите – О писменехь” (2013): <http://www.sno.unibit.bg>.

   Към 2016 г. участията на А. Куманова на научни форуми у нас и в чужбина (тя 
е редовен участник с доклади на международните форуми LIBCOM и EVA, провеждани 
в Русия /Москва/, както и на Ноосферната академия, осъществявани в Санкт-Петербург) 
са повече от 270, а общият брой на публикациите й е 2567, от които 45 са книги (без да се 
смятат в това число и електронните им публикации, повечето от които имат такива) (и 1725 
са на студенти под нейно ръководство или рецензирани от нея). Последните й монографии 
са учебник по световната универсална библиография, компендиум на три езика по 
етимологичното знание в библиотечно-информационната социокомуникативна сфера:

- Куманова, А. Ризома на инфосферата : Морфология на библиографията : Генезис на  световната 
универсална библиография : Теория на библиогр. форма : Учебник по общо библиографознание / Предг., рец. С. 
Денчев ; Обща ред., дейксис Н. Василев ; Експертна ред. Н.  Казански ; Библиогр. ред. М. Максимова ; Терминолог. 
ред. Д. Ралева ; Справочно-информ. ред. Ц. Найденова, А. Даскалов ; Рец.: А. Соколов, В. Леонов, И. Теофилов. – 
София : За буквите – О писменехь, 2012. – 1-442, І-CCCLІІ, 443-534 с. : 350 ил., 59 сх., 22 репрод. – (Факлоносци 
; ІV). –  Списък на цит. лит.: 1440 ном. назв. – Табл. на термините и понятията, използвани от евро-американските 
специалисти през XVІІІ-XХІ в. за диференциация на библиогр. явления, имащи отношение към формата на библиогр. 
информация: 1180 назв. на 20 ез. – Именен показалец ; Географски показалец ; Показалец на заглавията ; Списък на 
съкращенията.

Юбил. изд., посветено на 250-годишнината от написването на „История славяноболгарская …” от Св. о. 
Паисий Хилендарски [31]. 

Публ.  и във вид на ел. книга в изд. „За буквите – О писменехь” (2012): <http://www.sno.unibit.bg>;

- Куманова, А. Когнитология на компаративистичната терминология по библиотечна и информационна 
дейност (Към проблема за създаването на англо-руско-български речник) : Панепистемия на библиотечно-
информационната сфера : Триезичният речник – тектоничен ментален етимолочичен прибор [[1] The English 
– Russian – Bulgarian Dictionary of Library and Information Terminology = Англо-русско-болгарский словарь по 
библиотечной и информационной деятельности = Англо-руско-български речник по библиотечна и информационна 
дейност / Сompil.: J.V. Richardson, E.R. Sukiasian, V.V. Zverevich, A. Kumanova; Managing ed.: S. Denchev; Ed.-in-Chief: 
A. Kumanova; Ed. Board: R. Burger, C. E. Gribble, I.  L. Lynden, P. Polansky, B. L. Schaffner, Y. L. Shraiberg, N. Vasilev, M. 
Maximova, T. Naydenova, S. Boycheva, A. Daskalov, R. Simeonova, T. Dermendzhieva, D. Raleva, B. Nikolova; Graph. еd.: 
N. Vasilev, B. Nikolova, B. Apostolova; Techn. еd.: N. Vasilev, V. Stefanova; Rev.: F. Mainhard, N. Kazanski, M. Mladenova, 
D. Christozov; [2] The Russian – Bulgarian – English Dictionary of Library and Information Terminology = Русско-
болгаро-английский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Руско-българо-английски речник 
по библиотечна и информационна дейност / Сост.: Э. Р. Сукиасян, В. В. Зверевич, А. Куманова, Д. В. Ричардсон; Отв. 
ред.: С. Денчев; Гл. ред.: А. Куманова; Ред. коллегия: Р. Бургер, Ч. Гриббл, И. Л. Линден, П. Полански, Б. Шаффнер, Я. 
Л. Шрайберг, Н. Василев, М. Максимова, Ц. Найденова, С. Бойчева, А. Даскалов, Р. Симеонова, Т. Дерменджиева, Д. 
Ралева, Б. Николова; Граф. ред.: Н. Василев, Б. Николова, Б. Апостолова; Техн. ред.: Н. Василев, В. Стефанова; Рец.: 
Ф. Майнхард, Н. Казански, М. Младенова, Д. Христозов, С. Илиева; [3] The Bulgarian – English – Russian Dictionary 
of Library and Information Terminology = Болгаро-англо-русский словарь по библиотечной и информационной 
деятельности = Българо-англо-руски речник по библиотечна и информационна дейност / Състав.: А. Куманова, Д. 
В. Ричардсън, Е. Р. Сукиасян, В. В. Зверевич; Отг. ред.: С. Денчев; Гл. ред.: А. Куманова; Ред. колегия: Р. Бургер, 
Ч. Грибъл, И. Л. Линден, П. Полански, Б. Шафнер, Я. Л. Шрайберг, Н. Василев, М. Максимова, Ц. Найденова, С. 
Бойчева, А. Даскалов, Р. Симеонова, Т. Дерменджиева, Д. Ралева, Б. Николова; Граф. ред.: Н. Василев, Б. Николова, 
Б. Апостолова; Техн. ред.: Н. Василев, В. Стефанова; Рец.: Ф. Майнхард, Н. Казански, М. Младенова, Д. Христозов, 
С. Илиева. – София: За буквите – О писменехь, 2010 с. – 886 с.: с ил. – Тр. на Студентското научно общество при 
Унив. по библиотекознание и информ. технол. : Том ІІІ. – Юбил. изд., посветено на 60-год. на Държ. библиотекарски 
инст., днес: Унив. по библиотекознание и информ. технол.] / Предг., рец. С. Денчев ; Обща ред., дейксис Н. Василев ; 
Експертна ред. Н.  Казански ; Библиогр. ред. М. Максимова ; Терминолог. ред. Д. Ралева ; Справочно-информ. ред. А. 
Даскалов ; Рец.: Ф. Майнхард, А. Соколов, В. Леонов, М. Младенова, Д. Христозов, С. Илиева. – София : За буквите – 
О писменехь, 2012. – 76 с. : 22 ил., 3 табл. – Списък на цит. лит.: 81 ном. назв. (Факлоносци ; V) 

Юбил. изд., посветено на 250-годишнината от написването на „История славяноболгарская …” от Св. о. 
Паисий Хилендарски [28]. 

Публ.  и във вид на ел. книга в изд. „За буквите – О писменехь” (2012): <http://www.sno.unibit.bg>;
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- Куманова, А. Когнитология компаративистической терминологии в сфере библиотечной и 
информационной деятельности (К проблеме создания на англо-русско-болгарского словаря) : Панэпистемия 
библиотечно-информационной сферы : Трехъязычный словарь – тектонический ментальный прибор [[1] The 
English – Russian – Bulgarian Dictionary of Library and Information Terminology = Англо-русско-болгарский словарь по 
библиотечной и информационной деятельности = Англо-руско-български речник по библиотечна и информационна 
дейност / Сompil.: J.V. Richardson, E.R. Sukiasian, V.V. Zverevich, A. Kumanova; Managing ed.: S. Denchev; Ed.-in-Chief: 
A. Kumanova; Ed. Board: R. Burger, C. E. Gribble, I.  L. Lynden, P. Polansky, B. L. Schaffner, Y. L. Shraiberg, N. Vasilev, M. 
Maximova, T. Naydenova, S. Boycheva, A. Daskalov, R. Simeonova, T. Dermendzhieva, D. Raleva, B. Nikolova; Graph. еd.: 
N. Vasilev, B. Nikolova, B. Apostolova; Techn. еd.: N. Vasilev, V. Stefanova; Rev.: F. Mainhard, N. Kazanski, M. Mladenova, 
D. Christozov; [2] The Russian – Bulgarian – English Dictionary of Library and Information Terminology = Русско-
болгаро-английский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Руско-българо-английски речник 
по библиотечна и информационна дейност / Сост.: Э. Р. Сукиасян, В. В. Зверевич, А. Куманова, Д. В. Ричардсон; Отв. 
ред.: С. Денчев; Гл. ред.: А. Куманова; Ред. коллегия: Р. Бургер, Ч. Гриббл, И. Л. Линден, П. Полански, Б. Шаффнер, Я. 
Л. Шрайберг, Н. Василев, М. Максимова, Ц. Найденова, С. Бойчева, А. Даскалов, Р. Симеонова, Т. Дерменджиева, Д. 
Ралева, Б. Николова; Граф. ред.: Н. Василев, Б. Николова, Б. Апостолова; Техн. ред.: Н. Василев, В. Стефанова; Рец.: 
Ф. Майнхард, Н. Казански, М. Младенова, Д. Христозов, С. Илиева; [3] The Bulgarian – English – Russian Dictionary 
of Library and Information Terminology = Болгаро-англо-русский словарь по библиотечной и информационной 
деятельности = Българо-англо-руски речник по библиотечна и информационна дейност / Състав.: А. Куманова, Д. 
В. Ричардсън, Е. Р. Сукиасян, В. В. Зверевич; Отг. ред.: С. Денчев; Гл. ред.: А. Куманова; Ред. колегия: Р. Бургер, 
Ч. Грибъл, И. Л. Линден, П. Полански, Б. Шафнер, Я. Л. Шрайберг, Н. Василев, М. Максимова, Ц. Найденова, С. 
Бойчева, А. Даскалов, Р. Симеонова, Т. Дерменджиева, Д. Ралева, Б. Николова; Граф. ред.: Н. Василев, Б. Николова, Б. 
Апостолова; Техн. ред.: Н. Василев, В. Стефанова; Рец.: Ф. Майнхард, Н. Казански, М. Младенова, Д. Христозов, С. 
Илиева. – София: За буквите – О писменехь, 2010 с. – 886 с.: с ил. – Тр. на Студентското научно общество при Унив. 
по библиотекознание и информ. технол. : Том ІІІ. – Юбил. изд., посветено на 60-год. на Държ. библиотекарски инст., 
днес: Унив. по библиотекознание и информ. технол.] / Предисловие, рец. С. Денчев ; Общая ред., дейксис Н. Василев 
; Експертная ред. Н.  Казански ; Библиогр. ред. М. Максимова ; Терминолог. ред. Д. Ралева ; Справочно-информ. ред. 
А. Даскалов ; Рец.: Ф. Майнхард, А. Соколов, В. Леонов, Младенова, Д. Христозов, С. Илиева. – София : За буквите – 
О писменехь, 2012. – 76 с. : 22 ил., 3 табл. – Список цит. лит.: 81 нум. назв. (Факлоносцы VІ) 

Юбил. изд., посвященное 250-летию написания „Истории славяноболгарской …” Св. отцом Паисием 
Хилендарским [27]. 

Публ.  и във вид на ел. книга в изд. „За буквите – О писменехь” (2012): <http://www.sno.unibit.bg>; 
  

- Kumanova, A. Cognitology of the comparativistic terminology of library and information  terminology (To the 
problem of creation of a dictionary in English, Russian and Bulgarian languages) : Panepisteme of the library-information 
sphere : The trilingual dictionary – tectonic mental device [[1] The English – Russian – Bulgarian Dictionary of Library and 
Information Terminology = Англо-русско-болгарский словарь по библиотечной и информационной деятельности = 
Англо-руско-български речник по библиотечна и информационна дейност / Сompil.: J.V. Richardson, E.R. Sukiasian, 
V.V. Zverevich, A. Kumanova; Managing ed.: S. Denchev; Ed.-in-Chief: A. Kumanova; Ed. Board: R. Burger, C. E. Gribble, 
I.  L. Lynden, P. Polansky, B. L. Schaffner, Y. L. Shraiberg, N. Vasilev, M. Maximova, T. Naydenova, S. Boycheva, A. 
Daskalov, R. Simeonova, T. Dermendzhieva, D. Raleva, B. Nikolova; Graph. еd.: N. Vasilev, B. Nikolova, B. Apostolova; 
Techn. еd.: N. Vasilev, V. Stefanova; Rev.: F. Mainhard, N. Kazanski, M. Mladenova, D. Christozov; [2] The Russian 
– Bulgarian – English Dictionary of Library and Information Terminology = Русско-болгаро-английский словарь по 
библиотечной и информационной деятельности = Руско-българо-английски речник по библиотечна и информационна 
дейност / Сост.: Э. Р. Сукиасян, В. В. Зверевич, А. Куманова, Д. В. Ричардсон; Отв. ред.: С. Денчев; Гл. ред.: А. 
Куманова; Ред. коллегия: Р. Бургер, Ч. Гриббл, И. Л. Линден, П. Полански, Б. Шаффнер, Я. Л. Шрайберг, Н. Василев, 
М. Максимова, Ц. Найденова, С. Бойчева, А. Даскалов, Р. Симеонова, Т. Дерменджиева, Д. Ралева, Б. Николова; Граф. 
ред.: Н. Василев, Б. Николова, Б. Апостолова; Техн. ред.: Н. Василев, В. Стефанова; Рец.: Ф. Майнхард, Н. Казански, 
М. Младенова, Д. Христозов, С. Илиева; [3] The Bulgarian – English – Russian Dictionary of Library and Information 
Terminology = Болгаро-англо-русский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Българо-англо-
руски речник по библиотечна и информационна дейност / Състав.: А. Куманова, Д. В. Ричардсън, Е. Р. Сукиасян, В. В. 
Зверевич; Отг. ред.: С. Денчев; Гл. ред.: А. Куманова; Ред. колегия: Р. Бургер, Ч. Грибъл, И. Л. Линден, П. Полански, 
Б. Шафнер, Я. Л. Шрайберг, Н. Василев, М. Максимова, Ц. Найденова, С. Бойчева, А. Даскалов, Р. Симеонова, Т. 
Дерменджиева, Д. Ралева, Б. Николова; Граф. ред.: Н. Василев, Б. Николова, Б. Апостолова; Техн. ред.: Н. Василев, 
В. Стефанова; Рец.: Ф. Майнхард, Н. Казански, М. Младенова, Д. Христозов, С. Илиева. – София: За буквите – О 
писменехь, 2010 с. – 886 с.: с ил. – Тр. на Студентското научно общество при Унив. по библиотекознание и информ. 
технол. : Том ІІІ. – Юбил. изд., посветено на 60-год. на Държ. библиотекарски инст., днес: Унив. по библиотекознание 
и информ. технол.] / Preface, Reviewer S. Denchev ; Gen.  ed., deixis N. Vasilev ;  Expert ed. N. Kazanski ; Bibliogr. Ed. M. 
Maksimova ; Terminolog. Ed. Diana Raleva ; Reference Ed. A. Daskalov ; Reviewers: Fr. Mainhard, Ark. Sokolov, V. Leonov, 
M. Мladenova, D. Christozov, St. Ivieva.  – София : За буквите – О писменехь, 2012. – 76  p. : 22 ill., 3 tabl. – References: 
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81 numb. titles (Torch-bears ; VІІ) 
Jubilee edition,consecrated to the 250-anniversary  of “Istoriya slavyanobolgarskaya…” by  St  Father  Paisiy  

Hilendarski [32]. 
Публ.  и във вид на ел. книга в изд. „За буквите – О писменехь” (2012): <http://www.sno.unibit.bg>.

Други издания, свързани с информационния код на българската словесност (ІХ-ХХІ 
в.), в които А. Куманова взима ключово участие, са: 

- Златна христоматия на България : Кн. І. Оратория : Аналитико-синтетична архитектоника на българското 
изящно слово от ІХ до ХХІ в. (Универсален информационен модел) : Учебно пособие по морфология на 
академичното текстописане : „Бяла светлина” (Lux alba) : Оратория за България : Божествен флорилегиум – Идиличен 
триптих : [1-3]  / А. Куманова, Н. Василев ; Предг. А. Куманова, Н. Василев ; Интродукция А. Куманова ; Дейксис Н. 
Василев ; Под ред. на И. Теофилов, о. С. Пашов ; Терминол. ред. Н. Казански ; Справ.-информ. ред. Цв. Найденова, А. 
Даскалов, Д. Ралева ; Библиогр. ред. М. Максимова ; Посв. се на проф. С.  Денчев ; Епиграф:„Помогни ми, Господи, 
да помогна на слепите да прогледнат.” – Н. Василев. – София : За буквите – О писменехь, 2013. – 1-10 ; І-X ; 11-392 
с. : с ил. – (Факлоносци ; VІІІ). – Показалец на имената ; Показалец на загл. на текстовите произведения ; Показалец 
на загл. на муз. творби ; Показалец на съкр. на авт. и цит. текстове ; Списък на ил. ; Списък на съкр. [33]

Публ.  и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2013): <http://www.sno.unibit.bg>.

- Златна христоматия на България : Кн. ІІ. Антология : Аналитико-синтетична архитектоника на 
българското изящно слово от ІХ до ХХІ в. (Универсален информационен модел) : Учебно пособие по лексикография 
на академичното текстописане / Състав., послесловие: Н. Василев, А. Куманова ; Науч. консулт.: И. Паси, С. Денчев, 
М. Куманов ; Терминол. ред. Н. Казански ; Справ.-информ. ред. Д. Ралева ; Библиогр. ред. М. Максимова ; Рец.: П. 
Велчев, И. Теофилов ; Посвещава се на 1150-годишнината от Покръстването на българите ;  Епиграф: „Помогни 
ми, Господи, да помогна на слепите да прогледнат.” – Н. Василев. – София : За буквите – О писменехь, 2014. – 1-840; 
I-CCXX с. : с ил. – (Факлоносци ; ІХ). – Речник на личните, геогр. и др. имена ; Именен показалец ; Показалец на загл. 
; Ключови думи на публ. ; Списък на ил. към публ. ; Списък на съкр. [34]

Ново ел. изд.: 2015: <http://www.sno.unibit.bg> [43].
Публ.  и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2014): <http://www.sno.unibit.bg>. 

В областта на библиографската когнитология приноси на А. Куманова са 
учебниците: 

- Куманова, А. Класификационни построения  на  видовете  библиография, библиографската  дейност,  
библиографските  указатели  и  библиографската  информация : Учебник по общо библиографознание за 
дистанционно обучение / Обща ред. Н. Василев ; Рец.: А. Соколов. – София : За буквите – О писменехь, 2014. – 218 
с. – Списък на цит. лит.: 315 ном. назв. – Списък на съкращенията [35]; 

- Куманова, А. Класификационни построения  на  видовете  библиография, библиографската дейност,  
библиографските  указатели  и  библиографската  информация : Учебник по общо библиографознание за обучение на 
задочни студенти / Обща ред. Н. Василев ; Експертна ред. Н. Казански ; Библиогр. ред. М. Максимова ; Терминолог. 
ред. Д. Ралева ; Справочно-информ. ред. Ц. Найденова, А. Даскалов ; Рец.: С. Денчев, А. Соколов, В. Леонов, И. 
Теофилов. – София : За буквите – О писменехь, 2014. – 186 с. : 42 ил., 19 сх. – Списък на цит. лит.: 321 ном. назв. – 
Именен показалец ; Географски показалец ; Предметен показалец на загл. ; Списък на съкращенията. 

Юбил. изд., посветено на 250-год. от създаването през 1762 г. от Св. отец Паисий Хилендарски на „История 
славяноболгарская...”, 200-год. от смъртта на Св. епископ Софроний Врачански (1813 г.) и 60-год. на Ректора на Унив. 
по библиотекознание и информ. технол. проф. д. ик. н. Стоян Денчев [36]. 

А. Куманова е автор на първия учебник по методика на научните изследвания в 
информационно-комуникативната сфера: 

- Куманова, А. Методика на научните изследвания : Ч. І. Терминосистема : Учебник / Науч. ред. Н. Василев 
; Ред. Р. Василева ; Рец. С. Денчев, Н. Казански. – София : За буквите – О писменехь, 2014. – 246 с. : сх., рис., ил. – 
Библиогр.: 71 ном. назв. ; Именен показалец ; Предметен показалец ; Въпроси за проверка [38].  

Публ.  и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2014): <http://www.sno.unibit.bg>. 

На когнитологията на нестинарския феномен и неговото информационно 
картографиране са посветени три книги на А. Куманова: 
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- Нестинариана : Историография. Систематизиран анотиран библиографски указател. Фотомонография 
: Учебно пособие по дисциплината „Нестинарство: Информационни кодове на културното наследство” / Състав., 
историография, предг. А. Куманова ; Науч. и ез. ред., дейксис (етимология), емблематика Н. Василев ; Науч. ред. 
С. Денчев, Н. Цв. Кочев, Н. Яръмов, М. Куманов ; Терминолог. и справочно-информ. ред. Н. Казански ; Библиогр. 
и справочно-информ. ред. М. Максимова ; Справочно-информ. ред. Д. Ралева ; Рец. Ж. Стоянов, Х. Мутафов, С. 
Райчевски, В. Велев, И. Теофилов ; Посв. се на: обявяването на нестинарството на 30 септември 2009 г. от  
ЮНЕСКО за световно нематериално културно наследство; 250-год. от създаването през 1762 г. от Св. о. Паисий 
Хилендарски на „История славяноболгарская …”; 200-год. от смъртта на Св. епископ Софроний Врачански и 60-
год. на Ректора на Унив. по  библиотекознание  и  информ. технол. проф. д.ик.н. С. Денчев. – София : За буквите – О 
писменехь, 2012. – 1-10 ; І-CXXXII ; 11-352 с. : с ил. – (Факлоносци ; ІІІ). – Именен показалец ; Хронолог. показалец 
; Ист. показалец ; Геогр. показалец ; Показалец по ез. ; Показалец на период. изд. ; Показалец на сер. ; Списък на ил. ; 
Списък на съкр. [29] 

Публ.  и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2012): <http://www.sno.unibit.bg>;

- Куманова, А. Нестинариана : Историография. Фотомонография : Учебное пособие / Науч. и яз. ред. 
Николай Василев ; Науч. ред.: Стоян Денчев, Николай Цв. Кочев, Николай Ярымов, Милен Куманов ; Термин. и 
справочно-информ. ред. Никола Казански ; Библиогр. и справочно-информ. ред. Марияна Максимова ; Справочно-
информ. ред. Диана Ралева ; Рец. Желязко Стоянов, Христо Мутафов, Стоян Райчевски, Венцислав Велев, Иван 
Теофилов. – София : За буквите – О писменехь, 2014. – 206 с. : с ил. (Факлоносци ; ХІІ)

Юбил. изд., посв. провозглашению нестинарства ЮНЕСКО 30 сентября 2009 г. мировым нематериальным 
культурным наследием; 1150-лет. Крещения болгар [39].

Публ.  и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2014): <http://www.sno.unibit.bg>; 

- Kumanova, A. Nestinariana : Historiography. Photomonography : Compendium / Sci. and language ed. Nikolay 
Vasilev ; Sci. ed. Stoyan Denchev, Nikolay Tsv. Kochev, Nikolay Yaramov, Milen Kumanov ; Terminolog., reference and 
inform. ed. Nikola Kazanski ; Bibliogr., reference and inform. ed. Maryana Maximova ;  Reference and inform. ed. Diana 
Raleva ; Rev.: Zhelyazko Stoyanov, Hristo Mutafov, Stoyan Raychevski, Ventsislav Velev, Ivan Teofi lov. – София : За 
буквите – О писменехь, 2014. – 190 с. : с ил. (Факлоносци ; ХІІІ) 

A Jubilee edition dedicated to: Intangible Cultural Heritage of Humanity on 30th September 2009 by UNESCO; 
1150th anniversary of the Christianization of Bulgaria [41].

Публ.  и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2014): <http://www.sno.unibit.bg>. 

Плод на научните експедиции, в които А. Куманова има ключово участие е 
публикацията на нейния дневник: 

- Куманова, А. Очите на Шари. Sub rosa (Страници от един забравен дневник [по научните експедиции в 
Иран, Турция /Северна Месопотамия/, Италия, Русия, България]) = Shari`s eyes. Sub rosa (Pages of a forgotten diary 
[according to scientifi c missions in Iran, Turkey /North Mesopotamia/, Italy, Russia, Bulgaria]) / Ред., бел. Н. Василев ; 
Ред.-иранист И. Панов ; Рец.: Ц. Теофанов, А. Федотов, Б. Тодорова и др. ; Епиграф: На всички, които ме изпълват 
със съществуването си – на Духа, който животвори! ”. – София : WINI 1837, 2014. – 414 с. : рис., фотогр., ил. – Рез. на 
бълг., рус., англ. – В част от тир. – рез. на фарси. – Др. рец.: П. Велчев, Н. Казански [40].

Публ.  и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2014): <http://www.sno.unibit.bg>.
Ново ел. изд. – 2015 [44].
3. доп. ел. изд. – 2016 [44-а].

  Участие в проекти:
1. Финализиран с научна монография проект (2009 г.) „Информационна карта 

на нестинарството (Трансмисия на соларен култ, проникнал от Мала Азия към 
Балканския полуостров) на база на научни експедиции, проведени в Русия, Иран, 
Турция и Италия” (във връзка с обявяването от ЮНЕСКО на 30 септември 2009 г. на 
нестинарството за паметник на нематериалното културно наследство) (колекция от 1549 
документа на 20 езика по темата – основа на едноименния библиографски указател във вид 
на класическа библиотека, – е подарена на 17.05.2013 г. от А. Куманова на Библиотечно-
информационния център на УниБИТ):

Куманова, А. Нестинариана : Историография. Систематизиран анотиран библиографски указател. 
Фотомонография : Учебно пособие по дисциплината „Нестинарство: Информационни кодове на културното 
наследство” / Състав., историография, предг. А. Куманова ; Науч. и ез. ред., дейксис (етимология), емблематика 
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Н. Василев ; Науч. ред. С. Денчев, Н. Цв. Кочев, Н. Яръмов, М. Куманов ; Терминолог. и справочно-информ. ред. 
Н. Казански ; Библиогр. и справочно-информ. ред. М. Максимова ; Справочно-информ. ред. Д. Ралева ; Рец. Ж. 
Стоянов, Х. Мутафов, С. Райчевски, В. Велев, И. Теофилов ; Посвещава се на: обявяването на нестинарството на 
30 септември 2009 г. от  ЮНЕСКО за световно нематериално културно наследство; 250-год. от създаването през 
1762 г. от Св. о. Паисий Хилендарски на „История славяноболгарская …”; 200-год. от смъртта на Св. епископ 
Софроний Врачански и 60-год. на Ректора на Унив. по  библиотекознание  и  информ. технол. проф. д.ик.н. С. 
Денчев. – София : За буквите – О писменехь, 2012. – 1-10 ; І-CXXXII ; 11-352 с. : с ил. – (Факлоносци ; ІІІ). – Именен 
показалец ; Хронолог. показалец ; Ист. показалец ; Геогр. показалец ; Показалец по ез. ; Показалец на период. изд. ; 
Показалец на сер. ; Списък на ил. ; Списък на съкр.

Публ.  и във вид на ел. книга в изд. „За буквите – О писменехь” (2012): <http://www.sno.unibit.bg>. 
  
2. Финализиран с позициониране на принадлежащата продукция на осем студентски 

форума (в процес на подготовка е деветият по ред) и съпътстващата ги литература 
електронен сайт (www.sno.unibit.bg) проект (2011 г.) „Създаване и позициониране на 
интернет портал на Студентското научно общество при УниБИТ като част от общия 
сайт на университета, разкриващ нивото на научноизследователското творчество и 
учебно-педагогическия процес”. 

3. Финализирани участия в проекти (2013-2015 г.): 

1. Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за 
културното наследство с Договор N BG 051PO001-4.3.04-0039;

2. Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование с 
Договор N BG 051PO001-4.3.04;

3. Разработване на система за управление на знанията във Факултета по информационни науки в 
УниБИТ с Договор N BG 051PO001-4.3.04-0066;

4. Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в УниБИТ с Договор N BG 
051PO001-3.1.09-0025;

5. Създаване на продукт в сферата на културния туризъм, свързан с изследване и популяризиране на 
живота и творчеството на Любен Каравелов  (по Наредба N 9) (проф.  А. Куманова е ръководител);

6. Изследване на мотивацията и удовлетвореността на студентите в специалност „Библиотекознание и 
библиография” и ролята на преподавателя (по Наредба N 9);

7. Стимулиране на научните комуникации в изследователската дейност на преподавателите от 
УниБИТ в националния и международния научен обмен – Научни конференции с международно участие по 
случай Деня на будителите „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век – 1 ноември 2014 г. (по Наредба 
N 9);

8. Изледване и анализ на иновативни практики в библиотечното образование. Разработване на среда 
за практическо обучение на студентите на базата на подхода Learning by Doing (по Наредба N 9); 

9. Библиотечното образование в миналото и днес: проблеми и подходи (по Наредба N 9); 

10. Трансмисия на соларния култ по новооткрити археологически следи (Воттоваара – Аркаим: 
Русия) за целите на ризоматичното планетарно вторичнодокументално картографиране на култа към 
светлината без географски и административни граници (Първа българска научна експедиция в Русия 2015 
г. под патронажа на Международната Академия по информатизация при ООН, Арктическата Академия на 
науките и Ноосферната обществена академия на науките. 

За написването и публикуването на студията „Списание „Хирургия” (1934-
2004 г.) : Историогр. когнитол. студия-кадастър = Journal „Surgery” (1934-2004) : 
Historiographical and cognitological study-cadastre” А. Куманова е носител на Специалната 
награда на Българското Хирургическо дружество, връчена й на 5.10.2006 г. по време на 
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Международния Конгрес на хирурзите, провеждан в София:
Куманова, А. Списание „Хирургия” (1934-2004 г.) : Историогр. когнитол. студия-кадастър = Journal 

„Surgery” (1934-2004) : Historiographical and cognitological study-cadastre [: Встъп.; Ч. I-III; Закл. ; Прил. ; Цит. лит. 
и бел.] / Мед. унив. – София. Мед. фак. – Унив. б-ца „Александровска”; Науч. д-во на хирурзите. Сп. „Хирургия” 
; А. Куманова ; Гл. отг. ред. Н. Яръмов ; Науч. ред. М. Куманов ; Библиогр. ред. Н. Казански ; Консулт. на изд. 
В. Велев ; Ез. консулт. А. Даскалов ; Лит. и граф. дизайн-ред. Ц. Найденова ; Худож. оформл. К. Филчева ; 
Епиграфи: „… това ще бъде вам за свидетелство … с търпението си спасявайте душите си.” – Лука (21:13; 19) ; 
„принасяй страданията като добър воин Иисус Христов.” – Св. Ап. Павел. 2 Тим. (2: 3) ; „науката се стреми да 
систематизира нашите преживявания и да ги разположи в логическа система” ; „За прилагането на своя метод … 
изследователят трябва … да узнае от природата ясно формулираните общи принципи…” – А. Айнщайн ... . – Посв.: 
В чест на 70-год. на изд. – Хирургия (София), 2005, N 1, с. 1-111 с. 

Публ.  и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2014): <http://www.sno.unibit.bg> [18].

За участието си в първия международен симпозиум „Вузы культуры и искусств 
в едином мировом образовательном пространстве” (Москва, 17-18.05.2007) и за 
направеното изказване на него А. Куманова получава специалната благодарност на 
Президента на симпозиума, ректора на Московския държавен университет по култура и 
изкуства проф. Н. В. Кротова.

На Втория Международен библиографски конгрес (Москва, 7-8.10.2015) на 
Първото пленарно заседание е отличена разработената от А. Куманова хронологическа 
класификация на генезиса на международната универсална библиографска информация от 
ІІІ в. пр. н.е. (Калимах Александрийски) до международните универсални библиографски 
указатели на планетата (ХІХ-ХХІ в.).

От 2007 г. А. Куманова е член на Академичния, Научния и Факултетния съвет на 
Факултета по библиология, информационни системи и обществени комуникации при 
УниБИТ (към юни 2011 г. тя е член на последните два от посочените съвети). На 24.06.2011 
г. е избрана за председател на Общото събрание на Факултета по библиотекознание и 
културно наследство на УниБИТ.   

На 21.12.2012 г. е удостоена с почетното звание „Творец на УниБИТ”.

На 19.12.2013 г. е избрана за член на Санктпетербургската Арктическа Академия на 
науките (секция „Информационни технологии”).

На 27.12.2013 г. е избрана за член на Международната Академия по информатизация 
(МАИ) при ООН (секция „Библиотекознание”).

5.03.2014 г. А. Куманова e избрана в Президиума на секция „Библиотекознание” на 
МАИ. 

На 17.11.2014 г. е избрана за член на Ноосферната Обществена Академия на науките 
– Русия. 

Председател на Българо-иранското женско дружество към Българо-иранското 
дружество за приятелство и сътрудничество с Иран към Културното представителство на 
ислямска република Иран в България (от 3.09.2014 г.).

През периода 7.09-16.09.2014 г. в качеството на председател на Българо-иранското 
женско дружество за приятелство и сътрудничество е ръководител на българската женска 
делегация в Иран, която има за цел да задълбочи контактите между творците на науката и 
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културата на България и Иран.
На 16.01.2016 г. А. Куманова е наградена с медал на името на М. В. Ломоносов 

от Руската академия по естествени науки за голям принос в техническия прогрес, 
провеждането на научноизследователски работи, подготовката на научни кадри и 
дългогодишна новаторска дейност.     

А. Куманова е съпруга на историка – енциклопедист проф. Милен Куманов, 
провъзгласен от Американския Биографичен институт за учен на 2005 и 2006 г.

* Цит. тук и в преводите на руски и английски език на наст. документ номера са дадени по 
автобиобиблиографията на персоналията, която е публикувана на с. 1327-1660 на този сборник.
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АКАДЕМИК,  
ПРОФЕССОР,  

ДОКТОР  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  НАУК

АЛЕКСАНДРА  ВЕНКОВА  КУМАНОВА

Библиограф, библиографовед, философ, когнитолог

CV

Место работы:   Университет библиотековедения и информационных 
технологий – Болгария 

    1784 София, бул. Цариградское шоссе N 119
    тел./факс: + 359 (0) 2 971 80 68
    е-mail: unibit @unibit.bg
    www.unibit.bg

Почтовый адрес:                     1115 София, ж. к. „Младост-4”,
д. 440, подъезд. „А”, кв. 18

е-mail:                      alexkum@abv.bg

GSM:      + 359 885 240 729

Дом. тел.:                      + 359 886 114 250

URL:     www.sno.unibit.bg ; www.unibit.bg

Профессор по научной специальности „Теория научной информации” 
Университета библиотековедения и информационных технологий – ГУБИТ, София - 
Болгария (2007).

Родилась 13 февраля 1956 г., в г. Софии. 
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Научные интересы проф. А. Кумановой находятся в области:
- теории информации (информационного моделирования, философского 

науковедения, гуманитарного знания; морфологии и этимологии информации); 
- библиографической когнитологии (системно-структурного библиографоведения, 

методологии и историографии вторично-документального знания, морфологии 
библиографии; генезиса мировой универсальной библиографии);

- классификации и систематизации видов знания и раскрытия их философской 
нагрузки (явного /формализованного, скрытого, естественного, соответствующего/; 
неявного /молчаливого – тацитного; научного /рационального/; скрытого /
мистического, эзотерического, агностического, трансцедентального, присутственного; 
эпистемологического /еpisteme/, технического /technе/ ...).

 
Образование и профессиональный опыт. В 1974 г. проф. А. Куманова окончила 

VІІ образцовую гимназию (являющуюся наследницей І-вой Девической гимназии) в Софии 
с углубленным преподаванием латинского языка, современных западноевропейских языков 
и широкой гуманитарной направленностью. 

В период с 1975 по 1976 гг. она учится на отделении книговедения, 
библиотековедения и библиографии в Государственном библиотечном институте (ныне: 
ГУБИТ). 

А. Куманова избрана по конкурсу продолжать высшее образование в Санкт-
Петербурге (Россия). 

В 1976-1980 гг. она обучается в магистратуре по этой же специальности (с 
углубленным изучением художественной литературы и искусств) в Санкт-Петербургском 
(тогда: Ленинградском) государственном институте культуры (Россия). Ее учителями были 
проф. А. М. Панченко, проф. В. И. Каминский, проф. В. Я. Гречнев, В. М. Акимов 
(русской литературы), проф. С. А. Рейсер (литературоведения), проф. Е. А. Корсунский 
(психологии), проф. С. С. Ланда (истории) проф. И. В. Гудовщикова, проф. А. В. Мамонтов, 
проф. И. Е. Баренбаум, проф. И. А. Шомракова (библиографии и книговедения), проф. А. В. 
Соколов, проф. В. П. Леонов (информатики), проф. Г. Г. Фирсов, проф. В. Ф. Сахаров, проф. 
А. Н. Ванеев, проф. В. С. Крейденко (библиотековедения)...  

В 1980 г. А. Куманова окончила высшее образование с отличием и рекомендациями 
трех кафедр одновременно (художественной литературы; психологии и социологии; общей 
библиографии) продолжить свое образование в аспирантуре при них.

Однако действовавший в то время в Болгарии Закон о высшем образовании не 
позволил этому осуществиться и в 1980-1983 гг. А. Куманова работает библиографом-
редактором в изданиях текущей национальной библиографии Болгарии, универсальном 
рекомендуемом библиографическом бюллетене „Новые книги”, ретроспективных научно-
вспомагательных библиографических сводах литературы (о Хр. Ботеве, Л. Каравелове), 
публикуемых Центром национальной библиографии (ЦНБ) при Национальной библиотеке 
им. Святых Кирилла и Мефодия (НБКМ). 

В НБКМ А. Куманова создает Клуб профессиональной этики библиотечно-
библиографической работы и является его председателем (1980-1983 г.).

В ходе своей научно-исследовательской деятельности (1980-2007 гг.) А. Куманова 
осуществляет на личные средства (предоставленные артистом Тодором Петровым, 
являющимся ее дядей) научные экспедиции в ведущие мировые центры информатизации (в 
Европе и США), где непосредственно изучает уровень информационного моделирования в 
крупнейших библиотеках, университетах, культурно-информационных центрах. Она читает 
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лекции по системно-структурному библиографоведению, систематизированные в учебные 
курсы и программы, в Болгарии, России, Эстонии.

В 1983-1987 гг. она является аспирантом в Санкт-Петербурге, по объявленному 
НБКМ научному конкурсу; в 1987 г. – защищает диссертацию на соискание степени 
кандидата наук (PhD). Читает лекции в Болгарии по дисциплине „Теория научной 
информации”; в 1987-1993 гг. А. Куманова – научный сотрудник ІІ-ой степени в ЦНБ 
при НБКМ; в 1989-1996 гг. – находится на специализации в Санкт-Петербургской 
государственной академии культуры и искусств, пройдя по конкурсу, объявленному 
Национальным  дарительским фондом „13 веков Болгарии” и НБКМ; в 1996 г. становится 
доктором педагогических наук (DSc) по специальности „Теория научной информации” 
(Санкт-Петербургская государственная академия культуры и искусств, Россия). 

Диссертационные труды, защищенные в России:
 - Куманова, А. Рекомендательная библиография в видовой структуре библиографии и ее внутренняя 

дифференциация как основание системы пособий (на основе теорий европейских стран СЭВ и практики Болгарии) 
: Дис. ... канд. педаг. наук : [В 2 т. : Т. 1-2] / Ленингр. гос. инст. культуры им. Н. К. Крупской ; Науч. руководитель ... 
А. В. Мамонтов ; Рец.: ... Э. Э. Найдич, ... А. А. Туровская. ─ Ленинград, 1987. ─ На правах рукописи. ─ Защищ.: 
14.04.1987 г. ─ 

Т. 1. ─ 330 с.  
Т. 2 : Прил. ─ 389 с. [1];
  

- Куманова, А. Форма библиографической информации в системе гуманитарного знания : Теоретико-
методологические проблемы : Дис. ... докт. педаг. наук [В 2 т. : Т. 1–2] / Санкт-Петерб. гос. акад. культуры ; Рец.: ... 
А. В. Соколов, ... Г. Ф. Гордукалова, ... В. А. Петрицкий. ─ Посв.: Болг. библиогр. инст. им. Элина Пелина (1941-1963 
гг.), воплотившего собою под началом ... Т. Борова истинный дух библиогр. культуры ... . ─ На правах рукописи. ─ 
Защищ.: 13.02.1996 г.   

Т. 1. ─ 398 с.  
Т. 2 : Пир. ─ 799 с. : [76] схем, [29] табл., [3] граф. формул. [2]

На материале цитированных диссертационных трудов созданы первые – в 
соответствующих областях – учебные издания, предназначенные для ВУЗов России и 
Болгарии:

- Куманова, А. Рекомендательная библиография в видовой структуре библиографии и ее внутренняя 
дифференциация : Курс лекций по общему библиографоведению / Ленингр. гос. инст. культуры им. Н. К. Крупской 
; [Ред. А. А. Соловьев] ; Науч. ред. А. В. Мамонтов ; [Библиогр. ред. И. Л. Клим] ; Рец.: Э. Э.Найдич ; Эпиграф: „Le 
tronc explique les branches qui expliquent les feuilles.” ─ E. Zola. ─ Ленинград, 1989. ─ 188 с. : [16] схем, [5] табл., [6] 
граф. ─ Библиогр.: 342 нум. назв. в систем.-алф. порядке. [6];

- Куманова, А. Введение в гуманитарную библиографию : [В 2 ч. : Ч. I-II :] Ч. I. Философско-
науковедческая картина гуманитарного знания : Библиографоведч. исслед. [: Курс лекций] / [Санкт-Петерб. гос. акад. 
культуры] ; Общ. ред. А. А. Соловьев ; Библиогр. ред. И. Л. Клим ; Худож. оформл. Н. В. Скородум ; Науч. консульт.: 
Я. Е. Белявский, Э. В. Соколов, В. А. Щученко ; Рец.: А. В. Мамонтов, В. П. Леонов, Г. В. Головко. ─ Санкт-Петербург, 
1995. ─ 252 с. : 24 схем, 3 табл. ─ Библиогр.: 510 [250] нум. и 260 ненум. назв. ─ Посв.: 75-лет. СПб[Г]АК ... [12]; 

Ново изд.: С., 2007: Ч. I. [20] – Публ.: София, 2005: Ч. IІ. [17, 21];
 

- Куманова, А. Введение в гуманитарную библиографию : [В 2 ч. : Ч. I-II :] Ч. IІ. Библиографоведческая 
картина гуманитарной библиографии : Библиографоведч. исслед. : Курс лекций по общему библиографоведению 
/ Гос. высш. инст. библиотековед. и информ. технол. ─ Болгария; Санкт-Петерб. гос. унив. культуры и искусств ─ 
Россия ; Науч. ред. А. В. Мамонтов ; Лит. ред. А. В. Кейв ; Библиогр. ред. И. Л. Клим ; Консульт. изд. В. И. Велев ; 
Граф. дизайн-ред. И. А. Бикова ; Компьютер. набор ризом: Ц. И. Найденова, Т. В. Ал-Бахлул ; Худож. исполн. график 
и граф. композиции-резюме В. В. Анков ; Худож. оформл. и символика Н. В. Скородум ; Рец.: А. В. Соколов, С. Г. 
Денчев. ─ София : Гутенберг, 2005. ─ 1106 (LXXIX, 417, DCX) с. : 3 граф. форм.; 14 сх.; 3 табл. ─ Библиогр.: систем.-
алф. сп. [2009:] 1244 нум. [и 865 ненум.] назв. загл. на 20 яз. ; Показалци: системат., предм.,  ист., геогр., именен, на 
символите, на хуманит. измерения. ─ Посв.: ... А. В. Мамонтова … [17];      
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                Публ. и в: <http://www.svubit.org>.
Ново изд.: С., 2007. – Ч. IІ. [17, 21] – Публ.: Санкт-Петербург, 1995 [12].  

Так, в 1989 г. А. Куманова опубликовала в Санкт-Петербурге первый в мире 
учебник по теории рекомендуемой библиографии (см. выше). В 1995 г. она издает (там же) 
введенный как обязательная литература для подготовки аспирантов в области библиотечно-
информационного цикла знания, внедренный в систему высшего образования России 
и признанный единственным в мире, курс лекций по гуманитарному знанию в двух 
частях, опубликованный в виде традиционного издания (1995 – Санкт-Петербург; 2005 
– София) (см. выше) и нового издания: электронная кн. (2007 – София: Ч. І: 1995; 2007; 
Ч. ІІ: 2005; 2007; эл. публ.: 2012 на сайте ГУБИТ: <http://www.sno.unibit.bg>). Данный 
курс преподается ныне в ГУБИТ по дисциплинам „Библиографическая модель знания” и 
„Гуманитарное знание: Мировые центры и национальные школы”): 

- Куманова, А. Введение в гуманитарную библиографию [CD-ROM] : Библиографоведч. исслед. : Курс 
лекций по общему библиографоведению : [Ч. I-II] / Гос. высш. инст. библиотековедения и информ. технологий 
(Болгария), Санкт-Петерб. гос. унив. культуры и искусств (Россия). – София : Гутенберг, 2007. – [1358 с.] (42,1 MB). – 
Дигитално изд. 

Ч. I. Философско-науковедческая картина гуманитарного знания : Библиографоведч. исслед. / С.-Петерб. 
гос. акад. культуры и искусств (Россия). – Санкт-Петербург, 1995. – 252 с. : 24 сх., 3 табл. – Библиогр. 510 [250 
нум. и 260 ненум.] назв. – Кн. е основа на Гл. ІІ. „Соотношение проблем гуманитарного знания и специфики 
библиографической информации о нем” от дис. изследв. на авт., 1996 г. 

Ч. ІІ. Библиографоведческая картина гуманитарной библиографии : Библиографоведч. исслед. : Курс 
лекций по общ. библиографоведению / Гос. высш. инст. библиотековедения и информ. технологий (Болгария); 
С.-Петерб. гос. унив. культуры и искусств (Россия). – София : Гутенберг, 2005. – LXXIX, 417, DCIX с. : 3 граф. 
форми, 14 сх., 3 табл. – Библиогр. (1244 номер. и 865 неномер. назв. на 20 ез.) – Кн. е основа на Гл. І. „Соотношение 
проблем систематизации и классификации знания и его отражение в библиографической информормации как 
интеллектуальной модели мира” от дис. изследв. на авт., 1996 г.) (In Russian) [20-21].

1. изд. ─ Санкт-Петербург, 1995 [12]. – Ч. IІ – София, 2005 [17, 21]. 
Публ.  и във вид на ел. книга в изд. „За буквите – О писменехь” (2012): <http://www.sno.unibit.bg>.

Составитель и редактор всех видов (универсальной, общей, научно-
вспомагательной, рекомендуемой, текущей, ретроспективной ...) библиографической 
информации, в 1987-1993 гг., А. Куманова восстанавливает деятельность Клуба 
профессиональной этики библиотечно-библиографической работы при НБКМ: она 
проводит в России встречи с видными учеными и деятелями культуры из всех областей 
знания, с писателями, поэтами (академические беседы, основывающиеся на методе 
библиографической когнитологии, опубликованные в виде кн.): 

- Cor cordium : Портреты ученых [проф., докт. наук: Ю. М. Лотмана, Ю. А. Шрейдера, А. С. Мыльникова, 
В. А. Щученко, И. В. Гудовщиковой, О. П. Коршунова, А. В. Соколова, Р. А. Казарьянца, В. Б. Краснорогова] в стиле 
интервью / Ведет беседы, авт. предисл., преамб. и примеч.: А. Куманова. ─ Санкт-Петербург, 1994. ─ 173 с. : [9] с. 
фотопортр. (In Russian) [9];

Профессор Иосиф Евсеевич Баренбаум : Эпистолярная беседа-раздумье [: Когнитологический портрет 
ученого в стиле интервью] / Ведет беседу, авт. предисл., преамб. и примеч.: ...; Эпиграф: „ ... Диалог – это своего 
рода космос. Подобно тому, как в диалоге звучат речи разных лиц сообразно с тем, что каждому подобает, так и 
в космосе есть разные природы, издающие разные звуки, ибо каждая вещь звучит согласно собственной природе. 
... Подобно тому как ... в космосе душа присоединяется то к одним, то к другим, так и в диалоге есть персонажи 
спрашивающие и отвечающие, опровергающие и опровергаемые, и душа наша, будучи как бы судьею между ними, 
склоняет то к тем, то к другим ... Самое прекрасное живое существо – это космос, и ему подобен диалог – 
наипрекраснейший из видов словесности.” – Платон / пер. с древнегреч. Ю. А. Шичалина. – Шумен : Аксиос, 2005. 
– 76 с. : портр. – Именной индекс.

Заметки о публ.; 
Ч. I-III : Ч. I. Биобиблиогр. преамб. ; Ч. II. Беседа ; Ч. III. Примеч. [16];

- Професор д-р Николай Яръмов : Портрет на учения в стила на интервюто [: Когнитологична проскопия] 
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[: Ч. I-III] / БАН ; Висш мед. инст. Мед. фак. – Унив. б-ца „Царица Йоанна”; Клинич. ц-р по спешна медицина. 
Клиника по спешна хирургия; Науч. д-во на хирурзите. Сп. „Хирургия” ; Водещ беседата, авт. на биобиблиогр. 
преамбюл и бел.: А. Куманова ; Консулт. В. Велев ; Науч. ред. М. Куманов ; Библиогр. ред. Ц. Стайкова ; Лит. 
ред. и граф. дизайн-ред. Ц. Найденова ; Ез. консулт. А. Даскалов ; Худож. на фотопортр. А. Русев. – София, 2004. 
– (Библиогр. на бълг. учени ; Портрети в стила на интервюто ; N 6). – с. LV–LVI: Именен индекс ; с. VII: Худож. 
фотопортр. – Автореф.: Aliis inserviendo consumor. – Посв. ... А. Д. Витебский, Н. Василев, В. Матеев, В. Янков. – 
Хирургия (София), с. I-LVI, 1 л. портр. – Прил. 

[: Ч. I. Библиогр. преамб., с. XIII-XVI; 
Ч. II. Интервю, с. XVII-XLVIII; 
Ч. III. Библиогр. и проч. бележки, с. XLIX-LIII] [14];
 
Професор Стоян Денчев : Primus inter pares : Щрихи към когнитологичен портрет, направен в стила на 

интервюто : Учебник за студенти … в дисциплините от информ.-комуникативния цикъл на знанието / УниБИТ ; 
Беседата води, послесл. А. Куманова ; Обща ред. и дейксис Н. Василев ; Рец.: А. Соколов, Д. Христозов, И. Коен, Н. 
Казански. – София : За буквите – О писменехь, 2015. – 184 с. : с  ил. – (Факлоносци ; ХІV)

Юбил. изд., посв. на 70-год. на ЮНЕСКО и 65-год. на Държ. библиотекарски инст. – днес: Унив. по 
библиотекознание и информ. технол. – С библиогр. ; Именен показалец ; Списък на ил. ; Списък на съкр. [42].

Публ.  и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2015): <http://www.sno.unibit.bg>.

Своеобразным продолжением данной галереи когнитологических портретов 
является публикация учебника в Болгарии:

Куманова, А. Апостоли на инфосферата : Наблюдение на ценностите : Увод в онтологията на триединството 
информация – наука – школа : Учебник за студенти по когнитологично портретиране на персоналии в дисциплините 
от информ.-комуникативния цикъл на знанието [: Т. Топалова, Л. Георгиев, С. Ленкова, Е. Златева, Б. Десев, Т. 
Бончева, М. Василев, В. Младенова, С. Кралев, Т. Арабаджиева, Б. Паунов, Е. Георгиева.]. – София : За буквите – О 
писменех, 2010. – 314 с. : с портр. – (Сер. Факлоносци ; І) [23]

Публ. и в: <http://www.local.svubit.org/2009/03/08/opеn-da> – до 30.09.2010; от 30.09.2010: <http://www.sno.
unibit.bg>.  

Публ.  и във вид на ел. книга в изд. „За буквите – О писменехь” (2010): <http://www.sno.unibit.bg>.

А. Куманова – автор болгарской чеховианы:
Куманова, А. [Антон Павлович] Чехов в Болгарии : Переводы и литературная критика [: Ист.-культурное 

текстол. библиогр. исслед.]. // Чехов и мировая литература : В 3 кн. : Кн. 2 / ИМЛИ РАН. ─ Москва, 2005, с. 84-107. ─ 
Библиогр.: 106 неном. назв. в 94 ном. прим. [288]

Публ. и в:  <feb-web.ru/feb/chekhov/critics/ml2/ml2-0842.htm>.

В 1996-1999 гг. А. Куманова создает первые учебные программы в Болгарии по 
разрабатываемым и введенным ей лекционным курсам (по гуманитарному знанию 
и гуманитарной библиографии) для: Славянского университета, Военной Академии им. 
Г. С. Раковского, Вышего института подготовки офицеров и научно-исследовательской 
деятельности  при Министерстве внутренних дел Болгарии, ГУБИТ, Санкт-Петербургского 
государственного университета культуры и искусств, Россия.

Преподаваемые в настоящее время основные курсы в ГУБИТ (2005-  ):
„Инфосфера: Когнитология”;
„Библиографическая модель знания”;
„Методы научных исследований”;
„Основы информационного моделирования”;
„Гуманитарное знание”;
„Академическое письмо” и др.
      
 А. Куманова является автором разработанных ей и преподаваемых (по ее 

собственным разработкам), непрерывно обновляемых 31 лекционного курса [392-422]. 
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В 2011 г. А. Кумановой представлена и защищена созданная ей магистерская 
программа обучения в ГУБИТ „Навигация информационной среды”, в соответствии 
с которой библиотечно-информационные науки – как принципиально универсальные, 
гуманитарные сферы научно-практической жизни – осмыслены как естественно 
кумулирующие универсальное, гуманитарное знание, вследствие чего они являются 
авангардными областями в миссии комплексной интерпретации этого знания как 
единого свода, служащего для информационно-поисковых целей. Историографическая 
реконструкция универсального знания в соответствии с данной концепцией 
является когнитологической интердисциплинарной проблемой библиотековедения и 
библиографоведения в созвучии с целым спектром отражаемого ими знания о целях 
формирования информационной картины мира. 

Занимаемая  должность – руководитель Студенческого научного общества 
ГУБИТ (СНО ГУБИТ). А. Куманова осуществляет руководство СНО ГУБИТ, созданным 
по ее инициативе в 2005 г. Она является главным редактором публикуемых на базе 
руководимых ей ежегодных Студенческих научных конференций ГУБИТ (18.05.2012 г. – 
VІІІ конференция) „Трудов Студенческого научного общества ГУБИТ” (София, 2008-  ), 
имеющего универсальную сводную справочно-информационную базу: Том І-  (к 2016 г. – 11 
томов):

Трудове на Студентското научно общество при УниБИТ / глав. ред. А. Куманова. – София, 2008-  . 
Том І.  [Първа-Трета]  І-ІІІ  Студентски научни конференции. – 2008. – 612 с. : с ил. ; табл. – Съдържа: 

Tabula gratulatorum : Систематиз. хронол.-азб. библиогр. списък на публ. на членовете на Студентското науч. 
общество на университета за 2005-2007 г. (72 загл.). 

Том ІІ. [Първа-Четвърта]  І-ІV  Студентски научни конференции : Избр. публ. – 2008. – 652 с. : с 
ил. ; табл. – Съдържа: Tabula gratulatorum : Систематиз. хронол.-азб. библиогр. списък на публ. на членовете на 
Студентското науч. общество на унив. за 2005-2008 г. (223 загл.).

Том ІІІ. The English – Russian – Bulgarian Dictionary of Library and Information Terminology = Русско-
болгаро-английский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Българо-англо-руски речник по 
библиотечна и информационна дейност [: Първа-Четвърта]  І-ІV Студентски научни конференции. – 2009 (2010). 
– 886 с. : с ил., табл.

Том ІV. [Четвърта]  ІV  Студентска научна конференция. – 2009. – 648 с. : с ил. ; табл. – Съдържа: Tabula 
gratulatorum : Систематиз. хронол.-азб. библиогр. списък на публ. на членовете на Студентското науч. общество на 
унив. за 2005-2009 г. (319 загл.).

Том V. [Пета]  V  Студентска научна конференция. – 2010. – 894 с. : с ил. ; табл. – Съдържа: Tabula 
gratulatorum : Систематиз. хронол.-азб. библиогр. списък на публ. на членовете на Студентското науч. общество на 
унив. за 2005-2009 г. (419 загл.). – Юбил. изд., посветено на 60-год. на Държ. библиотекарски инст., днес: УниБИТ.

Том VІ. [Шеста]  VІ  Студентска научна конференция. – 2011. – 668 с. : с ил. ; табл. + 208 с. : СВ О П ИС 
: Свети отец Паисий Хилендарски. История славяноболгарская : Информ. код на бълг. книжовност и лит. – Съдържа: 
Tabula gratulatorum : Систематиз. хронол.-азб. библиогр. списък на публ. на членовете на Студентското науч. 
общество на унив. (507 загл.).

Содержит и:  Свети отец Паисий Хилендарски. История славяноболгарская …: Информационен код 
на българската книжовност и литература: І. Аналитика (Историография. Сигнифициран препис. Коментар. Именен 
показалец. Географски показалец. Тезаурус); ІІ. Синтез (Лексикална морфология. Семантика. Синтагматика. 
Синархия) / Обща ред. и епилог С. Денчев; Науч. ред., историография, коментар, именен показалец, географски 
показалец М. Куманов; Библиогр. и текстолог. ред., тезаурус, предисл., сигнифициран препис А. Куманова; Ез. 
ред., предисл., сигнифициран препис, послеслов (дейксис) Н. Василев; Терминолог. ред. Е. Томова, Д. Ралева, В. 
Велев; Справочно-информ. ред. М. Максимова, Ц. Найденова, А. Даскалов; Рец.: И. Теофилов, Н. Казански. // Тр. 
на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 1-208 СВ. О. П ИС : ил. (Факлоносци ; ІІ). – 
Юбил. изд., посветено на 60-год. на Държ. библиотекарски инст., днес: Унив. по библиотекознание и информ. технол.

Т. VІІ. [Седма] VІІ Студентска научна конференция. – 2012. – 762 с. : с ил. ; табл. – Съдържа: Tabula 
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gratulatorum : Систематиз. хронол.-азб. библиогр. списък на публ. на членовете на Студентското науч. общество на 
унив. (610 загл.). 

Т. VІІІ. [Осма] VІІІ Студентска научна конференция. – 2013. – 672 с. : с ил. ; табл. – Съдържа: Tabula 
gratulatorum : Систематиз. хронол.-азб. библиогр. списък на публ. на членовете на Студентското науч. общество на 
унив. (734 загл.). 

Т. ІХ. [Девета] ІХ Студентска научна конференция. – 2014. – 136  с. : с ил. ; табл. – Съдържа: Tabula 
gratulatorum : Систематиз. хронол.-азб. библиогр. списък на публ. на членовете на Студентското науч. общество на 
унив. (879 загл.). 

Т. Х. [Десета] Х Юбилейна Студентска научна конференция. – 2015. – 330 с. : с ил. ; табл. – Съдържа: 
Tabula gratulatorum : Систематиз. хронол.-азб. библиогр. списък на публ. на членовете на Студентското науч. 
общество на унив. (1332 загл.). 

Т. ХІ. [Единайста] ХІ Студентска научна конференция. – 2016. – 618 с. : с ил. ; табл. – Съдържа: Tabula 
gratulatorum : Систематиз. хронол.-азб. библиогр. списък на публ. на членовете на Студентското науч. общество на 
унив. (1561 загл.) [433-443]. 

Публ. и в:  <http://www.local.svubit.org/2009/03/08/opеn-da> – до 30.09.2010; от 30.09.2010: <http://www.sno.
unibit.bg>.

Данное издание содержит представленный в форме TABULA GRATULATORUM 
Систематизированный хронологическо-алфавитный библиографический список 
публикаций членов Студенческого научного общества ГУБИТ. К 13 февралю 2016 г. этих 
публикаций насчитывается 1725. Публикации руководимых А. Кумановой исследований 
студентов ГУБИТ появляются также в универсальной и специализированной научной 
печати в Болгарии и за рубежом. 

Как Том ІІІ данного издания опубликован созданный под главной редакцией А. 
Кумановой первый трехъязычный словарь библиотечной и информационной деятельности 
с параллельными единно сигнифицированными языковыми версиями:

- англо-русско-болгарская;
- русско-болгаро-английская;
- болгаро-англо-русская:
[1] The English – Russian – Bulgarian Dictionary of Library and Information Terminology = Англо-русско-

болгарский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Англо-руско-български речник 
по библиотечна и информационна дейност / Сompil.: John V. Richardson, Eduard R. Sukiasian, Victor V. Zverevich, 
Alexandra Kumanova ; Managing Ed.: Stoyan Denchev ; Ed.-in-Chief: Alexandra Kumanova ; Ed. Board: Robert Burger, 
Charles E. Gribble,  Irina L. Lynden, Patricia Polansky, Bradley L. Schaffner, Yakov L. Shraiberg, Nikolaj Vasilev, Mariyana 
Maximova, Tcvetanka Naydenova, Svetla Boycheva, Anton Daskalov, Ruzha Simeonova, Tatyana Dermendzhieva, Diana 
Raleva, Boryana Nikolova ; Graph. Ed.: Nikolaj Vasilev, Boryana Nikolova,  Boryana Apostolova ; Techn. Ed.: Nikolaj 
Vasilev, Vasilka Stefanova ; Rev.: Fred Mainhard, Nikola Kazanski, Maria Mladenova, Dimitar Christozov ; [2] The Russian 
– Bulgarian – English Dictionary of Library and Information Terminology = Русско-болгаро-английский словарь по 
библиотечной и информационной деятельности = Руско-българо-английски речник по библиотечна и информационна 
дейност / Состав.: Эдуард Р. Сукиасян, Виктор В. Зверевич, Александра Куманова, Джон В. Ричардсон ; Ответств. 
ред.: Стоян Денчев ; Гл. ред.: Александра Куманова ; Ред. коллегия: Роберт Бургер, Чарльз Гриббл, Ирина Л. Линден, 
Патриция Полански, Брэдли Шаффнер, Яков Леонидович Шрайберг, Николай Василев, Марияна Максимова, 
Цветанка Найденова, Светла Бойчева, Антон Даскалов,  Ружа Симеонова, Татяна Дерменджиева, Диана Ралева, 
Боряна Николова ; Граф. ред.: Николай Василев, Боряна Николова, Боряна Апостолова ; Техн. ред.: Николай Василев, 
Василка Стефанова ; Рец.: Фред Майнхард, Никола Казански, Мария Младенова, Димитър Христозов, Стефка 
Илиева ; [3] The Bulgarian – English – Russian Dictionary of Library and Information Terminology = Болгаро-англо-
русский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Българо-англо-руски речник по библиотечна 
и информационна дейност / Състав.: Александра Куманова, Джон В. Ричардсън, Едуард Р. Сукиасян, Виктор В. 
Зверевич ; Отг. ред.:  Стоян Денчев ; Гл. ред.: Александра Куманова ; Ред. колегия: Роберт Бургер, Чарлз Грибъл, 
Ирина Л. Линден, Патриция Полански, Бредли Шафнер, Яков Леонидович Шрайберг, Николай Василев, Марияна 
Максимова, Цветанка Найденова, Светла Бойчева, Антон Даскалов, Ружа Симеонова, Татяна Дерменджиева, Диана 
Ралева, Боряна Николова ; Граф. ред.: Николай Василев, Боряна Николова, Боряна Апостолова ; Техн. ред.: Николай 
Василев, Василка Стефанова ; Рец.: Фред Майнхард, Никола Казански,  Мария Младенова, Димитър Христозов, 
Стефка Илиева. – София : За буквите – О писменехь, 2010 с. – 886 с. : с ил. – Тр. на Студентското научно общество 
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при Унив. по библиотекознание и информ. технол. : Том ІІІ.  (In English, Russian, Bulgarian) [24]
Публ.  и във вид на ел. книга в изд. „За буквите – О писменехь” (2010): <http://www.sno.unibit.bg>.

А. Куманова является создателем тезауруса языка Святого отца Паисия 
Хилендарского в „Истории славяноболгарской”: 

Свети отец Паисий Хилендарски. История славяноболгарская … : Информационен код на българската 
книжовност и литература : І. Аналитика (Историография. Сигнифициран препис. Коментар. Именен показалец. 
Географски показалец. Тезаурус); ІІ. Синтез (Лексикална морфология. Семантика. Синтагматика. Синархия) / Обща 
ред. и епилог Стоян Денчев ; Науч. ред., историография, коментар, именен показалец, географски показалец Милен 
Куманов ; Библиогр. и текстолог. ред., тезаурус, предисл., сигнифициран препис Александра Куманова ; Ез. ред., 
предисл., сигнифициран препис, послеслов (дейксис) Николай Василев ; Терминолог. ред. Елена Томова, Диана 
Ралева, Венцислав Велев; Справочно-информ. ред. Марияна Максимова, Цветана Найденова, Антон Даскалов ; Рец.: 
Иван Теофилов, Никола Казански. // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 1-208 
СВ. О. П ИС : ил. (Факлоносци ; ІІ). – Юбил. изд., посветено на 60-год. на Държ. библиотекарски инст., днес: Унив. по 
библиотекознание и информ. технол. (In Bulgarian) [25, 26]

Публ.  и във вид на ел. книга в изд. „За буквите – О писменехь” (2012): <http://www.sno.unibit.bg>.

А. Куманова является автором 6 библиографических указателей – 2 из них 
сформированы в виде хронологических частей объемных вторичнодокументальных трудов 
и 4 – персональные биобиблиографии ученых:

- Литература за Христо Ботев : 1930-1938 г. – [Показалци ...] / Нар. библ. „Св. Св. Кирил и Методий”. // 
Христо Ботев. 1848-1876 : Биобиблиогр. указател и опис на архивни документи. – Т. 2 : Литература за Христо Ботев в 
България. – София, 1994, с. 175-283; 757-824 [10];

- Литература за Любен Каравелов : 1944-1964 г. – [Показалци ...] / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий”. 
// Любен Каравелов. 1834-1879 : Биобиблиогр. указател и опис на архивни документи. – София, 1989, с. 255-311; 
418-461. 

Библиогр. информ.: Ковачев, Ал. Творци на българската библиография: Биобиблиогр. – В. Търново, 2004, с. 
49; 217 [5]; 

- Александр Васильевич Мамонтов : Биобиблиогр. указатель [тр.] / Ленингр. гос. инст. культуры им. Н. 
К. Крупской. Библ. фак. Каф. общ. библиогр. и книговед. ; Состав. [и авт. предисл.] А. Куманова ; Науч. ред. И. А. 
Шомракова ; Отв. за вып. Л. В. Трапезникова. – Ленинград, 1989 [обл.: 1990]. – 42 с., 1 л. портр. [7];

Инга Александровна Шомракова : Аннот. библиогр. указатель [тр.] / Санкт-Петерб. инст. культуры. 
Библ. фак. Каф. общ. библиогр. и книговед. ; Состав. А. Куманова ; Науч. ред. И. Е. Баренбаум ; Отв. за вып. Л. В. 
Трапезникова ; Рец.: А. В. Мамонтов. – Санкт-Петербург, 1992. – 31 с., 1 л. портр. [8];

Милен К. Куманов. Систематично-хронологичен библиографски списък на книгите, публикувани с 
неговото авторство (Stabat Bibliography) / Науч. ред. Н. Казански ; Библиогр. ред. Д. Ралева, М. Гаврилова, М. 
Максимова, Е. Недева. // Клио : Сб. в чест на 65-год. на … Милен Куманов. – София, 2008, с. 779-800. – 136 ном. загл. 
– Рез. на рус. и англ. ез. [291];

Милен К. Куманов. Систематично-хронологичен библиографски списък на книгите, публикувани с 
неговото авторство (Stabat Bibliography) (Продължение и допълнение. І) / Науч. ред.: Н. Казански, В. Велев ; 
Библиогр. ред.: Д. Ралева, С. Филипова, М. Максимова ; Ез. ред.: Н. Василев. // Науч. тр. на УниБИТ (София), Т. 
12, 2014, с. 545-565: с ил. – Библиогр. списък: 164 ном. загл. в разд.: Многотомни публ. ; Еднотомни изд. – Именен 
показалец. – Рез. на рус. и англ. ез. [316] 

А. Куманова является создателем 28 сводных указателей к периодическим изданиям 
[324-352].

С 2007 г. А. Куманова является членом международного коллектива 
ученых, создающих под руководством проф. Стояна Денчева информационную 
историографическую карту нестинарской феноменологии по результатам множества 
научных экспедиций, в которых она лично приняла участие (по Болгарии, России, 
Ирану, Италии, Турции) и высказала гипотезу о переносе культуры из Древнего Ирана 
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на Балканский полуостров на базе солярного северного – арийского культа света 
с явным северным генезисом, что нашло отражение в ряде историографических и 
когнитологических исследований (народных сказок; национальных костюмов; феномена 
нестинарства). Плодом данной программы является снятый по сценарию и под режиссурой 
А. Кумановой в 2007 г. научно-документальный фильм „Ритм времен”. В 2008 г. этот фильм 
был  переведен и на русский, и на английский языки и транслировался по всем СМИ в 
расширенной версии. К 2016-му году фильм был показан 27 раз в Болгарии и во многих 
местах в Европе, США и Азии: 

Ритъмът на времето (Нестинарство: Информационна карта) [DVD] : Науч.-докум. филм / Специализ. 
висше у-ще по библиотекознание и информ. технол.; Продуцент, идея и концепция проф. Стоян Денчев ; Сценарий 
Александра Куманова, Милен Куманов ; Режисура Александра Куманова, Андрей Алтъпармаков ; Оператор Стефан 
Алтъпармаков ; Ред. Никола Казански, Антон Даскалов ; Консултанти: проф. Николай Цв. Кочев (София), проф. 
Мишел Виевиорка (Париж), проф. Франческа Брези (Рим), проф. Елза Вилфрид (Фрайбург), проф. Николай Яръмов 
(София), о. Мариуш Полцин (София). – София : БУЛФИЛМ, 2008. – Редуц. версия на бълг. и англ. ез. 2007; Разшир. 
версия на бълг., рус., англ. ез. 2008. – Дигитално изд. 

Загл. на рус. ез.: Ритм времен (Нестинарство: Информационная карта) ; загл. на англ. ез.:  The rhythm of the 
time (Nestinarstvo (fi re-dancing): Information map. (In Bulgarian, Russian, English) [453].

Премиери: 1. 28.09.2007 г. – село Българи – Странджа, България; 2. 15.10.2007 г. – Католически университет 
– Анже, ранция; 

3. 1.11.2007 г. – Национален дворец на културата – София, България на Пленарното заседание на 
откриването на Петата национална научна конференция с международно участие на УниБИТ (доклад на форума); 
4. 4.12.2007 г. – Библиотека за чуждестранна литература „М. И. Рудомино” – Москва, Русия на Международната 
конференция „EVA 2008” „Информационно общество, култура, образование” (доклад на форума); 5. 22.02.2008 
г. – Католически колеж „Св. Маргарита” – Тапаханокс, щат Вирджиния, САЩ; 6. 22.05.2008 г. – Католическия 
университет – Нант, Франция; 7. 3.06.2008 г. – с. Българи – Странджа, България; 8. 10.06.2008 г. – Център на 
Международната конференция „Крим 2008” – Крим, Украйна на Международната конференция „Библиотеките, 
образованието и технологиите за културата” (доклад на форума); 9. 22.06.2008 г. – Дом на учените „Ж. Кюри” 
– Варна, България на Пленарното заседание на откриването на Световния форум „Informing Science 2008”, 
съпровождащо Пленарния доклад на форума; 10. 28.07.2008 г. – Руска национална библиотека – Санкт Петербург, 
Русия; 11. 1.11.2008 г. – Национален дворец на културата – София, България на Шестата национална научна 
конференция с международно участие на УниБИТ, представяща статуса на информатизацията (доклад на форума); 
12. 17.12.2008 г. – Санкт-Петербургски държавен университет по култура и изкуство по време на 90-годишния 
юбилей на висшето учебно заведение – Санкт Петербурт, Русия; 13. 21.01.2009 г. – Културното представителство 
към Посолството на Ислямска република Иран в България след Българо-иранския семинар „Молла Садра Ширази 
и философските измерения на религиозния опит” (Софийски университет „Св. Климент Охридски” – Център за 
изследване на религиите) – София, България; 14. 9.03.2009 г. – Руския православен богословски институт „Св. 
Сергйй” – Париж, Франция; 15. 4.09.2009 г. – Библиотека-фонд „Русское зарубежье” „А. Солженицин” и Българския 
културен институт в Москва при Посолството на България в Москва по време на презентацията на проекта „Русское 
зарубежье в Болгарии 1877-2007 гг.” на Централната библиотека на Българската академия на науките, в рамките 
на Годината на България в Русия – Москва, Русия; 16. 5.06.2010 г. – телевизия „Родина” – София, България; 17. 
16.08.2010 г. – телевизия ТВ 1, излъчвана на територията на САЩ и разпространяваща се чрез мрежата на 140 
национални и регионални кабелни оператори на България; 18. 3.01.2011 г. – телевизия ТВ 1 (вж по-горе п. 17); 19. 
6.05.2011 г. – телевизия ТВ 1 (вж по-горе п. 17); 20. 3.06.2011 г. – телевизия ТВ 1 (вж по-горе п. 17); 21. 13.12.2012 
г. – Университет по библиотекознание и информационни технологии – в час по „Академическо писане” пред поток 
от студенти; 22. 17.05.2013 г. – ІX Студентска научна конференция и изложба на УниБИТ „Информационна култура: 
наука – изкуство – религия” – „Information culture: science – art – religion” (девиз:  „Знанието е сила” – „Scientia est 
potentia”) пред Академическата общност на УниБИТ и представителите на нашата библиотечна, културна и научна 
общественост – от Българската академия на науките,

Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” и др. по време на премиерата на библиографския 
указател, електронната и традиционната библиотека „Нестинариана”, дарени от А. К. на УниБИТ; 23. 10.10.2013 
г. – Национална научна конференция с международно участие „Политики за управление на културното наследство – 
комуникация и социализация чрез образование” в Националния исторически музей – София; 24. 7.09. – 16.09.2014 г.: 
по време на посещение (в рамките на пребиваването в Иран на Делегацията на Българо-иранското женско дружество, 
предвождана от А. К.) в Президентската институция, Министерството на културата, значими организации в Иран 
(комплекса за конференции на Музея на съвременното изкуство на Иран, Фондацията Hozeh Honari /Ислямско 
изкуство и интелектуален център/, Фондацията ISLAMIC  THOUGHT  FOUNDATION  – Ислямската мисъл,

Организацията „Жени без граници”, Женския комитет на Иран, в Националната библиотека на 
Техеран, новинарската Агенция „МЕХР” – Mehr News Agency, Международната телевизия „ПРЕС ТВ” /PRESSTV/, 
издателството-гигант на „Еттелаат” –  „Информация” 
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пред медиите, на на симпозиума на тема „Човешките права” в Съдебната палата на Иран); 25. 10.08.2015 г. – 
Нагайбакски район на Урал – Русия (в присъствието на районната телевизия); 26. 11.08.2015 г. – Челябинска областна 
универсална научна библиотека – Челябинск (Южен Урал) – Русия; 27. 2.09.2015 г. – филиал N 1 на Централната 
градска детска библиотека „А. С. Пушкин” – Санкт-Петербург, Русия.

А. Куманова является автором оратории для Болгарии „Белый свет (Lux alba)” 
(в соавторстве с писателем – литературным критиком, морфологом-историографом, 
канд. филос. наук Николаем Василевым), посвященной расшифровке универсального 
информационного кода болгарской духовности и литературы. Фрагменты этой оратории 
ежегодно показываются в ГУБИТ в связи с чествованием 24 мая (в ГУБИТ – День 
Открытых дверей) и 1 ноября (в Национальном дворце культуры Болгарии – День 
народных просветителей). К 1.11.2015 г. оратория была показана 18 раз в присутствии в 
общей сложности 6800 человек, причем в ней приняло участие 1300 студентов: 

„Б Я Л А     С В Е Т Л И Н А”    (L U X    A L B A) : Оратория – интеракция за универсалния код на 
българската книжовност и литература (Божествен флорилегиум – Идиличен триптих [: 1-3]) : Акад.  интертекстуална 
аксиология / А. Куманова и др. ; Под ред. на Н. Василев и др. ; Посвещава се на … С.  Денчев. // Тр. на Студентското 
научно общество при УНИБИТ (до 30.09.2010 –  СВУБИТ) (София), Т. ІІ, 2008, с. 503-520; 521-542; Т. V, 2010, с. 692-
735; Т. VІ, 2011, с. 491-534; Т. VІІ, 2012, с. 553-604. 

„З В Е З Д И     О Б С И П Я Т     С В О Д А     Н Е Б Е С Е Н” 
О Г Л Е Ж Д А Щ И Я Т      С Е      Ч О В Е К         (H O M O      C I R C U M S P E C T A N S)
1. „В       Н А Ч А Л О      Б Е Ш Е      С Л О В О Т О”     (H O M O      L E G E N S) : Акад. Св. 

интертекстуално представление към ІІІ Студентска науч. конф. „От информация към знание – „From information 
to knowledge” (18.05.2007 г.) (девиз: „E pluribus unum” – „От многото единото”) (139 докл.: NN 67-205) и V 
Нац. науч. конф. с междунар. участие „Кирилицата и духовността на Европейската информационна цивилизация” 
(1.11.2007 г.) / А. Куманова ; Под ред. на Н. Василев. 

Св. Константин-Кирил Философ и Св. архиепископ Методий (Феноменът на глаголицата и 
кирилицата) – ЧЕТЯЩИЯТ ЧОВЕК: Диалог с папа Адриан ІІ. Среща с Учениците – Св. Св. Климент, Наум, 
Сава, Горазд, Ангелеларий. Диалог на Учениците със Св. княз Борис I Покръстител 

2. „Д А     С Е     Н А Р Е Ч Е Ш      Б О Л Г А Р И Н”      (H O M O      S C R I B E N S) : Акад. 
интертекстуална епифания към ІV Студентска науч. конф.  „Информация – личност – знание” – „Information – 
person – knowledge” (девиз: „Aliis inserviendo consumor” – „Служейки на другите, изгарям”) (16.05.2008 г.) (85 /84 
+ 1/ докл.: NN 206-290 – 289-374) и VІ Нац. науч. конф. с междунар. участие „България в културното многообразие на 
Европа” (1.11.2008 г.) / А. Куманова ; Под ред. на Н. Василев. 

Св. о. Паисий Хилендарски (Феноменът на „История славяноболгарская …”) – ПИШЕЩИЯТ 
ЧОВЕК: Епифания на хан Аспарух, хан Крум, Св. Константин-Кирил Философ, Св. архиепископ Методий, 
Св. княз Борис I Покръстител, цар Симеон Велики, Св. Патриарх Евтимий Търновски, Георги Сава Раковски, 
Васил Левски, Христо Ботев, Екзарх Йосиф, Райна Княгиня 

3. „И     С Л О В О Т О     С Т А Н А    П Л Ъ Т”    (H O M O      U N I V E R S A L I S     –     
H O M O     E C C E)      (Ч О В Е К      У Н И В Е Р С А Л Е Н    –    Т О В А      Е     Ч О В Е К Ъ Т) 
 3. 1. „П  Л  Е  Т  Е  Н  И  Е       С  Л  О  В  Е  С”       (H  O  M  O       N  A  R  R  A  N  S) : Акад. 

интертекстуална аксиология към VІ Студентска науч. конф. „Информация: универсалност и свобода – избор, 
достъп, прозрачност” – „Information: Universality and freedom – choice, access, transparency” (девиз: „Vitam 
impendere vero” – „Да посветим живота си на истината” ) (21.05.2010 г.) (докл.: NN 461-536) и VІІІ Нац. науч. 
конф. с междунар. участие, 1.11.2010 г.: „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век”) / А. Куманова, Н. 
Василев ; Под ред. на: о. С. Пашов, Ив. Теофилов. 

 Трапезата на Словото – РАЗКАЗВАЩИЯТ ЧОВЕК: Св. Константин-Кирил Философ, Св. Патриарх 
Евтимий Търновски, Св. о. Паисий Хилендарски, Св. епископ Софроний Врачански, Любен Каравелов, Иван 
Вазов, Алеко Константинов, Елин Пелин, Йордан Йовков, Петко Ю. Тодоров, Николай Райнов, Димитър 
Талев, Димитър Димов 

 3. 2. „С В Е Т Н А      К А Т О      С Л Ъ Н Ц Е”      (H O M O       V E R B I       G R A C I  L I S) : Акад. 
интертекстуална аксиология към V Студентска науч. конф. „Информация – ценности – общество” – „Information – 
values – society” (девиз: „Licht, mehr Licht” – „Светлина, повече светлина”) (22.05.2009 г.) (86 докл.: NN 375-460) 
и VІІ Национална научна конференция с международно участие (1.11.2009 г.: „България – кръстопът на култури и 
цивилизации”) / А. Куманова, Н. Василев ; Под ред. на: о. С. Пашов, Ив. Теофилов. 

 Кръстният път – ЧОВЕКЪТ НА ИЗЯЩНОТО СЛОВО (поезията до Н. Вапцаров): Св. Константин-
Кирил Философ, Св. архиепископ Методий, Св. архиепископ Климент Охридски, Черноризец Храбър, Св. о. 
Паисий Хилендарски, Любен Каравелов, Христо Ботев, Петко Р. Славейков, Иван Вазов, Пейо Яворов, Димчо 
Дебелянов, Гео Милев, Христо Смирненски, Никола Вапцаров  

3.3. „П Е С Е Н      НА      П Е С Н И Т Е”       (H  O  M  O       C  A  N  T  A  N  S) : Акад. интертекстуална
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аксиология към VІІ Студентска науч. конф. „Информацията – фактор, мисия, истина” – „The information 
– factor, mission, truth” (девиз: „Vivat, crescat, fl oreat” – „Нека да живее, да расте, да процъфтява”) (20.05.2011 
г.) (76 докл.: NN 537-614) и ІХ Нац. науч. конф. с междунар. участие, 1.11.2011 г.: „Обществото на знанието и 
хуманизмът на ХХІ век”) / А. Куманова, Н. Василев ; Под ред. на: о. С. Пашов, Ив. Теофилов.

Райската градина – ПЕЕЩИЯТ ЧОВЕК (поезията от Н. Вапцаров): Никола Вапцаров, Николай 
Лилиев, Елисавета Багряна, Атанас Далчев, Иван Пейчев, Веселин Ханчев, Александър Геров, Александър 
Вутимски, Валери Петров, Блага Димитрова, Божидар Божилов, Павел Матев, Лиляна Стефанова, Пеньо 
Пенев, Петър Караангов, Иван Динков, Евтим Евтимов, Константин Павлов, Михаил Берберов, Христо Фотев, 
Владимир Башев, Любомир Левчев, Дамян Дамянов, Борис Христов, Маргарита Петкова 

3. 4. „Н Е      Ж И В Е Я,      А       Г О Р Я”        (H  O  M  O       P  A  S  S  I  O  N  I  S) : Акад. 
интертекстуална аксиология към VІІІ Студентска науч. конф. „Информация – комуникация – познание”  
–  „Information – communication – knowledge” (девиз:  „Мъдростта   е   окото   на   живота”   –   „Oculus   
vitae   sapientia”) (18.05.2012 г.) (94 доклада: NN 615-708) и Х Нац. науч. конф. с междунар. участие, 1.11.2012 г.: 
„Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век”) / А. Куманова, Н. Василев ; Под ред. на: о. С. Пашов, Ив. 
Теофилов.

Стълбата – СТРАСТНИЯТ ЧОВЕК (Драматургичното слово): Диалози: 1. ПЕЙО ЯВОРОВ 
– ХАЙДУШКИ КОПНЕНИЯ; 2. ГЕО МИЛЕВ – НАРОД; 3. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – ЦВЕТАРКА; 
4. НИКОЛА ВАПЦАРОВ – ПРЕДСМЪРТНО; 5. ЙОРДАН ЙОВКОВ – НОНА; 6. ДИМИТЪР ТАЛЕВ – 
КАТЕРИНА; 7. ДИМИТЪР ДИМОВ – ИРИНА 

3. 5. „О Т В О Р Е Т Е      И      П Р О С Т Е Т Е”        (H  O  M  O       L  U  D  E  N  S) 
Дъгата – ИГРАЕЩИЯТ ЧОВЕК (Детската поезия)
„П О Ч А К А Й,      С Л Ъ Н Ц Е!”   О Ч А К В А Щ И Я Т     Ч О В Е К       
(H O M O      E Х S P E C T A N S) [446-452]
Публ.  и във вид на ел. книга в изд. „За буквите – О писменехь” (2013): <http://www.sno.unibit.bg>.

   К 2015 г. А. Куманова приняла участие в работе более 270 научных форумов 
в Болгарии и за рубежом с докладами по проблемам инфосферы и информатизации 
(она постоянно выступает с докладами на международных форумах LIBCOM и EVA, 
проводящихся в России /Москва/, как и на мероприятиях Ноосферной общественной 
академии наук, осуществляемых в Санкт-Петербурге), а общее количество ее публикаций 
2567, из которых 45 – книги (не считая их электронных вариантов, а у большинства 
книг таковые имеются) (и 1725 являются работами студентов под ее руководством 
или рецензированные ею). Ее последними монографиями являются учебник 
мировой универсальной библиографии и компендиум на трех языках (болгарском, 
русском, английском) по этимологическому знанию в библиотечно-информационной 
социокоммуникативной сфере:

- Куманова, А. Ризома на инфосферата : Морфология на библиографията : Генезис на  световната 
универсална библиография : Теория на библиогр. форма : Учебник по общо библиографознание / Предг., рец. С. 
Денчев ; Обща ред., дейксис Н. Василев ; Експертна ред. Н.  Казански ; Библиогр. ред. М. Максимова ; Терминолог. 
ред. Д. Ралева ; Справочно-информ. ред. Ц. Найденова, А. Даскалов ; Рец.: А. Соколов, В. Леонов, И. Теофилов. – 
София : За буквите – О писменехь, 2012. – 1-442, І-CCCLІІ, 443-534 с. : 350 ил., 59 сх., 22 репрод. – (Факлоносци 
; ІV). –  Списък на цит. лит.: 1440 ном. назв. – Табл. на термините и понятията, използвани от евро-американските 
специалисти през XVІІІ-XХІ в. за диференциация на библиогр. явления, имащи отношение към формата на библиогр. 
информация: 1180 назв. на 20 ез. – Именен показалец ; Географски показалец ; Показалец на заглавията ; Списък на 
съкращенията.

Юбил. изд., посветено на 250-годишнината от написването на „История славяноболгарская …” от Св. о. 
Паисий Хилендарски [31]. 

Публ.  и във вид на ел. книга в изд. „За буквите – О писменехь” (2012): <http://www.sno.unibit.bg>;

- Куманова, А. Когнитология на компаративистичната терминология по библиотечна и информационна 
дейност (Към проблема за създаването на англо-руско-български речник) : Панепистемия на библиотечно-
информационната сфера : Триезичният речник – тектоничен ментален етимолочичен прибор [[1] The English 
– Russian – Bulgarian Dictionary of Library and Information Terminology = Англо-русско-болгарский словарь по 
библиотечной и информационной деятельности = Англо-руско-български речник по библиотечна и информационна 
дейност / Сompil.: J.V. Richardson, E.R. Sukiasian, V.V. Zverevich, A. Kumanova; Managing ed.: S. Denchev; Ed.-in-Chief: 
A. Kumanova; Ed. Board: R. Burger, C. E. Gribble, I.  L. Lynden, P. Polansky, B. L. Schaffner, Y. L. Shraiberg, N. Vasilev, M. 
Maximova, T. Naydenova, S. Boycheva, A. Daskalov, R. Simeonova, T. Dermendzhieva, D. Raleva, B. Nikolova; Graph. еd.: 
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N. Vasilev, B. Nikolova, B. Apostolova; Techn. еd.: N. Vasilev, V. Stefanova; Rev.: F. Mainhard, N. Kazanski, M. Mladenova, 
D. Christozov; [2] The Russian – Bulgarian – English Dictionary of Library and Information Terminology = Русско-
болгаро-английский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Руско-българо-английски речник 
по библиотечна и информационна дейност / Сост.: Э. Р. Сукиасян, В. В. Зверевич, А. Куманова, Д. В. Ричардсон; Отв. 
ред.: С. Денчев; Гл. ред.: А. Куманова; Ред. коллегия: Р. Бургер, Ч. Гриббл, И. Л. Линден, П. Полански, Б. Шаффнер, Я. 
Л. Шрайберг, Н. Василев, М. Максимова, Ц. Найденова, С. Бойчева, А. Даскалов, Р. Симеонова, Т. Дерменджиева, Д. 
Ралева, Б. Николова; Граф. ред.: Н. Василев, Б. Николова, Б. Апостолова; Техн. ред.: Н. Василев, В. Стефанова; Рец.: 
Ф. Майнхард, Н. Казански, М. Младенова, Д. Христозов, С. Илиева; [3] The Bulgarian – English – Russian Dictionary 
of Library and Information Terminology = Болгаро-англо-русский словарь по библиотечной и информационной 
деятельности = Българо-англо-руски речник по библиотечна и информационна дейност / Състав.: А. Куманова, Д. 
В. Ричардсън, Е. Р. Сукиасян, В. В. Зверевич; Отг. ред.: С. Денчев; Гл. ред.: А. Куманова; Ред. колегия: Р. Бургер, 
Ч. Грибъл, И. Л. Линден, П. Полански, Б. Шафнер, Я. Л. Шрайберг, Н. Василев, М. Максимова, Ц. Найденова, С. 
Бойчева, А. Даскалов, Р. Симеонова, Т. Дерменджиева, Д. Ралева, Б. Николова; Граф. ред.: Н. Василев, Б. Николова, 
Б. Апостолова; Техн. ред.: Н. Василев, В. Стефанова; Рец.: Ф. Майнхард, Н. Казански, М. Младенова, Д. Христозов, 
С. Илиева. – София: За буквите – О писменехь, 2010 с. – 886 с.: с ил. – Тр. на Студентското научно общество при 
Унив. по библиотекознание и информ. технол. : Том ІІІ. – Юбил. изд., посветено на 60-год. на Държ. библиотекарски 
инст., днес: Унив. по библиотекознание и информ. технол.] / Предг., рец. С. Денчев ; Обща ред., дейксис Н. Василев ; 
Експертна ред. Н.  Казански ; Библиогр. ред. М. Максимова ; Терминолог. ред. Д. Ралева ; Справочно-информ. ред. А. 
Даскалов ; Рец.: Ф. Майнхард, А. Соколов, В. Леонов, М. Младенова, Д. Христозов, С. Илиева. – София : За буквите – 
О писменехь, 2012. – 76 с. : 22 ил., 3 табл. – Списък на цит. лит.: 81 ном. назв. (Факлоносци ; V) 

Юбил. изд., посветено на 250-годишнината от написването на „История славяноболгарская …” от Св. о. 
Паисий Хилендарски [28]. 

Публ.  и във вид на ел. книга в изд. „За буквите – О писменехь” (2012): <http://www.sno.unibit.bg>; 
  

- Куманова, А. Когнитология компаративистической терминологии в сфере библиотечной и 
информационной деятельности (К проблеме создания на англо-русско-болгарского словаря) : Панэпистемия 
библиотечно-информационной сферы : Трехъязычный словарь – тектонический ментальный прибор [[1] The 
English – Russian – Bulgarian Dictionary of Library and Information Terminology = Англо-русско-болгарский словарь по 
библиотечной и информационной деятельности = Англо-руско-български речник по библиотечна и информационна 
дейност / Сompil.: J.V. Richardson, E.R. Sukiasian, V.V. Zverevich, A. Kumanova; Managing ed.: S. Denchev; Ed.-in-Chief: 
A. Kumanova; Ed. Board: R. Burger, C. E. Gribble, I.  L. Lynden, P. Polansky, B. L. Schaffner, Y. L. Shraiberg, N. Vasilev, M. 
Maximova, T. Naydenova, S. Boycheva, A. Daskalov, R. Simeonova, T. Dermendzhieva, D. Raleva, B. Nikolova; Graph. еd.: 
N. Vasilev, B. Nikolova, B. Apostolova; Techn. еd.: N. Vasilev, V. Stefanova; Rev.: F. Mainhard, N. Kazanski, M. Mladenova, 
D. Christozov; [2] The Russian – Bulgarian – English Dictionary of Library and Information Terminology = Русско-
болгаро-английский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Руско-българо-английски речник 
по библиотечна и информационна дейност / Сост.: Э. Р. Сукиасян, В. В. Зверевич, А. Куманова, Д. В. Ричардсон; Отв. 
ред.: С. Денчев; Гл. ред.: А. Куманова; Ред. коллегия: Р. Бургер, Ч. Гриббл, И. Л. Линден, П. Полански, Б. Шаффнер, Я. 
Л. Шрайберг, Н. Василев, М. Максимова, Ц. Найденова, С. Бойчева, А. Даскалов, Р. Симеонова, Т. Дерменджиева, Д. 
Ралева, Б. Николова; Граф. ред.: Н. Василев, Б. Николова, Б. Апостолова; Техн. ред.: Н. Василев, В. Стефанова; Рец.: 
Ф. Майнхард, Н. Казански, М. Младенова, Д. Христозов, С. Илиева; [3] The Bulgarian – English – Russian Dictionary 
of Library and Information Terminology = Болгаро-англо-русский словарь по библиотечной и информационной 
деятельности = Българо-англо-руски речник по библиотечна и информационна дейност / Състав.: А. Куманова, Д. 
В. Ричардсън, Е. Р. Сукиасян, В. В. Зверевич; Отг. ред.: С. Денчев; Гл. ред.: А. Куманова; Ред. колегия: Р. Бургер, 
Ч. Грибъл, И. Л. Линден, П. Полански, Б. Шафнер, Я. Л. Шрайберг, Н. Василев, М. Максимова, Ц. Найденова, С. 
Бойчева, А. Даскалов, Р. Симеонова, Т. Дерменджиева, Д. Ралева, Б. Николова; Граф. ред.: Н. Василев, Б. Николова, Б. 
Апостолова; Техн. ред.: Н. Василев, В. Стефанова; Рец.: Ф. Майнхард, Н. Казански, М. Младенова, Д. Христозов, С. 
Илиева. – София: За буквите – О писменехь, 2010 с. – 886 с.: с ил. – Тр. на Студентското научно общество при Унив. 
по библиотекознание и информ. технол. : Том ІІІ. – Юбил. изд., посветено на 60-год. на Държ. библиотекарски инст., 
днес: Унив. по библиотекознание и информ. технол.] / Предисловие, рец. С. Денчев ; Общая ред., дейксис Н. Василев 
; Експертная ред. Н.  Казански ; Библиогр. ред. М. Максимова ; Терминолог. ред. Д. Ралева ; Справочно-информ. ред. 
А. Даскалов ; Рец.: Ф. Майнхард, А. Соколов, В. Леонов, Младенова, Д. Христозов, С. Илиева. – София : За буквите – 
О писменехь, 2012. – 76 с. : 22 ил., 3 табл. – Список цит. лит.: 81 нум. назв. (Факлоносцы VІ) 

Юбил. изд., посвященное 250-летию написания „Истории славяноболгарской …” Св. отцом Паисием 
Хилендарским [27]. 

Публ.  и във вид на ел. книга в изд. „За буквите – О писменехь” (2012): <http://www.sno.unibit.bg>; 
  

- Kumanova, A. Cognitology of the comparativistic terminology of library and information  terminology (To the 
problem of creation of a dictionary in English, Russian and Bulgarian languages) : Panepisteme of the library-information 
sphere : The trilingual dictionary – tectonic mental device [[1] The English – Russian – Bulgarian Dictionary of Library and 
Information Terminology = Англо-русско-болгарский словарь по библиотечной и информационной деятельности = 
Англо-руско-български речник по библиотечна и информационна дейност / Сompil.: J.V. Richardson, E.R. Sukiasian, 
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V.V. Zverevich, A. Kumanova; Managing ed.: S. Denchev; Ed.-in-Chief: A. Kumanova; Ed. Board: R. Burger, C. E. Gribble, 
I.  L. Lynden, P. Polansky, B. L. Schaffner, Y. L. Shraiberg, N. Vasilev, M. Maximova, T. Naydenova, S. Boycheva, A. 
Daskalov, R. Simeonova, T. Dermendzhieva, D. Raleva, B. Nikolova; Graph. еd.: N. Vasilev, B. Nikolova, B. Apostolova; 
Techn. еd.: N. Vasilev, V. Stefanova; Rev.: F. Mainhard, N. Kazanski, M. Mladenova, D. Christozov; [2] The Russian 
– Bulgarian – English Dictionary of Library and Information Terminology = Русско-болгаро-английский словарь по 
библиотечной и информационной деятельности = Руско-българо-английски речник по библиотечна и информационна 
дейност / Сост.: Э. Р. Сукиасян, В. В. Зверевич, А. Куманова, Д. В. Ричардсон; Отв. ред.: С. Денчев; Гл. ред.: А. 
Куманова; Ред. коллегия: Р. Бургер, Ч. Гриббл, И. Л. Линден, П. Полански, Б. Шаффнер, Я. Л. Шрайберг, Н. Василев, 
М. Максимова, Ц. Найденова, С. Бойчева, А. Даскалов, Р. Симеонова, Т. Дерменджиева, Д. Ралева, Б. Николова; Граф. 
ред.: Н. Василев, Б. Николова, Б. Апостолова; Техн. ред.: Н. Василев, В. Стефанова; Рец.: Ф. Майнхард, Н. Казански, 
М. Младенова, Д. Христозов, С. Илиева; [3] The Bulgarian – English – Russian Dictionary of Library and Information 
Terminology = Болгаро-англо-русский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Българо-англо-
руски речник по библиотечна и информационна дейност / Състав.: А. Куманова, Д. В. Ричардсън, Е. Р. Сукиасян, В. В. 
Зверевич; Отг. ред.: С. Денчев; Гл. ред.: А. Куманова; Ред. колегия: Р. Бургер, Ч. Грибъл, И. Л. Линден, П. Полански, 
Б. Шафнер, Я. Л. Шрайберг, Н. Василев, М. Максимова, Ц. Найденова, С. Бойчева, А. Даскалов, Р. Симеонова, Т. 
Дерменджиева, Д. Ралева, Б. Николова; Граф. ред.: Н. Василев, Б. Николова, Б. Апостолова; Техн. ред.: Н. Василев, 
В. Стефанова; Рец.: Ф. Майнхард, Н. Казански, М. Младенова, Д. Христозов, С. Илиева. – София: За буквите – О 
писменехь, 2010 с. – 886 с.: с ил. – Тр. на Студентското научно общество при Унив. по библиотекознание и информ. 
технол. : Том ІІІ. – Юбил. изд., посветено на 60-год. на Държ. библиотекарски инст., днес: Унив. по библиотекознание 
и информ. технол.] / Preface, Reviewer S. Denchev ; Gen.  ed., deixis N. Vasilev ;  Expert ed. N. Kazanski ; Bibliogr. Ed. M. 
Maksimova ; Terminolog. Ed. Diana Raleva ; Reference Ed. A. Daskalov ; Reviewers: Fr. Mainhard, Ark. Sokolov, V. Leonov, 
M. Мladenova, D. Christozov, St. Ivieva.  – София : За буквите – О писменехь, 2012. – 76  p. : 22 ill., 3 tabl. – References: 
81 numb. titles (Torch-bears ; VІІ) 

Jubilee edition,consecrated to the 250-anniversary  of “Istoriya slavyanobolgarskaya…” by  St  Father  Paisiy  
Hilendarski [32]. 

Публ.  и във вид на ел. книга в изд. „За буквите – О писменехь” (2012): <http://www.sno.unibit.bg>. 

Другими изданиями, связанными с информационным кодом болгарской словесности 
(ІХ – ХХІ вв.), в которых А. Куманова принимает ключевое участие, являются: 

- Златна христоматия на България : Кн. І. Оратория : Аналитико-синтетична архитектоника на българското 
изящно слово от ІХ до ХХІ в. (Универсален информационен модел) : Учебно пособие по морфология на 
академичното текстописане : „Бяла светлина” (Lux alba) : Оратория за България : Божествен флорилегиум – Идиличен 
триптих : [1-3]  / А. Куманова, Н. Василев ; Предг. А. Куманова, Н. Василев ; Интродукция А. Куманова ; Дейксис Н. 
Василев ; Под ред. на И. Теофилов, о. С. Пашов ; Терминол. ред. Н. Казански ; Справ.-информ. ред. Цв. Найденова, А. 
Даскалов, Д. Ралева ; Библиогр. ред. М. Максимова ; Посв. се на проф. С.  Денчев ; Епиграф:„Помогни ми, Господи, 
да помогна на слепите да прогледнат.” – Н. Василев. – София : За буквите – О писменехь, 2013. – 1-10 ; І-X ; 11-392 
с. : с ил. – (Факлоносци ; VІІІ). – Показалец на имената ; Показалец на загл. на текстовите произведения ; Показалец 
на загл. на муз. творби ; Показалец на съкр. на авт. и цит. текстове ; Списък на ил. ; Списък на съкр. [33]

Публ. и в: <http://www.local.svubit.org/2009/03/08/opеn-da> – до 30.09.2010; от 30.09.2010: <http://www.sno.
unibit.bg>; 

- Златна христоматия на България : Кн. ІІ. Антология : Аналитико-синтетична архитектоника на 
българското изящно слово от ІХ до ХХІ в. (Универсален информационен модел) : Учебно пособие по лексикография 
на академичното текстописане / Състав., послесловие: Н. Василев, А. Куманова ; Науч. консулт.: И. Паси, С. Денчев, 
М. Куманов ; Терминол. ред. Н. Казански ; Справ.-информ. ред. Д. Ралева ; Библиогр. ред. М. Максимова ; Рец.: П. 
Велчев, И. Теофилов ; Посвещава се на 1150-годишнината от Покръстването на българите ;  Епиграф: „Помогни 
ми, Господи, да помогна на слепите да прогледнат.” – Н. Василев. – София : За буквите – О писменехь, 2014. – 1-840; 
I-CCXX с. : с ил. – (Факлоносци ; ІХ). – Речник на личните, геогр. и др. имена ; Именен показалец ; Показалец на загл. 
; Ключови думи на публ. ; Списък на ил. към публ. ; Списък на съкр. [34]

Ново ел. изд.: 2015: <http://www.sno.unibit.bg> [43].
Публ.  и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2014): <http://www.sno.unibit.bg>. 

В области библиографической когнитологии вкладом Ал. Кумановой являются 
учебники: 

- Куманова, А. Класификационни построения  на  видовете  библиография, библиографската  дейност,  
библиографските  указатели  и  библиографската  информация : Учебник по общо библиографознание за 
дистанционно обучение / Обща ред. Н. Василев ; Рец.: А. Соколов. – София : За буквите – О писменехь, 2014. – 218 
с. – Списък на цит. лит.: 315 ном. назв. – Списък на съкращенията [35]; 
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- Куманова, А. Класификационни построения  на  видовете  библиография, библиографската дейност,  
библиографските  указатели  и  библиографската  информация : Учебник по общо библиографознание за обучение на 
задочни студенти / Обща ред. Н. Василев ; Експертна ред. Н. Казански ; Библиогр. ред. М. Максимова ; Терминолог. 
ред. Д. Ралева ; Справочно-информ. ред. Ц. Найденова, А. Даскалов ; Рец.: С. Денчев, А. Соколов, В. Леонов, И. 
Теофилов. – София : За буквите – О писменехь, 2014. – 186 с. : 42 ил., 19 сх. – Списък на цит. лит.: 321 ном. назв. – 
Именен показалец ; Географски показалец ; Предметен показалец на загл. ; Списък на съкращенията. 

Юбил. изд., посветено на 250-год. от създаването през 1762 г. от Св. отец Паисий Хилендарски на „История 
славяноболгарская...”, 200-год. от смъртта на Св. епископ Софроний Врачански (1813 г.) и 60-год. на Ректора на Унив. 
по библиотекознание и информ. технол. проф. д. ик. н. Стоян Денчев [36]. 

А. Куманова является автором первого учебника по методике научных исследований 
в информационно-коммуникативной сфере: 

- Куманова, А. Методика на научните изследвания : Ч. І. Терминосистема : Учебник / Науч. ред. Н. Василев 
; Ред. Р. Василева ; Рец. С. Денчев, Н. Казански. – София : За буквите – О писменехь, 2014. – 246 с. : сх., рис., ил. – 
Библиогр.: 71 ном. назв. ; Именен показалец ; Предметен показалец ; Въпроси за проверка [38].  

Публ.  и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2014): <http://www.sno.unibit.bg>;

Когнитологии феномена нестинарства и его информационному картографированию 
посвящены три книги Ал. Кумановой: 

- Нестинариана : Историография. Систематизиран анотиран библиографски указател. Фотомонография 
: Учебно пособие по дисциплината „Нестинарство: Информационни кодове на културното наследство” / Състав., 
историография, предг. А. Куманова ; Науч. и ез. ред., дейксис (етимология), емблематика Н. Василев ; Науч. ред. 
С. Денчев, Н. Цв. Кочев, Н. Яръмов, М. Куманов ; Терминолог. и справочно-информ. ред. Н. Казански ; Библиогр. 
и справочно-информ. ред. М. Максимова ; Справочно-информ. ред. Д. Ралева ; Рец. Ж. Стоянов, Х. Мутафов, С. 
Райчевски, В. Велев, И. Теофилов ; Посв. се на: обявяването на нестинарството на 30 септември 2009 г. от  
ЮНЕСКО за световно нематериално културно наследство; 250-год. от създаването през 1762 г. от Св. о. Паисий 
Хилендарски на „История славяноболгарская …”; 200-год. от смъртта на Св. епископ Софроний Врачански и 60-
год. на Ректора на Унив. по  библиотекознание  и  информ. технол. проф. д.ик.н. С. Денчев. – София : За буквите – О 
писменехь, 2012. – 1-10 ; І-CXXXII ; 11-352 с. : с ил. – (Факлоносци ; ІІІ). – Именен показалец ; Хронолог. показалец 
; Ист. показалец ; Геогр. показалец ; Показалец по ез. ; Показалец на период. изд. ; Показалец на сер. ; Списък на ил. ; 
Списък на съкр. [29] 

Публ.  и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2012): <http://www.sno.unibit.bg>;

  - Куманова, А. Нестинариана : Историография. Фотомонография : Учебное пособие / Науч. и яз. ред. 
Николай Василев ; Науч. ред.: Стоян Денчев, Николай Цв. Кочев, Николай Ярымов, Милен Куманов ; Термин. и 
справочно-информ. ред. Никола Казански ; Библиогр. и справочно-информ. ред. Марияна Максимова ; Справочно-
информ. ред. Диана Ралева ; Рец. Желязко Стоянов, Христо Мутафов, Стоян Райчевски, Венцислав Велев, Иван 
Теофилов. – София : За буквите – О писменехь, 2014. – 206 с. : с ил. (Факлоносци ; ХІІ) 

Юбил. изд., посв. провозглашению нестинарства ЮНЕСКО 30 сентября 2009 г. мировым нематериальным 
культурным наследием; 1150-лет. Крещения болгар [39]. 

Публ.  и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2014): <http://www.sno.unibit.bg>;

- Kumanova, A. Nestinariana : Historiography. Photomonography : Compendium / Sci. and language ed. Nikolay 
Vasilev ; – Sci. ed. Stoyan Denchev, Nikolay Tsv. Kochev, Nikolay Yaramov, Milen Kumanov ; Terminolog., reference and 
inform. ed. Nikola Kazanski ; Bibliogr., reference and inform. ed. Maryana Maximova ;  Reference and inform. ed. Diana 
Raleva ; Rev.: Zhelyazko Stoyanov, Hristo Mutafov, Stoyan Raychevski, Ventsislav Velev, Ivan Teofi lov. – София : За 
буквите – О писменехь, 2014. – 190 с. : с ил. (Факлоносци ; ХІІІ) 

A Jubilee edition dedicated to: Intangible Cultural Heritage of Humanity on 30th September 2009 by UNESCO; 
1150th anniversary of the Christianization of Bulgaria [41].

Публ.  и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2014): <http://www.sno.unibit.bg>.

Плодом научных экспедиций, в которых А. Куманова приняла ключевое участие, 
стала публикация ее дневника: 

- Куманова, А. Очите на Шари. Sub rosa (Страници от един забравен дневник [по научните експедиции в 
Иран, Турция /Северна Месопотамия/, Италия, Русия, България]) = Shari`s eyes. Sub rosa (Pages of a forgotten diary 
[according to scientifi c missions in Iran, Turkey /North Mesopotamia/, Italy, Russia, Bulgaria]) / Ред., бел. Н. Василев ; 



1308

Ред.-иранист И. Панов ; Рец.: Ц. Теофанов, А. Федотов, Б. Тодорова и др. ; Епиграф: На всички, които ме изпълват 
със съществуването си – на Духа, който животвори! ”. – София : WINI 1837, 2014. – 414 с. : рис., фотогр., ил. – Рез. на 
бълг., рус., англ. – В част от тир. – рез. на фарси. – Др. рец.: П. Велчев, Н. Казански.

Публ.  и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2014): <http://www.sno.unibit.bg>.
Ново ел. изд. – 2015 [44].
3. доп. ел. изд. – 2016 [44-а].

Участие в проектах (2013-2015 гг.):
1. Завершившийся изданием научной монографии проект (2009 г.) 

„Информационная карта нестинарства (Трансмиссия солярного культа, проникшего 
из Малой Азии на Балканский полуостров на базе научных экспедиций  /по России, 
Ирану, Турции, Италии/” (в связи с присвоением ЮНЕСКО 30 сентября 2009 г. 
нестинарству статуса памятника нематериального культурного наследия) (коллекция из 
1549 документов на 20 языках по данной теме – основа одноименного библиографического 
указателя в виде классической библиотеки, – подарена 17.05.2013 г. А. Кумановой 
Библиотечно-информационному центру УниБИТ):

Куманова, А. Нестинариана : Историография. Систематизиран анотиран библиографски указател. 
Фотомонография : Учебно пособие по дисциплината „Нестинарство: Информационни кодове на културното 
наследство” / Състав., историография, предг. А. Куманова ; Науч. и ез. ред., дейксис (етимология), емблематика 
Н. Василев ; Науч. ред. С. Денчев, Н. Цв. Кочев, Н. Яръмов, М. Куманов ; Терминолог. и справочно-информ. ред. 
Н. Казански ; Библиогр. и справочно-информ. ред. М. Максимова ; Справочно-информ. ред. Д. Ралева ; Рец. Ж. 
Стоянов, Х. Мутафов, С. Райчевски, В. Велев, И. Теофилов ; Посвещава се на: обявяването на нестинарството на 
30 септември 2009 г. от  ЮНЕСКО за световно нематериално културно наследство; 250-год. от създаването през 
1762 г. от Св. о. Паисий Хилендарски на „История славяноболгарская …”; 200-год. от смъртта на Св. епископ 
Софроний Врачански и 60-год. на Ректора на Унив. по  библиотекознание  и  информ. технол. проф. д.ик.н. С. 
Денчев. – София : За буквите – О писменехь, 2012. – 1-10 ; І-CXXXII ; 11-352 с. : с ил. – (Факлоносци ; ІІІ). – Именен 
показалец ; Хронолог. показалец ; Ист. показалец ; Геогр. показалец ; Показалец по ез. ; Показалец на период. изд. ; 
Показалец на сер. ; Списък на ил. ; Списък на съкр.

   Публ.  и във вид на ел. книга в изд. „За буквите – О писменехь” (2012): <http://www.sno.unibit.bg>.
  
2. Завершившийся размещением продукции восьми студенческих форумов 

(девятый – в процессе подготовки) и сопутствующей им литературы на электронном сайте 
(www.sno.unibit.bg) по проекту 2011 г. „Создание и размещение в интернете портала 
Студенческого научного общества ГУБИТ как части общего сайта университета, 
раскрывающего уровень научно-исследовательского творчества и учебно-
педагогического процесса”. 

3. Участие в завершенных проектах (2013 – 2014 гг.): 

1. Дистанционное обучение библиотечно-информационным наукам, печатной коммуникации и 
наукам о культурном наследии, согласно Договору N BG 051PO001-4.3.04-0039;

2. Развитие электронных форм дистанционного обучения в системе высшего образования, согласно 
Договору N BG 051PO001-4.3.04;

3. Разработка системы управления знаниями на Факультете информационных наук ГУБИТ, согласно 
Договору N BG 051PO001-4.3.04-0066;

4. Система квалификации и карьерного развития преподавателей ГУБИТ, согласно Договору N BG 
051PO001-3.1.09-0025;

5. Создание продукта в сфере культурного туризма, связанного с исследованием и популяризацией 
жизни и творчества Любена Каравелова  (согласно Постановлению N 9) (под  руководством проф.  А. 
Кумановой);

6. Исследование мотивации и удовлетворенности студентов, обучающихся по специальности 
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„Библиотековедение и библиография” и роли преподавателя (согласно Постановлению N 9);

7. Стимулирование научной коммуникации в исследовательской деятельности преподавателей 
ГУБИТ в национальном и международном научном обмене – Научные конференции с международным 
участием по случаю Дня болгарских просветителей „Общество знания и гуманизма ХХІ века – 1 ноября 2014 г. 
(согласно Постановлению N 9);

8. Исследование и анализ инновативных практик в библиотечном образовании. Разрабатывание 
среды для практического обучения студентов на базе подхода Learning by Doing (по Распоряжению N 9); 

9. Библиотечное образование в прошлом и сегодня: проблемы и подходы (по Распоряжению N 9); 

10. Трансмиссия солярного культа по новооткрытым археологическим следам (Воттоваара – Аркаим: 
Россия) для целей ризоматического планетарного вторичнодокументального картографирования культа к 
свету без географических и административных границ (Первая болгарская научная экспедиция в России 2015 
г. под патронажем Международной Академии по информатизации при ООН, Арктической Академиии наук и 
Ноосферной общественной академии наук. 

За написание и публикацию штудии „Списание „Хирургия” (1934-2004 г.) : 
Историогр. когнитол. студия-кадастър = Journal „Surgery” (1934-2004) : Historiographical 
and cognitological study-cadastre” А. Куманова удостоена Специальной награды Союза 
хирургов Болгарии, врученной ей 5.10.2006 г. во время Международного Конгресса 
хирургов, проходившего в Софии:

Куманова, А. Списание „Хирургия” (1934-2004 г.) : Историогр. когнитол. студия-кадастър = Journal 
„Surgery” (1934-2004) : Historiographical and cognitological study-cadastre [: Встъп.; Ч. I-III; Закл. ; Прил. ; Цит. лит. 
и бел.] / Мед. унив. – София. Мед. фак. – Унив. б-ца „Александровска”; Науч. д-во на хирурзите. Сп. „Хирургия” 
; А. Куманова ; Гл. отг. ред. Н. Яръмов ; Науч. ред. М. Куманов ; Библиогр. ред. Н. Казански ; Консулт. на изд. 
В. Велев ; Ез. консулт. А. Даскалов ; Лит. и граф. дизайн-ред. Ц. Найденова ; Худож. оформл. К. Филчева ; 
Епиграфи: „… това ще бъде вам за свидетелство … с търпението си спасявайте душите си.” – Лука (21:13; 19) ; 
„принасяй страданията като добър воин Иисус Христов.” – Св. Ап. Павел. 2 Тим. (2: 3) ; „науката се стреми да 
систематизира нашите преживявания и да ги разположи в логическа система” ; „За прилагането на своя метод … 
изследователят трябва … да узнае от природата ясно формулираните общи принципи…” – А. Айнщайн ... . – Посв.: 
В чест на 70-год. на изд. – Хирургия (София), 2005, N 1, с. 1-111 с. 

Публ.  и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2014): <http://www.sno.unibit.bg> [18].

За участие в первом международном симпозиуме „Вузы культуры и искусств в 
едином мировом образовательном пространстве” (Москва, 17-18.05.2007) и за речь, 
произнесенную на нем, А. Куманова получила особую благодарность Президента 
симпозиума, ректора Московского государственного университета культуры и искусств 
проф. Н. В. Кротовой.

На Втором Международном библиографическом конгрессе (Москва, 
7-8.10.2015) на Первом пленарном заседании награды удостоена разработанная А. 
Кумановой хронологическая классификация генезиса международной универсальной 
библиографической информации от ІІІ в. до н.э. (Каллимах Александрийский) до 
международных универсальных библиографических указателей планеты (ХІХ-ХХІ вв.).

С 2007 г. А. Куманова является членом Академического, Ученого и Факультетского 
советов Факультета библиологии, информационных систем и общественных коммуникаций 
ГУБИТ (к июню 2011 г. она – член последних двух из вышеупомянутых советов). 
24.06.2011 г. Проф. А. Куманова избрана председателем Общего собрания Факультета 
библиотековедения и культурного наследия ГУБИТ.   

21.12.2012 г. она удостоена почетного звания „Творец ГУБИТ”.
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19.12.2013 г. А. Куманова выбрана членом Санкт-Петербургской Арктической 
академии наук по секции „Информационные технологии”.

27.12.2013 г. А. Куманова выбрана членом Международной академии 
информатизация (МАИ) в генеральном консультативном статусе ООН (отделение 
„Библиотековедение”).

5.03.2014 г. А. Куманова выбрана в Президиум отделения „Библиотековедения” 
МАИ. 

17.11.2014 г. она избрана членом Ноосферной Общественной Академии наук 
Российской Федерации.

В период с 7.09 по 16.09.2014 г. в качестве председателя Болгарско-иранского 
женского общества дружбы и сотрудничества А. Куманова была руководителем болгарской 
женской делегации в Иране, целью которой было углубление контактов между деятелями 
науки и культуры Болгарии и Ирана.

16.01.2016 г. А. Куманова награждена медалью М. В. Ломоносова Российской 
академией естественных наук за большой вклад в технический прогресс, проведение 
научно-исследовательских работ, подготовку научных кадров и многолетнюю новаторскую 
деятельность.     

А. Куманова – супруга историка-энциклопедиста, проф. Милена Куманова, 
провозглашенного Американским Биографическим институтом ученым 2005 и 2006 гг.
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ACADEMICIAN,  
PROFESSOR,  

DOCTOR OF PEDAGOGICAL SCIENCES
  

ALEXANDRA VENKOVA KUMANOVA

Bibliographer, philosopher, cognitologist

CV

Offi ce:                    University of Library Studies and Information Technologies
    1784 София, бул. „Цариградско шосе” 119
    Tel./FAX: + 359 (0) 2 971 80 68
    е-mail: unibit@unibit.bg
    www.unibit.bg

Postal address:    1115 София, ж. к. „Младост-4”,
бл. 440, вх. „А”, апарт. 18

е-mail:                       alexkum@abv.bg

GSM:      + 359 885 240 729

Home tel.:                       + 359 2 886 114 250

URL:     www.sno.unibit.bg ; www.unibit.bg

Professor of Theory of Scientifi c Information at the University of Library Studies 
and Information Technologies (ULSIT), Sofi a /Bulgaria/ (2007-).

Born on 13.02.1956 in Sofi a /Bulgaria/. 
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Scientifi c interests in the fi eld of: 
- theory of information (information modeling, philosophical science of science, 

humanitarian knowledge; morphology and etymology of  information); 
- bibliographic cognitology (system-structural bibliography, methodology and 

historiography of the secondary documentation knowledge, morphology of bibliography; genesis 
of the world universal bibliography);

- classifi cation and systematization of the kinds of knowledge and revealing of 
their philosophical substance (explicit /formalized, discrete, natural, corresponding/; obscure 
/tacit; scientifi c  /rational/; hidden /mystic, esoteric, agnostic, transcendental, by presence; 
epistemological /еpistémé/, technical /techné/ ...).

 
Education and professional experience. In 1974 she graduated from 7th Elite High 

School (former First Girls’ High School) in Sofi a with profi ciency in Latin, foreign Western 
languages and large humanitarian profi le.

In 1975-1976 she majored in Book and Library Studies and Bibliography at the State 
Library Institute (today ULSIT).  

After competition she continued her high education in Saint Petersburg, Russia.
In 1976-1980 she studied as master in the same subject (with enforced profi le in fi ne 

literature and arts) at Saint Petersburg (former Leningrad) State Institute of Culture. Her teachers 
and masters are Prof. A. M.  Panchenko, Prof. V. I. Kaminski, Prof. V. J. Grechnev, V. M. Akimov 
(Russian literature), Prof. S. A. Reiseir (Literary studies), prof. E. A. Korsunskiy (Psychology), 
Prof. S. S. Landa (History), Prof. I. V.Gudovschikova, Prof. A. V. Mamontov, Prof. I. E. 
Barenbaum, Prof. I. A. Shomrakova (Bibliography and Book science), Prof. A. V. Sokolov, Prof. 
V. P. Leonov (Informatics), Prof. G. G. Firsov, Prof. V. F. Saharov, Prof. A. N. Vaneev, Prof. V. S. 
Kreydenko (Library Science)…

In 1980 she graduated with full honors and distinctions simultaneously in three chairs 
(fi ne literature; psychology and sociology; general bibliography) with special recommendations 
for a post-graduate course.

As Bulgarian law at that time restricted her to continue doctoral studies, during 1980-
1983 A. Kumanova was acting as bibliographer–editor in the serial publications of the current 
national bibliography of Bulgaria, universal recommendation bibliographical bulletin New books, 
retrospective bibliographies in Bulgarian literature (for H. Botev, L. Karavelov), all of them 
published by the Center for National Bibliography at the Bulgarian National Library SS. Cyril and 
Methodius (BNLCM).  

Here A. Kumanova established a Circle of professional ethics in the library and 
bibliographic activity and presided over it (1980-1983).

In the course of her research activity from 1980 to 2007 A. Kumanova realizes at her 
expenses (granted by the actor Todor Petrov who is her uncle) scientifi c missions in the leading 
world centers of informatization in Europe and USA where she directly studied the level of 
information modeling in the largest libraries, universities and cultural institutions. She gave 
lectures in system-structural bibliography in Bulgaria, Russia and Estonia, which are systematized 
in educational courses and syllabuses.

In 1983-1987 she is a post-graduate student at Saint Petersburg after competition at 
BNLCM; 1987 - PhD. She is a lecturer in Bulgaria on Theory of scientifi c information; 1987-
1993 – research assistant 2nd degree at BNLCM; 1989-1996  – specializes in Saint Petersburg 
State Academy of Culture and Arts after competition at BNLCM and National  Endowment Fund 
“13 centuries of Bulgaria” ; 1996  – Doctor of pedagogical sciences in the Theory of scientifi c 
information (at Saint Petersburg State Academy of Culture and Arts, Russia).
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Дисертационни трудове:
- Куманова, А. Рекомендательная библиография в видовой структуре библиографии и ее внутренняя 

дифференциация как основание системы пособий (на основе теорий европейских стран СЭВ и практики Болгарии) 
: Дис. ... канд. педаг. наук : [В 2 т. : Т. 1-2] / Ленингр. гос. инст. культуры им. Н. К. Крупской ; Науч. руководитель ... 
А. В. Мамонтов ; Рец.: ... Э. Э. Найдич, ... А. А. Туровская. ─ Ленинград, 1987. ─ На правах рукописи. ─ Защищ.: 
14.04.1987 г. ─ 

Т. 1. ─ 330 с.  
Т. 2 : Прил. ─ 389 с. [1];
  

- Куманова, А. Форма библиографической информации в системе гуманитарного знания : Теоретико-
методологические проблемы : Дис. ... докт. педаг. наук [В 2 т. : Т. 1–2] / Санкт-Петерб. гос. акад. культуры ; Рец.: ... 
А. В. Соколов, ... Г. Ф. Гордукалова, ... В. А. Петрицкий. ─ Посв.: Болг. библиогр. инст. им. Элина Пелина (1941-1963 
гг.), воплотившего собою под началом ... Т. Борова истинный дух библиогр. культуры ... . ─ На правах рукописи. ─ 
Защищ.: 13.02.1996 г.   

Т. 1. ─ 398 с.  
Т. 2 : Прил. ─ 799 с. : [76] схем, [29] табл., [3] граф. формул. [2]

According to the cited dissertational works manuals have been made the fi rst – in the 
respective fi elds, designed for the higher education in Russia and Bulgaria:

- Куманова, А. Рекомендательная библиография в видовой структуре библиографии и ее внутренняя 
дифференциация : Курс лекций по общему библиографоведению / Ленингр. гос. инст. культуры им. Н. К. Крупской 
; [Ред. А. А. Соловьев] ; Науч. ред. А. В. Мамонтов ; [Библиогр. ред. И. Л. Клим] ; Рец.: Э. Э.Найдич ; Эпиграф: „Le 
tronc explique les branches qui expliquent les feuilles.” ─ E. Zola. ─ Ленинград, 1989. ─ 188 с. : [16] схем, [5] табл., [6] 
граф. ─ Библиогр.: 342 нум. назв. в систем.-алф. порядке. [6];

- Куманова, А. Введение в гуманитарную библиографию : [В 2 ч. : Ч. I-II :]. Ч. I. Философско-
науковедческая картина гуманитарного знания : Библиографоведч.исслед.[: Курс лекций] / [Санкт-Петерб. гос. акад. 
культуры] ; Общ. ред. А. А. Соловьев ; Библиогр. ред. И. Л. Клим ; Худож. оформл. Н. В. Скородум ; Науч. консульт.: 
Я. Е. Белявский, Э. В. Соколов, В. А. Щученко ; Рец.: А. В. Мамонтов, В. П. Леонов, Г. В. Головко. ─ Санкт-Петербург, 
1995. ─ 252 с. : 24 схем, 3 табл. ─ Библиогр.: 510 [250] нум. и 260 ненум. назв. ─ Посв.: 75-лет. СПб[Г]АК ... [12]; 

Ново изд.: С., 2007: Ч. I. [20] – Публ.: София, 2005: Ч. IІ. [17, 21]; 

- Куманова, А. Введение в гуманитарную библиографию : [В 2 ч. : Ч. I-II. :] Ч. IІ. Библиографоведческая 
картина гуманитарной библиографии : Библиографоведч. исслед. : Курс лекций по общему библиографоведению 
/ Гос. высш. инст. библиотековед. и информ. технол. ─ Болгария; Санкт-Петерб. гос. унив. культуры и искусств ─ 
Россия ; Науч. ред. А. В. Мамонтов ; Лит. ред. А. В. Кейв ; Библиогр. ред. И. Л. Клим ; Консульт. изд. В. И. Велев ; 
Граф. дизайн-ред. И. А. Бикова ; Компьютер. набор ризом: Ц. И. Найденова, Т. В. Ал-Бахлул ; Худож. исполн. график 
и граф. композиции-резюме В. В. Анков ; Худож. оформл. и символика Н. В. Скородум ; Рец.: А. В. Соколов, С. Г. 
Денчев. ─ София : Гутенберг, 2005. ─ 1106 (LXXIX, 417, DCX) с. : 3 граф. форм.; 14 сх.; 3 табл. ─ Библиогр.: систем.-
алф. сп. [2009:] 1244 нум. [и 865 ненум.] назв. загл. на 20 яз. ; Показалци: системат., предм.,  ист., геогр., именен, на 
символите, на хуманит. измерения. ─ Посв.: ... А. В. Мамонтова ... [17];             

Публ. и в: <http://www.svubit.org>.
Ново изд.: С., 2007. – Ч. IІ. [17, 21] – Публ.: Санкт-Петербург, 1995 [12].  

So in 1989 A. Kumanova published in Saint Petersburg the fi rst textbook on the theory 
of the recommendation bibliography (see above). In 1995 here the fi rst lecture manual on 
humanitarian knowledge in the system of the higher education in Russia, as well as worldwide, 
in two parts was also published (1995 – Saint Petersburg; 2005 – Sofi a) (see above) and also 
e-edition (2007 – Sofi a: P. І: 1995; 2007; P. ІІ: 2005; 2007; 2012: <http://www.sno.unibit.bg>). 
This course is studied now in ULSIT as a bibliographic model of knowledge and humanitarian 
knowledge: World centers and national schools:

- Куманова, А. Введение в гуманитарную библиографию [CD-ROM] : Библиографоведч. исслед. : Курс 
лекций по общему библиографоведению : [Ч. I-II] / Гос. высш. инст. библиотековедения и информ. технологий 
(Болгария), Санкт-Петерб. гос. унив. культуры и искусств (Россия). – София : Гутенберг, 2007. – [1358 с.] (42,1 MB). – 
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Дигитално изд. 
Ч. I. Философско-науковедческая картина гуманитарного знания : Библиографоведч. исслед. / С.-Петерб. 

гос. акад. культуры и искусств (Россия). – Санкт-Петербург, 1995. – 252 с. : 24 сх., 3 табл. – Библиогр. 510 [250 
нум. и 260 ненум.] назв. – Кн. е основа на Гл. ІІ. „Соотношение проблем гуманитарного знания и специфики 
библиографической информации о нем” от дис. изследв. на авт., 1996 г. 

Ч. ІІ. Библиографоведческая картина гуманитарной библиографии : Библиографоведч. исслед. : Курс 
лекций по общему библиографоведению / Гос. высш. инст. библиотековедения и информ. технологий (Болгария); 
С.-Петерб. гос. унив. культуры и искусств (Россия). – София : Гутенберг, 2005. – LXXIX, 417, DCIX с. : 3 граф. 
форми, 14 сх., 3 табл. – Библиогр. (1244 номер. и 865 неномер. назв. на 20 ез.) – Кн. е основа на Гл. І. „Соотношение 
проблем систематизации и классификации знания и его отражение в библиографической информормации как 
интеллектуальной модели мира” от дис. изследв. на авт., 1996 г.) (In Russian) [20-21].

1. изд. ─ Санкт-Петербург, 1995 [12]. – Ч. IІ – София, 2005 [17, 21]. 
Публ.  и във вид на ел. книга в изд. „За буквите – О писменехь” (2012): <http://www.sno.unibit.bg>.

Compiler and editor of all kinds (universal, general, research-auxiliary, recommendation, 
current, retrospective…) bibliographic information, during 1987-1993 A. Kumanova also resumed 
the activity of the Circle of professional ethics at BNLCM: she organizes meeting with eminent 
scholars and cultural fi gures from all fi elds of knowledge, writers, poets (academic discourses, 
based on the method of bibliographic cognitology, published in separate monographs):

- Cor cordium : Портреты ученых [проф., докт. наук: Ю. М. Лотмана, Ю. А. Шрейдера, А. С. Мыльникова, 
В. А. Щученко, И. В. Гудовщиковой, О. П. Коршунова, А. В. Соколова, Р. А. Казарьянца, В. Б. Краснорогова] в стиле 
интервью / Ведет беседы, авт. предисл., преамб. и примеч.: А. Куманова. ─ Санкт-Петербург, 1994. ─ 173 с. : [9] с. 
фотопортр. (In Russian) [9];

Профессор Иосиф Евсеевич Баренбаум : Эпистолярная беседа-раздумье [: Когнитологический портрет 
ученого в стиле интервью] / Ведет беседу, авт. предисл., преамб. и примеч.: ...; Эпиграф: „ ... Диалог – это своего 
рода космос. Подобно тому, как в диалоге звучат речи разных лиц сообразно с тем, что каждому подобает, так и 
в космосе есть разные природы, издающие разные звуки, ибо каждая вещь звучит согласно собственной природе. 
... Подобно тому как ... в космосе душа присоединяется то к одним, то к другим, так и в диалоге есть персонажи 
спрашивающие и отвечающие, опровергающие и опровергаемые, и душа наша, будучи как бы судьею между ними, 
склоняет то к тем, то к другим ... Самое прекрасное живое существо – это космос, и ему подобен диалог – 
наипрекраснейший из видов словесности.” – Платон / пер. с древнегреч. Ю. А. Шичалина. – Шумен : Аксиос, 2005. 
– 76 с. : портр. – Именной индекс.

Заметки о публ.; 
Ч. I-III : Ч. I. Биобиблиогр. преамб. ; Ч. II. Беседа ; Ч. III. Примеч. [16];

- Професор д-р Николай Яръмов : Портрет на учения в стила на интервюто [: Когнитологична проскопия] 
[: Ч. I-III] / БАН ; Висш мед. инст. Мед. фак. – Унив. б-ца „Царица Йоанна”; Клинич. ц-р по спешна медицина. 
Клиника по спешна хирургия; Науч. д-во на хирурзите. Сп. „Хирургия” ; Водещ беседата, авт. на биобиблиогр. 
преамбюл и бел.: А. Куманова ; Консулт. В. Велев ; Науч. ред. М. Куманов ; Библиогр. ред. Ц. Стайкова ; Лит. 
ред. и граф. дизайн-ред. Ц. Найденова ; Ез. консулт. А. Даскалов ; Худож. на фотопортр. А. Русев. – София, 2004. 
– (Библиогр. на бълг. учени ; Портрети в стила на интервюто ; N 6). – с. LV–LVI: Именен индекс ; с. VII: Худож. 
фотопортр. – Автореф.: Aliis inserviendo consumor. – Посв. ... А. Д. Витебский, Н. Василев, В. Матеев, В. Янков. – 
Хирургия (София), с. I-LVI, 1 л. портр. – Прил. 

[: Ч. I. Библиогр. преамб., с. XIII-XVI; 
Ч. II. Интервю, с. XVII-XLVIII; 
Ч. III. Библиогр. и проч. бележки, с. XLIX-LIII] [14];

Професор Стоян Денчев : Primus inter pares : Щрихи към когнитологичен портрет, направен в стила на 
интервюто : Учебник за студенти … в дисциплините от информ.-комуникативния цикъл на знанието / УниБИТ ; 
Беседата води, послесл. А. Куманова ; Обща ред. и дейксис Н. Василев ; Рец.: А. Соколов, Д. Христозов, И. Коен, Н. 
Казански. – София : За буквите – О писменехь, 2015. – 184 с. : с  ил. – (Факлоносци ; ХІV)

Юбил. изд., посв. на 70-год. на ЮНЕСКО и 65-год. на Държ. библиотекарски инст. – днес: Унив. по 
библиотекознание и информ. технол. – С библиогр. ; Именен показалец ; Списък на ил. ; Списък на съкр. [42].

Публ.  и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2015): <http://www.sno.unibit.bg>.

 
An original continuation of this gallery of cognitologic portraits is the book:
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Куманова, А. Апостоли на инфосферата : Наблюдение на ценностите : Увод в онтологията на триединството 
информация – наука – школа : Учебник за студенти по когнитологично портретиране на персоналии в дисциплините 
от информ.-комуникативния цикъл на знанието [: Т. Топалова, Л. Георгиев, С. Ленкова, Е. Златева, Б. Десев, Т. 
Бончева, М. Василев, В. Младенова, С. Кралев, Т. Арабаджиева, Б. Паунов, Е. Георгиева.]. – София : За буквите – О 
писменех, 2010. – 314 с. : с портр. – (Сер. Факлоносци ; І) [23]

Публ. и в: <http://www.local.svubit.org/2009/03/08/opеn-da> – до 30.09.2010; от 30.09.2010: <http://www.sno.
unibit.bg>.  

Публ.  и във вид на ел. книга в изд. „За буквите – О писменехь” (2010): <http://www.sno.unibit.bg>.

A. Kumanova is also the author of the Bulgarian Chekhov studies:
Куманова, А. [Антон Павлович] Чехов в Болгарии : Переводы и литературная критика [: Ист.-культурное 

текстол. библиогр. исслед.]. // Чехов и мировая литература : В 3 кн. : Кн. 2 / ИМЛИ РАН. ─ Москва, 2005, с. 84-107. ─ 
Библиогр.: 106 неном. назв. в 94 ном. прим. [288]

Публ. и в:  <feb-web.ru/feb/chekhov/critics/ml2/ml2-0842.htm>.

In 1996-1999 A. Kumanova created the fi rst syllabuses in Bulgaria on the elaborated 
by her lecture courses (on humanitarian knowledge and humanitarian bibliography) for: 
Slavic University in Bulgaria, Military Academy G. S. Rakovski, Higher Research Institute at the 
Ministry of interior of Bulgaria, ULSIT, Saint Petersburg State University of Culture and Arts, 
Russia.

The main courses taught by her in ULSIT (2005-  ):
„Infosphere: Cognitology”;
„Bibliographic model of knowledge”;
„Methodic of the scientifi c research”;
„Foundations of the information modeling”;
„Humanitarian knowledge”;
„Academic writing”, etc.
     
A. Kumanova is author of more than 31 lecture courses, created and constantly updated 

by her [392-422].
In 2011 A. Kumanova presented elaborated by her master program at ULSIT in 

Navigation of information environment, in conformity with which library and information 
sciences – as principally universal, humanitarian spheres of scientifi c and practical life – are 
defi ned as naturally cumulating universal, humanitarian knowledge, and ipso facto are forefront 
areas used for information retrieval purposes. The historiographic reconstruction of the universal 
knowledge in conformity with this conception is a cognitologic interdisciplinary problem of the 
library science and bibliography connected to creation of an information picture of the world. 

Position occupied – head of the Student Scientifi c Society at ULSIT (SSS at ULSIT). 
A. Kumanova directed SSS at ULSIT, created on her own initiative in 2005. She is also an editor-
in-chief of all annual Student’s scientifi c conferences at ULSIT (on 22.05.2015 – ХІ Conference) 
Proceedings of the Student Scientifi c Society at ULSIT (Sofi a, 2008-  ), initially: Vol. І-  (by 2016 
– 11 volumes):

Трудове на Студентското научно общество при УниБИТ / глав. ред. А. Куманова. – София, 2008-  . 
Том І.  [Първа-Трета]  І-ІІІ  Студентски научни конференции. – 2008. – 612 с. : с ил. ; табл. – Съдържа: 

Tabula gratulatorum : Систематиз. хронол.-азб. библиогр. списък на публ. на членовете на Студентското науч. 
общество на университета за 2005-2007 г. (72 загл.). 

Том ІІ. [Първа-Четвърта]  І-ІV  Студентски научни конференции : Избр. публ. – 2008. – 652 с. : с 
ил. ; табл. – Съдържа: Tabula gratulatorum : Систематиз. хронол.-азб. библиогр. списък на публ. на членовете на 
Студентското науч. общество на унив. за 2005-2008 г. (223 загл.).

Том ІІІ. The English – Russian – Bulgarian Dictionary of Library and Information Terminology = Русско-
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болгаро-английский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Българо-англо-руски речник по 
библиотечна и информационна дейност [: Първа-Четвърта]  І-ІV Студентски научни конференции. – 2009 (2010). 
– 886 с. : с ил., табл.

Том ІV. [Четвърта]  ІV  Студентска научна конференция. – 2009. – 648 с. : с ил. ; табл. – Съдържа: Tabula 
gratulatorum : Систематиз. хронол.-азб. библиогр. списък на публ. на членовете на Студентското науч. общество на 
унив. за 2005-2009 г. (319 загл.).

Том V. [Пета]  V  Студентска научна конференция. – 2010. – 894 с. : с ил. ; табл. – Съдържа: Tabula 
gratulatorum : Систематиз. хронол.-азб. библиогр. списък на публ. на членовете на Студентското науч. общество на 
унив. за 2005-2009 г. (419 загл.). – Юбил. изд., посветено на 60-год. на Държ. библиотекарски инст., днес: УниБИТ.

Том VІ. [Шеста]  VІ  Студентска научна конференция. – 2011. – 668 с. : с ил. ; табл. + 208 с. : СВ О П ИС 
: Свети отец Паисий Хилендарски. История славяноболгарская : Информ. код на бълг. книжовност и лит. – Съдържа: 
Tabula gratulatorum : Систематиз. хронол.-азб. библиогр. списък на публ. на членовете на Студентското науч. 
общество на унив. (507 загл.).

Съдържа и:  Свети отец Паисий Хилендарски. История славяноболгарская …: Информационен код на 
българската книжовност и литература: І. Аналитика (Историография. Сигнифициран препис. Коментар. Именен 
показалец. Географски показалец. Тезаурус); ІІ. Синтез (Лексикална морфология. Семантика. Синтагматика. 
Синархия) / Обща ред. и епилог С. Денчев; Науч. ред., историография, коментар, именен показалец, географски 
показалец М. Куманов; Библиогр. и текстолог. ред., тезаурус, предисл., сигнифициран препис А. Куманова; Ез. 
ред., предисл., сигнифициран препис, послеслов (дейксис) Н. Василев; Терминолог. ред. Е. Томова, Д. Ралева, В. 
Велев; Справочно-информ. ред. М. Максимова, Ц. Найденова, А. Даскалов; Рец.: И. Теофилов, Н. Казански. // Тр. 
на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 1-208 СВ. О. П ИС : ил. (Факлоносци ; ІІ). – 
Юбил. изд., посветено на 60-год. на Държ. библиотекарски инст., днес: Унив. по библиотекознание и информ. технол.

Т. VІІ. [Седма] VІІ Студентска научна конференция. – 2012. – 762 с. : с ил. ; табл. – Съдържа: Tabula 
gratulatorum : Систематиз. хронол.-азб. библиогр. списък на публ. на членовете на Студентското науч. общество на 
унив. (610 загл.). 

Т. VІІІ. [Осма] VІІІ Студентска научна конференция. – 2013. – 672 с. : с ил. ; табл. – Съдържа: Tabula 
gratulatorum : Систематиз. хронол.-азб. библиогр. списък на публ. на членовете на Студентското науч. общество на 
унив. (734 загл.). 

Т. ІХ. [Девета] ІХ Студентска научна конференция. – 2014. – 136  с. : с ил. ; табл. – Съдържа: Tabula 
gratulatorum : Систематиз. хронол.-азб. библиогр. списък на публ. на членовете на Студентското науч. общество на 
унив. (879 загл.). 

Т. Х. [Десета] Х Юбилейна Студентска научна конференция. – 2015. – 330 с. : с ил. ; табл. – Съдържа: 
Tabula gratulatorum : Систематиз. хронол.-азб. библиогр. списък на публ. на членовете на Студентското науч. 
общество на унив. (1332 загл.).

Т. ХІ. [Единайста] ХІ Студентска научна конференция. – 2016. – 618 с. : с ил. ; табл. – Съдържа: Tabula 
gratulatorum : Систематиз. хронол.-азб. библиогр. списък на публ. на членовете на Студентското науч. общество на 
унив. (1561 загл.) [433-443]. 

Публ. и в:  <http://www.local.svubit.org/2009/03/08/opеn-da> – до 30.09.2010; от 30.09.2010: <http://www.sno.
unibit.bg>.

The edition encompasses under the form of TABULA GRATULATORUM a systematized 
chronologic-alphabetical bibliographic list of publications by members of the Student Scientifi c 
Society at ULSIT. By 13.02.2016 these publications numbered 1725. They are published also in 
scientifi c periodicals in Bulgaria and abroad.

As Volume III of this edition the fi rst three-lingual dictionary of library and 
information terminology with parallel united signifi ed lingual versions was published under 
the chief editorship of A. Kumanova:

- English-Russian-Bulgarian;
- Russian-Bulgarian- English;
- Bulgarian- English-Russian:
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[1] The English – Russian – Bulgarian Dictionary of Library and Information Terminology = Англо-русско-
болгарский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Англо-руско-български речник 
по библиотечна и информационна дейност / Сompil.: John V. Richardson, Eduard R. Sukiasian, Victor V. Zverevich, 
Alexandra Kumanova ; Managing Ed.: Stoyan Denchev ; Ed.-in-Chief: Alexandra Kumanova ; Ed. Board: Robert Burger, 
Charles E. Gribble,  Irina L. Lynden, Patricia Polansky, Bradley L. Schaffner, Yakov L. Shraiberg, Nikolaj Vasilev, Mariyana 
Maximova, Tcvetanka Naydenova, Svetla Boycheva, Anton Daskalov, Ruzha Simeonova, Tatyana Dermendzhieva, Diana 
Raleva, Boryana Nikolova ; Graph. Ed.: Nikolaj Vasilev, Boryana Nikolova,  Boryana Apostolova ; Techn. Ed.: Nikolaj 
Vasilev, Vasilka Stefanova ; Rev.: Fred Mainhard, Nikola Kazanski, Maria Mladenova, Dimitar Christozov ; [2] The Russian 
– Bulgarian – English Dictionary of Library and Information Terminology = Русско-болгаро-английский словарь по 
библиотечной и информационной деятельности = Руско-българо-английски речник по библиотечна и информационна 
дейност / Состав.: Эдуард Р. Сукиасян, Виктор В. Зверевич, Александра Куманова, Джон В. Ричардсон ; Ответств. 
ред.: Стоян Денчев ; Гл. ред.: Александра Куманова ; Ред. коллегия: Роберт Бургер, Чарльз Гриббл, Ирина Л. Линден, 
Патриция Полански, Брэдли Шаффнер, Яков Леонидович Шрайберг, Николай Василев, Марияна Максимова, 
Цветанка Найденова, Светла Бойчева, Антон Даскалов,  Ружа Симеонова, Татяна Дерменджиева, Диана Ралева, 
Боряна Николова ; Граф. ред.: Николай Василев, Боряна Николова, Боряна Апостолова ; Техн. ред.: Николай Василев, 
Василка Стефанова ; Рец.: Фред Майнхард, Никола Казански, Мария Младенова, Димитър Христозов, Стефка 
Илиева ; [3] The Bulgarian – English – Russian Dictionary of Library and Information Terminology = Болгаро-англо-
русский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Българо-англо-руски речник по библиотечна 
и информационна дейност / Състав.: Александра Куманова, Джон В. Ричардсън, Едуард Р. Сукиасян, Виктор В. 
Зверевич ; Отг. ред.:  Стоян Денчев ; Гл. ред.: Александра Куманова ; Ред. колегия: Роберт Бургер, Чарлз Грибъл, 
Ирина Л. Линден, Патриция Полански, Бредли Шафнер, Яков Леонидович Шрайберг, Николай Василев, Марияна 
Максимова, Цветанка Найденова, Светла Бойчева, Антон Даскалов, Ружа Симеонова, Татяна Дерменджиева, Диана 
Ралева, Боряна Николова ; Граф. ред.: Николай Василев, Боряна Николова, Боряна Апостолова ; Техн. ред.: Николай 
Василев, Василка Стефанова ; Рец.: Фред Майнхард, Никола Казански,  Мария Младенова, Димитър Христозов, 
Стефка Илиева. – София : За буквите – О писменехь, 2010 с. – 886 с. : с ил. – Тр. на Студентското научно общество 
при Унив. по библиотекознание и информ. технол. : Том ІІІ.  (In English, Russian, Bulgarian) [24]

Публ.  и във вид на ел. книга в изд. „За буквите – О писменехь” (2010): <http://www.sno.unibit.bg>.

A. Kumanova is the author of the thesaurus of the language of St. Ft. Paisiy Hilendarski in 
his Slavonic-Bulgarian History:

Свети отец Паисий Хилендарски. История славяноболгарская … : Информационен код на българската 
книжовност и литература : І. Аналитика (Историография. Сигнифициран препис. Коментар. Именен показалец. 
Географски показалец. Тезаурус); ІІ. Синтез (Лексикална морфология. Семантика. Синтагматика. Синархия) / Обща 
ред. и епилог Стоян Денчев ; Науч. ред., историография, коментар, именен показалец, географски показалец Милен 
Куманов ; Библиогр. и текстолог. ред., тезаурус, предисл., сигнифициран препис Александра Куманова ; Ез. ред., 
предисл., сигнифициран препис, послеслов (дейксис) Николай Василев ; Терминолог. ред. Елена Томова, Диана 
Ралева, Венцислав Велев; Справочно-информ. ред. Марияна Максимова, Цветана Найденова, Антон Даскалов ; Рец.: 
Иван Теофилов, Никола Казански. // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 1-208 
СВ. О. П ИС : ил. (Факлоносци ; ІІ). – Юбил. изд., посветено на 60-год. на Държ. библиотекарски инст., днес: Унив. по 
библиотекознание и информ. технол. (In Bulgarian) [25, 26]

Публ.  и във вид на ел. книга в изд. „За буквите – О писменехь” (2012): <http://www.sno.unibit.bg>.

A. Kumanova created also 6 bibliographic indexes – 2 of them as chronological parts of 
voluminous secondary documentation works and 4 are personal bio-bibliographies of scholars:

- Литература за Христо Ботев : 1930-1938 г. – [Показалци ...] / Нар. библ. „Св. Св. Кирил и Методий”. // 
Христо Ботев. 1848-1876 : Биобиблиогр. указател и опис на архивни документи. – Т. 2 : Литература за Христо Ботев в 
България. – София, 1994, с. 175-283; 757-824 [10];

- Литература за Любен Каравелов : 1944-1964 г. – [Показалци ...] / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий”. 
// Любен Каравелов. 1834-1879 : Биобиблиогр. указател и опис на архивни документи. – София, 1989, с. 255-311; 
418-461. 

Библиогр. информ.: Ковачев, Ал. Творци на българската библиография: Биобиблиогр. – В. Търново, 2004, с. 
49; 217 [5]; 

- Александр Васильевич Мамонтов : Биобиблиогр. указатель [тр.] / Ленингр. гос. инст. культуры им. Н. 
К. Крупской. Библ. фак. Каф. общ. библиогр. и книговед. ; Состав. [и авт. предисл.] А. Куманова ; Науч. ред. И. А. 
Шомракова ; Отв. за вып. Л. В. Трапезникова. – Ленинград, 1989 [обл.: 1990]. – 42 с., 1 л. портр. [7];

  
Инга Александровна Шомракова : Аннот. библиогр. указатель [тр.] / Санкт-Петерб. инст. культуры. 

Библ. фак. Каф. общ. библиогр. и книговед. ; Состав. А. Куманова ; Науч. ред. И. Е. Баренбаум ; Отв. за вып. Л. В. 
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Трапезникова ; Рец.: А. В. Мамонтов. – Санкт-Петербург, 1992. – 31 с., 1 л. портр. [8];

Милен К. Куманов. Систематично-хронологичен библиографски списък на книгите, публикувани с 
неговото авторство (Stabat Bibliography) / Науч. ред. Н. Казански ; Библиогр. ред. Д. Ралева, М. Гаврилова, М. 
Максимова, Е. Недева. // Клио : Сб. в чест на 65-год. на … Милен Куманов. – София, 2008, с. 779-800. – 136 ном. загл. 
– Рез. на рус. и англ. ез. [291];

Милен К. Куманов. Систематично-хронологичен библиографски списък на книгите, публикувани с 
неговото авторство (Stabat Bibliography) (Продължение и допълнение. І) / Науч. ред.: Н. Казански, В. Велев ; 
Библиогр. ред.: Д. Ралева, С. Филипова, М. Максимова ; Ез. ред.: Н. Василев. // Науч. тр. на УниБИТ (София), Т. 
12, 2014, с. 545-565: с ил. – Библиогр. списък: 164 ном. загл. в разд.: Многотомни публ. ; Еднотомни изд. – Именен 
показалец. – Рез. на рус. и англ. ез. [316] 

A. Kumanova elaborated more than 28 united indexes to different periodicals [324-352].

From 2007 A. Kumanova is a member of an international research team which under the 
guidance of prof. Stoyan Denchev created an information historiographic map of the Nestinar 
phenomenology according to numerous scientifi c missions with her personal participation (in 
Bulgaria, Iran, Italy and Turkey) and substantiated a point of view for the transmission of culture 
from Ancient Iran to Balkan Peninsula on the ground of a solar Nordic – Aryan cult to the light 
с явен северен генезис which has been refl ected in many historiographic and cognitologic 
studies (folk tales; national costumes; nestinarian phenomenon). A result of this project was 
the created, on script and under direction of A. Kumanova in 2007, scientifi c documentary The 
Rhythm of the Time. During 2008 the fi lm was translated and distributed in Russian and English, 
and disseminated in its enlarged version. Until 2016 this original documental had 27 premieres in 
Bulgaria and all over the world:

Ритъмът на времето (Нестинарство: Информационна карта) [DVD] : Науч.-докум. филм / Специализ. 
висше у-ще по библиотекознание и информ. технол.; Продуцент, идея и концепция проф. Стоян Денчев ; Сценарий 
Александра Куманова, Милен Куманов ; Режисура Александра Куманова, Андрей Алтъпармаков ; Оператор Стефан 
Алтъпармаков ; Ред. Никола Казански, Антон Даскалов ; Консултанти: проф. Николай Цв. Кочев (София), проф. 
Мишел Виевиорка (Париж), проф. Франческа Брези (Рим), проф. Елза Вилфрид (Фрайбург), проф. Николай Яръмов 
(София), о. Мариуш Полцин (София). – София : БУЛФИЛМ, 2008. – Редуц. версия на бълг. и англ. ез. 2007; Разшир. 
версия на бълг., рус., англ. ез. 2008. – Дигитално изд. 

Загл. на рус. ез.: Ритм времен (Нестинарство: Информационная карта) ; загл. на англ. ез.:  The rhythm of the 
time (Nestinarstvo (fi re-dancing): Information map. (In Bulgarian, Russian, English) [453].

Премиери: 1. 28.09.2007 г. – село Българи – Странджа, България; 2. 15.10.2007 г. – Католически университет 
– Анже, ранция; 

3. 1.11.2007 г. – Национален дворец на културата – София, България на Пленарното заседание на 
откриването на Петата национална научна конференция с международно участие на УниБИТ (доклад на форума); 
4. 4.12.2007 г. – Библиотека за чуждестранна литература „М. И. Рудомино” – Москва, Русия на Международната 
конференция „EVA 2008” „Информационно общество, култура, образование” (доклад на форума); 5. 22.02.2008 
г. – Католически колеж „Св. Маргарита” – Тапаханокс, щат Вирджиния, САЩ; 6. 22.05.2008 г. – Католическия 
университет – Нант, Франция; 7. 3.06.2008 г. – с. Българи – Странджа, България; 8. 10.06.2008 г. – Център на 
Международната конференция „Крим 2008” – Крим, Украйна на Международната конференция „Библиотеките, 
образованието и технологиите за културата” (доклад на форума); 9. 22.06.2008 г. – Дом на учените „Ж. Кюри” 
– Варна, България на Пленарното заседание на откриването на Световния форум „Informing Science 2008”, 
съпровождащо Пленарния доклад на форума; 10. 28.07.2008 г. – Руска национална библиотека – Санкт Петербург, 
Русия; 11. 1.11.2008 г. – Национален дворец на културата – София, България на Шестата национална научна 
конференция с международно участие на УниБИТ, представяща статуса на информатизацията (доклад на форума); 
12. 17.12.2008 г. – Санкт-Петербургски държавен университет по култура и изкуство по време на 90-годишния 
юбилей на висшето учебно заведение – Санкт Петербурт, Русия; 13. 21.01.2009 г. – Културното представителство 
към Посолството на Ислямска република Иран в България след Българо-иранския семинар „Молла Садра Ширази 
и философските измерения на религиозния опит” (Софийски университет „Св. Климент Охридски” – Център за 
изследване на религиите) – София, България; 14. 9.03.2009 г. – Руския православен богословски институт „Св. 
Сергйй” – Париж, Франция; 15. 4.09.2009 г. – Библиотека-фонд „Русское зарубежье” „А. Солженицин” и Българския 
културен институт в Москва при Посолството на България в Москва по време на презентацията на проекта „Русское 
зарубежье в Болгарии 1877-2007 гг.” на Централната библиотека на Българската академия на науките, в рамките 
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на Годината на България в Русия – Москва, Русия; 16. 5.06.2010 г. – телевизия „Родина” – София, България; 17. 
16.08.2010 г. – телевизия ТВ 1, излъчвана на територията на САЩ и разпространяваща се чрез мрежата на 140 
национални и регионални кабелни оператори на България; 18. 3.01.2011 г. – телевизия ТВ 1 (вж по-горе п. 17); 19. 
6.05.2011 г. – телевизия ТВ 1 (вж по-горе п. 17); 20. 3.06.2011 г. – телевизия ТВ 1 (вж по-горе п. 17); 21. 13.12.2012 
г. – Университет по библиотекознание и информационни технологии – в час по „Академическо писане” пред поток 
от студенти; 22. 17.05.2013 г. – ІX Студентска научна конференция и изложба на УниБИТ „Информационна култура: 
наука – изкуство – религия” – „Information culture: science – art – religion” (девиз:  „Знанието е сила” – „Scientia est 
potentia”) пред Академическата общност на УниБИТ и представителите на нашата библиотечна, културна и научна 
общественост – от Българската академия на науките,

Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” и др. по време на премиерата на библиографския 
указател, електронната и традиционната библиотека „Нестинариана”, дарени от А. К. на УниБИТ; 23. 10.10.2013 
г. – Национална научна конференция с международно участие „Политики за управление на културното наследство – 
комуникация и социализация чрез образование” в Националния исторически музей – София; 24. 7.09. – 16.09.2014 г.: 
по време на посещение (в рамките на пребиваването в Иран на Делегацията на Българо-иранското женско дружество, 
предвождана от А. К.) в Президентската институция, Министерството на културата, значими организации в Иран 
(комплекса за конференции на Музея на съвременното изкуство на Иран, Фондацията Hozeh Honari /Ислямско 
изкуство и интелектуален център/, Фондацията ISLAMIC  THOUGHT  FOUNDATION  – Ислямската мисъл,

Организацията „Жени без граници”, Женския комитет на Иран, в Националната библиотека на 
Техеран, новинарската Агенция „МЕХР” – Mehr News Agency, Международната телевизия „ПРЕС ТВ” /PRESSTV/, 
издателството-гигант на „Еттелаат” –  „Информация” пред медиите, на на симпозиума на тема „Човешките права” 
в Съдебната палата на Иран); 25. 10.08.2015 г. – Нагайбакски район на Урал – Русия (в присъствието на районната 
телевизия); 26. 11.08.2015 г. – Челябинска областна универсална научна библиотека –

Челябинск (Южен Урал) – Русия; 27. 2.09.2015 г. – филиал N 1 на Централната градска детска библиотека 
„А. С. Пушкин” – Санкт-Петербург, Русия.

 

 A. Kumanova is also author of the oratory for Bulgaria White light (Lux alba) (in 
collaboration with writer-literary critic, morphologist and historiographer Dr. Nikolay Vasilev), 
consecrated to the decoding of the universal information code of Bulgarian spirituality and 
literature. Seven fragments of this oratory are presented annually in ULSIT dedicated to 24 of 
May (Day of the open gates at ULSIT) and 1 of November (Day of the national enlighteners at 
National Palace of Culture). By 1 November 2015 the oratory was presented 18 times and has 
been seen by more than 6,800 people with participation of 1,300 students:

„Б Я Л А     С В Е Т Л И Н А”    (L U X    A L B A) : Оратория – интеракция за универсалния код на 
българската книжовност и литература (Божествен флорилегиум – Идиличен триптих [: 1-3]) : Акад.  интертекстуална 
аксиология / А. Куманова и др. ; Под ред. на Н. Василев и др. ; Посвещава се на … С.  Денчев. // Тр. на Студентското 
научно общество при УНИБИТ (до 30.09.2010 –  СВУБИТ) (София), Т. ІІ, 2008, с. 503-520; 521-542; Т. V, 2010, с. 692-
735; Т. VІ, 2011, с. 491-534; Т. VІІ, 2012, с. 553-604. 

„З В Е З Д И     О Б С И П Я Т     С В О Д А     Н Е Б Е С Е Н” 
О Г Л Е Ж Д А Щ И Я Т      С Е      Ч О В Е К         (H O M O      C I R C U M S P E C T A N S)
1. „В       Н А Ч А Л О      Б Е Ш Е      С Л О В О Т О”     (H O M O      L E G E N S) : Акад. Св. 

интертекстуално представление към ІІІ Студентска науч. конф. „От информация към знание – „From information 
to knowledge” (18.05.2007 г.) (девиз: „E pluribus unum” – „От многото единото”) (139 докл.: NN 67-205) и V 
Нац. науч. конф. с междунар. участие „Кирилицата и духовността на Европейската информационна цивилизация” 
(1.11.2007 г.) / А. Куманова ; Под ред. на Н. Василев. 

Св. Константин-Кирил Философ и Св. архиепископ Методий (Феноменът на глаголицата и 
кирилицата) – ЧЕТЯЩИЯТ ЧОВЕК: Диалог с папа Адриан ІІ. Среща с Учениците – Св. Св. Климент, Наум, 
Сава, Горазд, Ангелеларий. Диалог на Учениците със Св. княз Борис I Покръстител 

2. „Д А     С Е     Н А Р Е Ч Е Ш      Б О Л Г А Р И Н”      (H O M O      S C R I B E N S) : Акад. 
интертекстуална епифания към ІV Студентска науч. конф.  „Информация – личност – знание” – „Information – 
person – knowledge” (девиз: „Aliis inserviendo consumor” – „Служейки на другите, изгарям”) (16.05.2008 г.) (85 /84 
+ 1/ докл.: NN 206-290 – 289-374) и VІ Нац. науч. конф. с междунар. участие „България в културното многообразие на 
Европа” (1.11.2008 г.) / А. Куманова ; Под ред. на Н. Василев. 

Св. о. Паисий Хилендарски (Феноменът на „История славяноболгарская …”) – ПИШЕЩИЯТ 
ЧОВЕК: Епифания на хан Аспарух, хан Крум, Св. Константин-Кирил Философ, Св. архиепископ Методий, 
Св. княз Борис I Покръстител, цар Симеон Велики, Св. Патриарх Евтимий Търновски, Георги Сава Раковски, 
Васил Левски, Христо Ботев, Екзарх Йосиф, Райна Княгиня 

3. „И     С Л О В О Т О     С Т А Н А    П Л Ъ Т”    (H O M O      U N I V E R S A L I S     –     
H O M O     E C C E)      (Ч О В Е К      У Н И В Е Р С А Л Е Н    –    Т О В А      Е     Ч О В Е К Ъ Т) 
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 3. 1. „П  Л  Е  Т  Е  Н  И  Е       С  Л  О  В  Е  С”       (H  O  M  O       N  A  R  R  A  N  S) : Акад. 
интертекстуална аксиология към VІ Студентска науч. конф. „Информация: универсалност и свобода – избор, 
достъп, прозрачност” – „Information: Universality and freedom – choice, access, transparency” (девиз: „Vitam 
impendere vero” – „Да посветим живота си на истината” ) (21.05.2010 г.) (докл.: NN 461-536) и VІІІ Нац. науч. 
конф. с междунар. участие, 1.11.2010 г.: „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век”) / А. Куманова, Н. 
Василев ; Под ред. на: о. С. Пашов, Ив. Теофилов. 

Трапезата на Словото – РАЗКАЗВАЩИЯТ ЧОВЕК: Св. Константин-Кирил Философ, Св. Патриарх 
Евтимий Търновски, Св. о. Паисий Хилендарски, Св. епископ Софроний Врачански, Любен Каравелов, Иван 
Вазов, Алеко Константинов, Елин Пелин, Йордан Йовков, Петко Ю. Тодоров, Николай Райнов, Димитър 
Талев, Димитър Димов 

3. 2. „С В Е Т Н А      К А Т О      С Л Ъ Н Ц Е”      (H O M O       V E R B I       G R A C I  L I S) : Акад. 
интертекстуална аксиология към V Студентска науч. конф. „Информация – ценности – общество” – „Information – 
values – society” (девиз: „Licht, mehr Licht” – „Светлина, повече светлина”) (22.05.2009 г.) (86 докл.: NN 375-460) 
и VІІ Национална научна конференция с международно участие (1.11.2009 г.: „България – кръстопът на култури и 
цивилизации”) / А. Куманова, Н. Василев ; Под ред. на: о. С. Пашов, Ив. Теофилов. 

Кръстният път – ЧОВЕКЪТ НА ИЗЯЩНОТО СЛОВО (поезията до Н. Вапцаров): Св. Константин-
Кирил Философ, Св. архиепископ Методий, Св. архиепископ Климент Охридски, Черноризец Храбър, Св. о. 
Паисий Хилендарски, Любен Каравелов, Христо Ботев, Петко Р. Славейков, Иван Вазов, Пейо Яворов, Димчо 
Дебелянов, Гео Милев, Христо Смирненски, Никола Вапцаров  

3.3. „П Е С Е Н      НА      П Е С Н И Т Е”       (H  O  M  O       C  A  N  T  A  N  S) : Акад. интертекстуална 
аксиология към VІІ Студентска науч. конф. „Информацията – фактор, мисия, истина” – „The information – factor, 
mission, truth” (девиз: „Vivat, crescat, fl oreat” – „Нека да живее, да расте, да процъфтява”) (20.05.2011 г.) (76 
докл.: NN 537-614) и ІХ Нац. науч. конф. с междунар. участие, 1.11.2011 г.: „Обществото на знанието и хуманизмът 
на ХХІ век”) / А. Куманова, Н. Василев ; Под ред. на: о. С. Пашов, Ив. Теофилов.

Райската градина – ПЕЕЩИЯТ ЧОВЕК (поезията от Н. Вапцаров): Никола Вапцаров, Николай 
Лилиев, Елисавета Багряна, Атанас Далчев, Иван Пейчев, Веселин Ханчев, Александър Геров, Александър 
Вутимски, Валери Петров, Блага Димитрова, Божидар Божилов, Павел Матев, Лиляна Стефанова, Пеньо 
Пенев, Петър Караангов, Иван Динков, Евтим Евтимов, Константин Павлов, Михаил Берберов, Христо Фотев, 
Владимир Башев, Любомир Левчев, Дамян Дамянов, Борис Христов, Маргарита Петкова 

3. 4. „Н Е      Ж И В Е Я,      А       Г О Р Я”        (H  O  M  O       P  A  S  S  I  O  N  I  S) : Акад. 
интертекстуална аксиология към VІІІ Студентска науч. конф. „Информация – комуникация – познание”  
–  „Information – communication – knowledge” (девиз:  „Мъдростта   е   окото   на   живота”   –   „Oculus   
vitae   sapientia”) (18.05.2012 г.) (94 доклада: NN 615-708) и Х Нац. науч. конф. с междунар. участие, 1.11.2012 г.: 
„Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век”) / А. Куманова, Н. Василев ; Под ред. на: о. С. Пашов, Ив. 
Теофилов.

Стълбата – СТРАСТНИЯТ ЧОВЕК (Драматургичното слово): Диалози: 1. ПЕЙО ЯВОРОВ – 
ХАЙДУШКИ

КОПНЕНИЯ; 2. ГЕО МИЛЕВ – НАРОД; 3. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – ЦВЕТАРКА; 4. НИКОЛА 
ВАПЦАРОВ – ПРЕДСМЪРТНО; 5. ЙОРДАН ЙОВКОВ – НОНА; 6. ДИМИТЪР ТАЛЕВ – КАТЕРИНА; 
7. ДИМИТЪР ДИМОВ – ИРИНА 

3. 5. „О Т В О Р Е Т Е      И      П Р О С Т Е Т Е”        (H  O  M  O       L  U  D  E  N  S) 
Дъгата – ИГРАЕЩИЯТ ЧОВЕК (Детската поезия)
„П О Ч А К А Й,      С Л Ъ Н Ц Е!”
О Ч А К В А Щ И Я Т     Ч О В Е К       (H O M O      E Х S P E C T A N S) [446-452]
Публ.  и във вид на ел. книга в изд. „За буквите – О писменехь” (2013): <http://www.sno.unibit.bg>.

By 2015 the participations of A. Kumanova in scientifi c forums in Bulgaria and abroad 
(she is a regular participant in LIBCOM and EVA conferences, held in Moscow and also in 
Noospheric Academy in Saint Petersburg) are more than 270, general number of her publications 
is 2,567 from which 45 are monographs (без да се смятат в това число и електронните им 
публикации, повечето от които имат такива) (as well as 1725 student works edited and 
reviewed by her). Her last books are a manual on world universal bibliography and a three-lingual 
compendium on the etymological knowledge in the library and information socio-communication 
sphere:

- Куманова, А. Ризома на инфосферата : Морфология на библиографията : Генезис на  световната 
универсална библиография : Теория на библиогр. форма : Учебник по общо библиографознание / Предг., рец. С. 
Денчев ; Обща ред., дейксис Н. Василев ; Експертна ред. Н.  Казански ; Библиогр. ред. М. Максимова ; Терминолог. 
ред. Д. Ралева ; Справочно-информ. ред. Ц. Найденова, А. Даскалов ; Рец.: А. Соколов, В. Леонов, И. Теофилов. – 
София : За буквите – О писменехь, 2012. – 1-442, І-CCCLІІ, 443-534 с. : 350 ил., 59 сх., 22 репрод. – (Факлоносци 
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; ІV). –  Списък на цит. лит.: 1440 ном. назв. – Табл. на термините и понятията, използвани от евро-американските 
специалисти през XVІІІ-XХІ в. за диференциация на библиогр. явления, имащи отношение към формата на библиогр. 
информация: 1180 назв. на 20 ез. – Именен показалец ; Географски показалец ; Показалец на заглавията ; Списък на 
съкращенията.

Юбил. изд., посветено на 250-годишнината от написването на „История славяноболгарская …” от Св. о. 
Паисий Хилендарски [31]. 

Публ.  и във вид на ел. книга в изд. „За буквите – О писменехь” (2012): <http://www.sno.unibit.bg>; 

- Куманова, А. Когнитология на компаративистичната терминология по библиотечна и информационна 
дейност (Към проблема за създаването на англо-руско-български речник) : Панепистемия на библиотечно-
информационната сфера : Триезичният речник – тектоничен ментален етимолочичен прибор [[1] The English 
– Russian – Bulgarian Dictionary of Library and Information Terminology = Англо-русско-болгарский словарь по 
библиотечной и информационной деятельности = Англо-руско-български речник по библиотечна и информационна 
дейност / Сompil.: J.V. Richardson, E.R. Sukiasian, V.V. Zverevich, A. Kumanova; Managing ed.: S. Denchev; Ed.-in-Chief: 
A. Kumanova; Ed. Board: R. Burger, C. E. Gribble, I.  L. Lynden, P. Polansky, B. L. Schaffner, Y. L. Shraiberg, N. Vasilev, M. 
Maximova, T. Naydenova, S. Boycheva, A. Daskalov, R. Simeonova, T. Dermendzhieva, D. Raleva, B. Nikolova; Graph. еd.: 
N. Vasilev, B. Nikolova, B. Apostolova; Techn. еd.: N. Vasilev, V. Stefanova; Rev.: F. Mainhard, N. Kazanski, M. Mladenova, 
D. Christozov; [2] The Russian – Bulgarian – English Dictionary of Library and Information Terminology = Русско-
болгаро-английский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Руско-българо-английски речник 
по библиотечна и информационна дейност / Сост.: Э. Р. Сукиасян, В. В. Зверевич, А. Куманова, Д. В. Ричардсон; Отв. 
ред.: С. Денчев; Гл. ред.: А. Куманова; Ред. коллегия: Р. Бургер, Ч. Гриббл, И. Л. Линден, П. Полански, Б. Шаффнер, Я. 
Л. Шрайберг, Н. Василев, М. Максимова, Ц. Найденова, С. Бойчева, А. Даскалов, Р. Симеонова, Т. Дерменджиева, Д. 
Ралева, Б. Николова; Граф. ред.: Н. Василев, Б. Николова, Б. Апостолова; Техн. ред.: Н. Василев, В. Стефанова; Рец.: 
Ф. Майнхард, Н. Казански, М. Младенова, Д. Христозов, С. Илиева; [3] The Bulgarian – English – Russian Dictionary 
of Library and Information Terminology = Болгаро-англо-русский словарь по библиотечной и информационной 
деятельности = Българо-англо-руски речник по библиотечна и информационна дейност / Състав.: А. Куманова, Д. 
В. Ричардсън, Е. Р. Сукиасян, В. В. Зверевич; Отг. ред.: С. Денчев; Гл. ред.: А. Куманова; Ред. колегия: Р. Бургер, 
Ч. Грибъл, И. Л. Линден, П. Полански, Б. Шафнер, Я. Л. Шрайберг, Н. Василев, М. Максимова, Ц. Найденова, С. 
Бойчева, А. Даскалов, Р. Симеонова, Т. Дерменджиева, Д. Ралева, Б. Николова; Граф. ред.: Н. Василев, Б. Николова, 
Б. Апостолова; Техн. ред.: Н. Василев, В. Стефанова; Рец.: Ф. Майнхард, Н. Казански, М. Младенова, Д. Христозов, 
С. Илиева. – София: За буквите – О писменехь, 2010 с. – 886 с.: с ил. – Тр. на Студентското научно общество при 
Унив. по библиотекознание и информ. технол. : Том ІІІ. – Юбил. изд., посветено на 60-год. на Държ. библиотекарски 
инст., днес: Унив. по библиотекознание и информ. технол.] / Предг., рец. С. Денчев ; Обща ред., дейксис Н. Василев ; 
Експертна ред. Н.  Казански ; Библиогр. ред. М. Максимова ; Терминолог. ред. Д. Ралева ; Справочно-информ. ред. А. 
Даскалов ; Рец.: Ф. Майнхард, А. Соколов, В. Леонов, М. Младенова, Д. Христозов, С. Илиева. – София : За буквите – 
О писменехь, 2012. – 76 с. : 22 ил., 3 табл. – Списък на цит. лит.: 81 ном. назв. (Факлоносци ; V) 

Юбил. изд., посветено на 250-годишнината от написването на „История славяноболгарская …” от Св. о. 
Паисий Хилендарски [28]. 

Публ.  и във вид на ел. книга в изд. „За буквите – О писменехь” (2012): <http://www.sno.unibit.bg>;
  

- Куманова, А. Когнитология компаративистической терминологии в сфере библиотечной и 
информационной деятельности (К проблеме создания на англо-русско-болгарского словаря) : Панэпистемия 
библиотечно-информационной сферы : Трехъязычный словарь – тектонический ментальный прибор [[1] The 
English – Russian – Bulgarian Dictionary of Library and Information Terminology = Англо-русско-болгарский словарь по 
библиотечной и информационной деятельности = Англо-руско-български речник по библиотечна и информационна 
дейност / Сompil.: J.V. Richardson, E.R. Sukiasian, V.V. Zverevich, A. Kumanova; Managing ed.: S. Denchev; Ed.-in-Chief: 
A. Kumanova; Ed. Board: R. Burger, C. E. Gribble, I.  L. Lynden, P. Polansky, B. L. Schaffner, Y. L. Shraiberg, N. Vasilev, M. 
Maximova, T. Naydenova, S. Boycheva, A. Daskalov, R. Simeonova, T. Dermendzhieva, D. Raleva, B. Nikolova; Graph. еd.: 
N. Vasilev, B. Nikolova, B. Apostolova; Techn. еd.: N. Vasilev, V. Stefanova; Rev.: F. Mainhard, N. Kazanski, M. Mladenova, 
D. Christozov; [2] The Russian – Bulgarian – English Dictionary of Library and Information Terminology = Русско-
болгаро-английский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Руско-българо-английски речник 
по библиотечна и информационна дейност / Сост.: Э. Р. Сукиасян, В. В. Зверевич, А. Куманова, Д. В. Ричардсон; Отв. 
ред.: С. Денчев; Гл. ред.: А. Куманова; Ред. коллегия: Р. Бургер, Ч. Гриббл, И. Л. Линден, П. Полански, Б. Шаффнер, Я. 
Л. Шрайберг, Н. Василев, М. Максимова, Ц. Найденова, С. Бойчева, А. Даскалов, Р. Симеонова, Т. Дерменджиева, Д. 
Ралева, Б. Николова; Граф. ред.: Н. Василев, Б. Николова, Б. Апостолова; Техн. ред.: Н. Василев, В. Стефанова; Рец.: 
Ф. Майнхард, Н. Казански, М. Младенова, Д. Христозов, С. Илиева; [3] The Bulgarian – English – Russian Dictionary 
of Library and Information Terminology = Болгаро-англо-русский словарь по библиотечной и информационной 
деятельности = Българо-англо-руски речник по библиотечна и информационна дейност / Състав.: А. Куманова, Д. 
В. Ричардсън, Е. Р. Сукиасян, В. В. Зверевич; Отг. ред.: С. Денчев; Гл. ред.: А. Куманова; Ред. колегия: Р. Бургер, 
Ч. Грибъл, И. Л. Линден, П. Полански, Б. Шафнер, Я. Л. Шрайберг, Н. Василев, М. Максимова, Ц. Найденова, С. 
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Бойчева, А. Даскалов, Р. Симеонова, Т. Дерменджиева, Д. Ралева, Б. Николова; Граф. ред.: Н. Василев, Б. Николова, Б. 
Апостолова; Техн. ред.: Н. Василев, В. Стефанова; Рец.: Ф. Майнхард, Н. Казански, М. Младенова, Д. Христозов, С. 
Илиева. – София: За буквите – О писменехь, 2010 с. – 886 с.: с ил. – Тр. на Студентското научно общество при Унив. 
по библиотекознание и информ. технол. : Том ІІІ. – Юбил. изд., посветено на 60-год. на Държ. библиотекарски инст., 
днес: Унив. по библиотекознание и информ. технол.] / Предисловие, рец. С. Денчев ; Общая ред., дейксис Н. Василев 
; Експертная ред. Н.  Казански ; Библиогр. ред. М. Максимова ; Терминолог. ред. Д. Ралева ; Справочно-информ. ред. 
А. Даскалов ; Рец.: Ф. Майнхард, А. Соколов, В. Леонов, Младенова, Д. Христозов, С. Илиева. – София : За буквите – 
О писменехь, 2012. – 76 с. : 22 ил., 3 табл. – Список цит. лит.: 81 нум. назв. (Факлоносцы VІ) 

Юбил. изд., посвященное 250-летию написания „Истории славяноболгарской …” Св. отцом Паисием 
Хилендарским [27]. 

Публ.  и във вид на ел. книга в изд. „За буквите – О писменехь” (2012): <http://www.sno.unibit.bg>; 
  

- Kumanova, A. Cognitology of the comparativistic terminology of library and information  terminology (To the 
problem of creation of a dictionary in English, Russian and Bulgarian languages) : Panepisteme of the library-information 
sphere : The trilingual dictionary – tectonic mental device [[1] The English – Russian – Bulgarian Dictionary of Library and 
Information Terminology = Англо-русско-болгарский словарь по библиотечной и информационной деятельности = 
Англо-руско-български речник по библиотечна и информационна дейност / Сompil.: J.V. Richardson, E.R. Sukiasian, 
V.V. Zverevich, A. Kumanova; Managing ed.: S. Denchev; Ed.-in-Chief: A. Kumanova; Ed. Board: R. Burger, C. E. Gribble, 
I.  L. Lynden, P. Polansky, B. L. Schaffner, Y. L. Shraiberg, N. Vasilev, M. Maximova, T. Naydenova, S. Boycheva, A. 
Daskalov, R. Simeonova, T. Dermendzhieva, D. Raleva, B. Nikolova; Graph. еd.: N. Vasilev, B. Nikolova, B. Apostolova; 
Techn. еd.: N. Vasilev, V. Stefanova; Rev.: F. Mainhard, N. Kazanski, M. Mladenova, D. Christozov; [2] The Russian 
– Bulgarian – English Dictionary of Library and Information Terminology = Русско-болгаро-английский словарь по 
библиотечной и информационной деятельности = Руско-българо-английски речник по библиотечна и информационна 
дейност / Сост.: Э. Р. Сукиасян, В. В. Зверевич, А. Куманова, Д. В. Ричардсон; Отв. ред.: С. Денчев; Гл. ред.: А. 
Куманова; Ред. коллегия: Р. Бургер, Ч. Гриббл, И. Л. Линден, П. Полански, Б. Шаффнер, Я. Л. Шрайберг, Н. Василев, 
М. Максимова, Ц. Найденова, С. Бойчева, А. Даскалов, Р. Симеонова, Т. Дерменджиева, Д. Ралева, Б. Николова; Граф. 
ред.: Н. Василев, Б. Николова, Б. Апостолова; Техн. ред.: Н. Василев, В. Стефанова; Рец.: Ф. Майнхард, Н. Казански, 
М. Младенова, Д. Христозов, С. Илиева; [3] The Bulgarian – English – Russian Dictionary of Library and Information 
Terminology = Болгаро-англо-русский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Българо-англо-
руски речник по библиотечна и информационна дейност / Състав.: А. Куманова, Д. В. Ричардсън, Е. Р. Сукиасян, В. В. 
Зверевич; Отг. ред.: С. Денчев; Гл. ред.: А. Куманова; Ред. колегия: Р. Бургер, Ч. Грибъл, И. Л. Линден, П. Полански, 
Б. Шафнер, Я. Л. Шрайберг, Н. Василев, М. Максимова, Ц. Найденова, С. Бойчева, А. Даскалов, Р. Симеонова, Т. 
Дерменджиева, Д. Ралева, Б. Николова; Граф. ред.: Н. Василев, Б. Николова, Б. Апостолова; Техн. ред.: Н. Василев, 
В. Стефанова; Рец.: Ф. Майнхард, Н. Казански, М. Младенова, Д. Христозов, С. Илиева. – София: За буквите – О 
писменехь, 2010 с. – 886 с.: с ил. – Тр. на Студентското научно общество при Унив. по библиотекознание и информ. 
технол. : Том ІІІ. – Юбил. изд., посветено на 60-год. на Държ. библиотекарски инст., днес: Унив. по библиотекознание 
и информ. технол.] / Preface, Reviewer S. Denchev ; Gen.  ed., deixis N. Vasilev ;  Expert ed. N. Kazanski ; Bibliogr. Ed. M. 
Maksimova ; Terminolog. Ed. Diana Raleva ; Reference Ed. A. Daskalov ; Reviewers: Fr. Mainhard, Ark. Sokolov, V. Leonov, 
M. Мladenova, D. Christozov, St. Ivieva.  – София : За буквите – О писменехь, 2012. – 76  p. : 22 ill., 3 tabl. – References: 
81 numb. titles (Torch-bears ; VІІ) 

Jubilee edition,consecrated to the 250-anniversary  of “Istoriya slavyanobolgarskaya…” by  St  Father  Paisiy  
Hilendarski [32]. 

Публ.  и във вид на ел. книга в изд. „За буквите – О писменехь” (2012): <http://www.sno.unibit.bg>.

Other editions connected to the information code of Bulgarian refi ned speech (ІХ-ХХІ c.), 
in which A. Kumanova has participated are: 

- Златна христоматия на България : Кн. І. Оратория : Аналитико-синтетична архитектоника на българското 
изящно слово от ІХ до ХХІ в. (Универсален информационен модел) : Учебно пособие по морфология на 
академичното текстописане : „Бяла светлина” (Lux alba) : Оратория за България : Божествен флорилегиум – Идиличен 
триптих : [1-3]  / А. Куманова, Н. Василев ; Предг. А. Куманова, Н. Василев ; Интродукция А. Куманова ; Дейксис Н. 
Василев ; Под ред. на И. Теофилов, о. С. Пашов ; Терминол. ред. Н. Казански ; Справ.-информ. ред. Цв. Найденова, А. 
Даскалов, Д. Ралева ; Библиогр. ред. М. Максимова ; Посв. се на проф. С.  Денчев ; Епиграф:„Помогни ми, Господи, 
да помогна на слепите да прогледнат.” – Н. Василев. – София : За буквите – О писменехь, 2013. – 1-10 ; І-X ; 11-392 
с. : с ил. – (Факлоносци ; VІІІ). – Показалец на имената ; Показалец на загл. на текстовите произведения ; Показалец 
на загл. на муз. творби ; Показалец на съкр. на авт. и цит. текстове ; Списък на ил. ; Списък на съкр. [33]

Публ. и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2013): <http://www.sno.unibit.bg>.

- Златна христоматия на България : Кн. ІІ. Антология : Аналитико-синтетична архитектоника на 
българското изящно слово от ІХ до ХХІ в. (Универсален информационен модел) : Учебно пособие по лексикография 
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на академичното текстописане / Състав., послесловие: Н. Василев, А. Куманова ; Науч. консулт.: И. Паси, С. Денчев, 
М. Куманов ; Терминол. ред. Н. Казански ; Справ.-информ. ред. Д. Ралева ; Библиогр. ред. М. Максимова ; Рец.: П. 
Велчев, И. Теофилов ; Посвещава се на 1150-годишнината от Покръстването на българите ;  Епиграф: „Помогни 
ми, Господи, да помогна на слепите да прогледнат.” – Н. Василев. – София : За буквите – О писменехь, 2014. – 1-840; 
I-CCXX с. : с ил. – (Факлоносци ; ІХ). – Речник на личните, геогр. и др. имена ; Именен показалец ; Показалец на загл. 
; Ключови думи на публ. ; Списък на ил. към публ. ; Списък на съкр. [34]

Ново ел. изд.: 2015: <http://www.sno.unibit.bg> [43].
Публ.  и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2014): <http://www.sno.unibit.bg>. 

In the fi eld of bibliographic cognitology the contributions of A. Kumanova are the 
textbooks:    

- Куманова, А. Класификационни построения  на  видовете  библиография, библиографската  дейност,  
библиографските  указатели  и  библиографската  информация : Учебник по общо библиографознание за 
дистанционно обучение / Обща ред. Н. Василев ; Рец.: А. Соколов. – София : За буквите – О писменехь, 2014. – 218 
с. – Списък на цит. лит.: 315 ном. назв. – Списък на съкращенията [35]; 

- Куманова, А. Класификационни построения  на  видовете  библиография, библиографската дейност,  
библиографските  указатели  и  библиографската  информация : Учебник по общо библиографознание за обучение на 
задочни студенти / Обща ред. Н. Василев ; Експертна ред. Н. Казански ; Библиогр. ред. М. Максимова ; Терминолог. 
ред. Д. Ралева ; Справочно-информ. ред. Ц. Найденова, А. Даскалов ; Рец.: С. Денчев, А. Соколов, В. Леонов, И. 
Теофилов. – София : За буквите – О писменехь, 2014. – 186 с. : 42 ил., 19 сх. – Списък на цит. лит.: 321 ном. назв. – 
Именен показалец ; Географски показалец ; Предметен показалец на загл. ; Списък на съкращенията. 

Юбил. изд., посветено на 250-год. от създаването през 1762 г. от Св. отец Паисий Хилендарски на „История 
славяноболгарская...”, 200-год. от смъртта на Св. епископ Софроний Врачански (1813 г.) и 60-год. на Ректора на Унив. 
по библиотекознание и информ. технол. проф. д. ик. н. Стоян Денчев [36].

A. Kumanova is the author of the fi rst manual of the methodology of the scientifi c 
research in the information and communication sphere: 

- Куманова, А. Методика на научните изследвания : Ч. І. Терминосистема : Учебник / Науч. ред. Н. Василев 
; Ред. Р. Василева ; Рец. С. Денчев, Н. Казански. – София : За буквите – О писменехь, 2014. – 246 с. : сх., рис., ил. – 
Библиогр.: 71 ном. назв. ; Именен показалец ; Предметен показалец ; Въпроси за проверка [38].  

Публ.  и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2014): <http://www.sno.unibit.bg>.

On the cognitology of the nestinarian phenomenon and its information mapping are 
consecrated three books of A. Kumanova: 

- Нестинариана : Историография. Систематизиран анотиран библиографски указател. Фотомонография 
: Учебно пособие по дисциплината „Нестинарство: Информационни кодове на културното наследство” / Състав., 
историография, предг. А. Куманова ; Науч. и ез. ред., дейксис (етимология), емблематика Н. Василев ; Науч. ред. 
С. Денчев, Н. Цв. Кочев, Н. Яръмов, М. Куманов ; Терминолог. и справочно-информ. ред. Н. Казански ; Библиогр. 
и справочно-информ. ред. М. Максимова ; Справочно-информ. ред. Д. Ралева ; Рец. Ж. Стоянов, Х. Мутафов, С. 
Райчевски, В. Велев, И. Теофилов ; Посв. се на: обявяването на нестинарството на 30 септември 2009 г. от  
ЮНЕСКО за световно нематериално културно наследство; 250-год. от създаването през 1762 г. от Св. о. Паисий 
Хилендарски на „История славяноболгарская …”; 200-год. от смъртта на Св. епископ Софроний Врачански и 60-
год. на Ректора на Унив. по  библиотекознание  и  информ. технол. проф. д.ик.н. С. Денчев. – София : За буквите – О 
писменехь, 2012. – 1-10 ; І-CXXXII ; 11-352 с. : с ил. – (Факлоносци ; ІІІ). – Именен показалец ; Хронолог. показалец 
; Ист. показалец ; Геогр. показалец ; Показалец по ез. ; Показалец на период. изд. ; Показалец на сер. ; Списък на ил. ; 
Списък на съкр. [29] 

Публ.  и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2012): <http://www.sno.unibit.bg>;

- Куманова, А. Нестинариана : Историография. Фотомонография : Учебное пособие / Науч. и яз. ред. 
Николай Василев ; Науч. ред.: Стоян Денчев, Николай Цв. Кочев, Николай Ярымов, Милен Куманов ; Термин. и 
справочно-информ. ред. Никола Казански ; Библиогр. и справочно-информ. ред. Марияна Максимова ; Справочно-
информ. ред. Диана Ралева ; Рец. Желязко Стоянов, Христо Мутафов, Стоян Райчевски, Венцислав Велев, Иван 
Теофилов. – София : За буквите – О писменехь, 2014. – 206 с. : с ил. (Факлоносци ; ХІІ) 

Юбил. изд., посв. провозглашению нестинарства ЮНЕСКО 30 сентября 2009 г. мировым нематериальным 
культурным наследием; 1150-лет. Крещения болгар [39].
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Публ.  и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2014): <http://www.sno.unibit.bg>; 

- Kumanova, A. Nestinariana : Historiography. Photomonography : Compendium / Sci. and language ed. Nikolay 
Vasilev ; Sci. ed. Stoyan Denchev, Nikolay Tsv. Kochev, Nikolay Yaramov, Milen Kumanov ; Terminolog., reference and 
inform. ed. Nikola Kazanski ; Bibliogr., reference and inform. ed. Maryana Maximova ;  Reference and inform. ed. Diana 
Raleva ; Rev.: Zhelyazko Stoyanov, Hristo Mutafov, Stoyan Raychevski, Ventsislav Velev, Ivan Teofi lov. – София : За 
буквите – О писменехь, 2014. – 190 с. : с ил. (Факлоносци ; ХІІІ) 

A Jubilee edition dedicated to: Intangible Cultural Heritage of Humanity on 30th September 2009 by UNESCO; 
1150th anniversary of the Christianization of Bulgaria [41].

Публ.  и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2014): <http://www.sno.unibit.bg>. 

As a result of the scientifi c missions in which A. Kumanova has a key role is published 
her diary: 

- Куманова, А. Очите на Шари. Sub rosa (Страници от един забравен дневник [по научните експедиции в 
Иран, Турция /Северна Месопотамия/, Италия, Русия, България]) = Shari`s eyes. Sub rosa (Pages of a forgotten diary 
[according to scientifi c missions in Iran, Turkey /North Mesopotamia/, Italy, Russia, Bulgaria]) / Ред., бел. Н. Василев ; 
Ред.-иранист И. Панов ; Рец.: Ц. Теофанов, А. Федотов, Б. Тодорова и др. ; Епиграф: На всички, които ме изпълват 
със съществуването си – на Духа, който животвори! ”. – София : WINI 1837, 2014. – 414 с. : рис., фотогр., ил. – Рез. на 
бълг., рус., англ. – В част от тир. – рез. на фарси. – Др. рец.: П. Велчев, Н. Казански [40].

Публ.  и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2014): <http://www.sno.unibit.bg>.
Ново ел. изд. – 2015 [44].
3. доп. ел. изд. – 2016 [44-а].

3. Completed participations in projects (2013-2015): 

1. Distance education in library and information sciences, printed communication and sciences of cultural 
heritage per Contract N BG 051PO001-4.3.04-0039;

2. Development of electronic forms of distance education in the system of university education per Contract 
N BG 051PO001-4.3.04;

3. Carrying out a system for management of knowledge in the Faculty of Information Sciences at ULSIT per 
Contract N BG 051PO001-4.3.04-0066;

4. System of training and career progress of the lecturers at ULSIT per Contract N BG 051PO001-3.1.09-
0025;

5. Creation of a cultural tourism product, related to the study and the promotion of the life and work of 
Lyuben Karavelov   (under Regulation N 9) (Prof. A. Kumanova is a Project Manager);

6. Study of the motivation and contentment of the students in a subject „Library studies and Bibliography” 
and the part of the teacher (under Regulation N 9);

7. Fostering of the scientifi c communication in the research activities of  the lecturers at ULSIT in the 
national and international scientifi c exchange – Scientifi c conference with international participation on the occasion 
of the Day of the leaders of the Bulgarian National Revival „Society of knowledge and the Humanism of 21st  c. – 1 
November 2014 (under Regulation N 9);

8. Study and analysis of the innovative practices in the library education. Carrying out of the practical 
instruction of students on the basis of the approach Learning by Doing (according the Regulation No. 9); 

9. Library education in the past and present: problems and approaches (according the Regulation No.  9); 

10. Transmission of the Solar cult through the newly discovered archeological traces (Vottovaara – Arkaim: 
Russia) for the purposes of the rhizomatic planetary secondary documentary mapping of the cult of Light without 
geographical and administrative boundaries 

(First Bulgarian scientifi c mission in Russia in 2015 under the patronage of the International Informatization 
Academy of UN, Arctic Academy of Sciences and Noospheric Academy. 
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 Participation in projects: 
1. Completed with scientifi c monograph the project (2009) Information map of the 

Nestinarstvo (Transmission of solar cult from Asia Minor to Balkan Peninsula) on the basis 
of scientifi c missions carried out in Russia, Iran, Turkey and Italy (in connection to the 
proclamation by UNESCO on 30 of September 2009 of the Nestinarstvo for monument of the 
intangible cultural heritage) (collection of 1549 documents in 20 languages on the subject – a 
basis of the homonymous bibliographic index in the form of classic library, – has been donated on 
17. 05. 2013 by A. Kumanova to the Library and Information Center at  ULSIT):

Куманова, А. Нестинариана : Историография. Систематизиран анотиран библиографски указател. 
Фотомонография : Учебно пособие по дисциплината „Нестинарство: Информационни кодове на културното 
наследство” / Състав., историография, предг. А. Куманова ; Науч. и ез. ред., дейксис (етимология), емблематика 
Н. Василев ; Науч. ред. С. Денчев, Н. Цв. Кочев, Н. Яръмов, М. Куманов ; Терминолог. и справочно-информ. ред. 
Н. Казански ; Библиогр. и справочно-информ. ред. М. Максимова ; Справочно-информ. ред. Д. Ралева ; Рец. Ж. 
Стоянов, Х. Мутафов, С. Райчевски, В. Велев, И. Теофилов ; Посвещава се на: обявяването на нестинарството на 
30 септември 2009 г. от  ЮНЕСКО за световно нематериално културно наследство; 250-год. от създаването през 
1762 г. от Св. о. Паисий Хилендарски на „История славяноболгарская …”; 200-год. от смъртта на Св. епископ 
Софроний Врачански и 60-год. на Ректора на Унив. по  библиотекознание  и  информ. технол. проф. д.ик.н. С. 
Денчев. – София : За буквите – О писменехь, 2012. – 1-10 ; І-CXXXII ; 11-352 с. : с ил. – (Факлоносци ; ІІІ). – Именен 
показалец ; Хронолог. показалец ; Ист. показалец ; Геогр. показалец ; Показалец по ез. ; Показалец на период. изд. ; 
Показалец на сер. ; Списък на ил. ; Списък на съкр.

Публ.  и във вид на ел. книга в изд. „За буквите – О писменехь” (2012): <http://www.sno.unibit.bg>.
  
2. Completion with the respective publications of the works of 8 student conferences 

(9th of them is in preparation) (www.sno.unibit.bg) as project (2011) entitled Creation and 
positioning of an internet portal of the Student Scientifi c Society at ULSIT as a part of the all-
university web-site, revealing the level of  scientifi c research and education-teaching process.

For the study Journal „Surgery” (1934-2004) : Historiographical and cognitological 
study-cadastre” 

A. Kumanova received a Special Award of the Bulgarian Surgical Society on 5.10.2006 
during the International Congress of Surgeons in Sofi a.

Куманова, А. Списание „Хирургия” (1934-2004 г.) : Историогр. когнитол. студия-кадастър = Journal 
„Surgery” (1934-2004) : Historiographical and cognitological study-cadastre [: Встъп.; Ч. I-III; Закл. ; Прил. ; Цит. лит. 
и бел.] / Мед. унив. – София. Мед. фак. – Унив. б-ца „Александровска”; Науч. д-во на хирурзите. Сп. „Хирургия” 
; А. Куманова ; Гл. отг. ред. Н. Яръмов ; Науч. ред. М. Куманов ; Библиогр. ред. Н. Казански ; Консулт. на изд. 
В. Велев ; Ез. консулт. А. Даскалов ; Лит. и граф. дизайн-ред. Ц. Найденова ; Худож. оформл. К. Филчева ; 
Епиграфи: „… това ще бъде вам за свидетелство … с търпението си спасявайте душите си.” – Лука (21:13; 19) ; 
„принасяй страданията като добър воин Иисус Христов.” – Св. Ап. Павел. 2 Тим. (2: 3) ; „науката се стреми да 
систематизира нашите преживявания и да ги разположи в логическа система” ; „За прилагането на своя метод … 
изследователят трябва … да узнае от природата ясно формулираните общи принципи…” – А. Айнщайн ... . – Посв.: 
В чест на 70-год. на изд. – Хирургия (София), 2005, N 1, с. 1-111 с. 

Публ.  и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2014): <http://www.sno.unibit.bg> [18].

For her communication at the fi rst international symposium Universities of culture ant 
arts in the global educational space (Moscow, 17-18.05.2007) A. Kumanova obtained the special 
appreciation from the President of the symposium and Rector of the Moscow State University of 
Culture and Arts Prof. N. V. Krotova.  

At the Second International Bibliographic Congress (Москва, 7-8.10.2015) was 
distinguished a carried out by A. Kumanova Chronological classifi cation of the international 
universal bibliographic information from 3rd c. BC (Callimachus of Cyrene) to the international 
universal bibliographic indexes (19-21 c.).
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From 2007 A. Kumanova is a member of the Academic, Scientifi c and Faculty councils at 
ULSIT. On 24 of June 2011 she was elected for President of the General Assembly of the Faculty 
of Library Studies and Cultural Heritage at ULSIT.

On 21 of December 2012 she was awarded with honorary title Creator of ULSIT.

On 19 of December 2013 she was elected for member of the Saint Petersburg Arctic 
Academy of Sciences (Section Information technologies). 

On 27 of December 2013 she was elected for member of the International Informatization 
Academy (IIA) of the United Nations (Library Science Department).

On 5th of March 2014 was elected in the Presidium of Library Science Department of 
IIA. 

On 17th of November 2014 she was elected for member of the Noosphere Public Academy 
of Sciences in Russia.

In the period September 7-16, 2014 in her capacity of President of the Bulgarian-Iranian 
Woman Society for Friendship and Cooperation she is a head of the Bulgarian women delegation 
to Iran, which aims to foster the contacts between the creators of science and culture in Bulgaria 
and Iran.

On January 16, 2016 A. Kumanova was awarded with the medal M. V. Lomonosov of the 
Russian Academy of Natural Sciences for her important contribution in the technical progress, the 
carrying out of research studies, training of specialists and innovation activity of long standing. 

She is married to the historian and encyclopedist professor Milen Kumanov, proclaimed 
by American Biographical Institute for scientist of the years 2005 and 2006.
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АКАД.  ПРОФ.  Д.П.Н.  АЛЕКСАНДРА  КУМАНОВА 

СИСТЕМАТИЧНО-ХРОНОЛОГИЧНО-АЗБУЧЕН
АВТОБИОБИБЛИОГРАФСКИ
СПИСЪК  НА  ТРУДОВЕТЕ

Преамбюл

Настоящият автобоиблиографски списък е завършено към 13.02.2016 г. и допълнено към 1.06.2016 г. ново 2. 
прераб. и доп. изд. (1. изд. – 2014 – вж N 37, което има съответната предварителна публикация към 1.09.2010 г. – вж 
N 299-а). 

Това ново 2. прераб. и доп. изд. има за база международното стандартно каталожно библиографско описание 
на документи, възприето от Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методи”. Към това библиографско описание е 
направено допълнително моделиране с вариации (за основната част на записа и за неговото аналитично приложение). 
Това моделиране се отнася главно за обозначаване на епиграфите на публикациите (защото тези епиграфи посочват 
културния хуманитарен контекст, в който са създадени отделните публикувани текстове) и за уточняване на 
характера на публикациите (основна, разширена, редуцирана, предварителна), както и на други атрибутивни техни 
характеристики (резюмета на различни езици; структурни части на текстовете – начало; продължение и т.н.). 

В разд. ХVІІІ. 2. Ръководени и/или рецензирани от А. К. публикации на студентски научни 
изследвания (база от данни) (NN 504-2228: 1725 записа) е използвана модификацията на библиографското описание, 
възприета в Tabula gratulatorum на трудовете на Студентското научно общество при УниБИТ.

Общият брой на включените в тази автобиобиблиография записи е 2589 (като в някои случаи има и буквени 
индекси към съответните номера).

Настоящият библиографски труд отразява всички публикации на академик Александра Куманова от 
началото на нейната публикационна  дейност – 1981 г. до 1.06.2016 г. Публикациите са подредени тематично в по-
долу изложените раздели. 

В рамките на един раздел библиографските записи са подредени в хронологичен ред, а в рамките на една 
година – в азбучен ред на заглавията. 

Като основа на библиографското описание е използван, както се посочи по-горе, „Международния стандарт 
за библиографско описание. Консолидирано издание” от 2012 г. В него международните стандартни номера на 
книгите и периодчните издания са определени за задължителни елементи от библиографското описание. Те са 
въведени в библиографските описания, когато са установени. В случаите, когато няма международни стандартни 
номара или не са открити, са въведени бележките „Без ISBN” или „Без ISSN”. Използвана е действащата в момента 
транслитерация от кирилица на латиница при представяне на български автори в редна дума на библиографски 
описания на латница. 

Библиографското описание в настоящия автобиоблиографски указател е много по-подробно и съобразено с 
творческите търсения на авторката. В полето за авторска отговорност съзнателно не е включено името на Александра 
Куманова като автор, тъй като тя е основния автор на всички произведения. Но в него са посочени съставители, 
редактори, рецензенти, научни консултанти, художествени оформители и други лица, които са спомогнали за 
създаване на съответните издания. Посочените лица, подпомогнали авторката, далеч надхвърлят тези, които са 
включени в правилата за библиографското описание. В произведенията, в които тя не е единствен автор, имената на 
съваторите са посочени в забележка. С цел да покаже цялата всеобхватност на своята дейност, авторката е въвела 
допълнително в библиографското описание и всички институции, организирали конференции или поддържащи 
периодични издания и сборници. Добавени са и посвещения и епиграфи. Ползваните библиографии и показалците 
са включени в съответствие с действащите правила за библиографското описание, но са представени с повече 
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подробности. 
Направено е аналитично разкриване на съдържанието на всички нейни трудове. Добавени са анотации по 

преценка на авторката. Отбелязани са и отзиви и рецензии, написани за тези произведения. 
От подробните и аналитично разработени библиографски описания може да се добие представа за огромния 

научен потенциал и усилия, които са необходими за съдваване на такова творчество. 
Александра Куманова е признат учен по библиотечно-библиографски науки. Тя е библиограф и 

библиографовед в полето на пресичащите се измерения на информационно-комуникативната сфера с философското 
наукознание и когнитологията. Подкрепяна е и поддържа връзки с чуждестранни учени от Русия, САЩ и други 
страни. 

Зад подробната информация във формалното библиографско описание прозира системен многогодишен 
труд. Той е виден от дългите библиографски сипсъци на ползвана литература, от големия брой показалци и от 
допълнителните материали, които присъстват в почти всяко описание.

Съкращенията в библиографията са събразени с действащите стандарти за съкращаване на думите в 
библиографското описание: 

- БДС 15714-83 Съкращения на типични думи и словосъчетания в библиографското описание на печатни 
произведения на чужди езици, отпечатени с кирилска азбука;

- БДС 15715-83 Съкращения на типични думи и словосъчетания в библиографското описание на печатни 
произведения на чужди езици, отпечатени с латинска азбука;

- БДС 9736-82 Съкращение на български думи и словосъчетания в библиографското описание на печатните 
произведения.

Библиографската редакция на автобиобиблиографията принадлежи на гл. ас. Диана Ралева (Институт за 
литература при Българската академия на науките) и ас. Силвия Филипова (Център по национална библиография на 
Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”).  

Тази автобиобиблиография е създадена за учебно-педагогически цели.
Сегментът на Именния показалец към раздела TABULA GRATULATORUM (NN 504-2228) на тази 

автобиобиблиография e създаден от доц. д-р Красимира Александрова (директор на Националната библиотека „Св. 
Св. Кирил и Методий”) и ас. д-р Николай Василев (УниБИТ).

Съдържание 

Преамбюл с. 1327
Академик, професор, доктор на педагогическите науки Александра В. Куманова (Библиографовед, 

философ, когнитолог) (Curriculum vitae) с. 1277
Академик, профессор, доктор педагогических наук Александра В. Куманова (Библиографовед, 

философ, когнитолог) (Curriculum vitae) с. 1294
Academiian, professor, doctor of pedagogical sciences Alexandra V. Kumanova (Bibliographer, philosopher, 

cognitologist) (Curriculum vitae) с. 1311
I. Дисертации (NN 1-2) с. 1329
ІІ. Автореферати на дисертации (NN 3-4) с. 1330
ІІІ. Книги и брошури; депозирани монографични издания; публикации на монографични 

библиографски трудове в съавторство и интервюта, взети от А. К., които са отпечатани във вид на книги в 
периодични издания (NN 5-44) с. 1330

ІV. Анкетни карти, издадени във вид на брошури (NN 45-50) с. 1376
V. Студии, статии, публикувани и депозирани доклади, представени на национални и международни 

конференции (NN 51-272-а) с. 1377
VІ. Библиографски и историографски публикации в периодични издания и юбилейни сборници; 

тезауруси (NN 273-323) с. 1421
VІ. 1. Спомагателни справочни апарати към периодично издание („Трудове на Студентското научно 

общество при УниБИТ”) (NN 324-352) с. 1433
VІІ. Рецензии (NN 353-383-б) с. 1436
VІІІ. Интервюта (NN 384-391) с. 1443
VІІІ. 1. Интервюта, дадени от А. К. (NN 384-384-в) с. 1443
VІІІ. 2. Интервюта, взети от А. К. и публикувани във вид на статии (NN 385-391) с. 1444
ІХ. Учебни програми на лекционни курсове (NN 392-422) с. 1445
Х. Преводи (NN 423-430) с. 1450
Х. 1. Редакция на преводи (NN 431-432) с. 1452
XІ. Научни експедиции за изследване на нестинарството в Странджа – България (с. Българи, Кости, 

Кондолово, Бродилово и Граматиково; гр. Царево и Малко Търново) с. 1453
ХІІ. Редактор (NN 433-445) с. 1456
ХІІ. 1. Главен редактор и съставител на „Трудове на Студентското научно общество при УниБИТ” 

(NN 433-443-а) с. 1456
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ХІІ. 2. Научен редактор (NN 444-445) с. 1464
ХІІІ. Оратория (NN 446-452) с. 1464
ХІV. Научно-документален филм (N 453) с. 1475
ХV. Титулен рецензент на монографични издания и научни сборници (NN 454-462) с. 1478
ХVІ. Рецензент и автор на отзиви и становища за дисертационни и хабилитационни трудове (NN 463-

483) с. 1479
ХVІІ. Научен ръководител на публикувани дипломни работи (NN 484-492) с. 1484
ХVІІІ. Редакция и рецензиране на публикации на студенти (NN 493-503) с. 1486
ХVІІІ. 1. Рубрики (художествено творчество) (NN 493-495) с. 1486
ХVІІІ. 1. 1. Вълшебни приказки, създадени под редакцията на А. К. и Н. В. (NN 496-503) с. 1486
ХVІІІ. 2. Ръководени и/или рецензирани от А. К. публикации на студентски научни изследвания (база 

от данни) (NN 504-2228) с. 1487
ХІХ. За  А. К. (за нея) (NN 2229-2589) с. 1574
ХХ. Информационна ризома с. 1632
ХХІ. Предметно-систематичен показалец с. 1633
ХХІІ. Показалец на заглавията с. 1637
ХХІІІ. Именен показалец с. 1676
ХХІV. Списък на съкращенията с. 1697

I. Дисертации

1. Рекомендательная библиография в видовой структуре библиографии и ее 
внутренняя дифференциация как основание системы пособий : На основе теорий европ. 
стран СЭВ и практики Болгарии : Дис. ... кандидат пед. наук. – Ленинград, 1987. – 330 л. – 
На правах рукописи.

Приложение. – 389 л. 
Машинопис. – Науч. ръководител А. В. Мамонтов. – Рец.: Э. Э. Найдич, А. А. 

Туровская. – Предложена и защитена  от Ленингр. гос. инст. культуры им. Н. К. Крупской 
на 14.04.1987 г. – Утвърдена от ВАК с протокол No 1 / 03.02.1988 г.

Библиогр. информ.: Александрова, К. Библиографията в контекста на съвременната информационна 
парадигма : Черти на формирането : [Моногр.] / Рец. А. Куманова. – София, 2015, с. 284.

2. Форма библиографической информации в системе гуманитарного знания : 
Теорет.-методол. проблемы : Дис. ... доктора пед. наук. – Санкт-Петербург, 1996. – 398 л. 
– Посв.: Болг. библиогр. инст. им. Элина Пелина (1941-1963 гг.), воплотившего собою под 
началом ... Т. Борова истинный дух библиогр. культуры ... . – На правах рукописи. 

Приложение – 3 т. (252, 253-528, 529-799 л.). – 799 с. : [76] сх., [29] табл., [3] граф. 
формул.

Машинопис. – Рец.: А. В. Соколов, Г. Ф. Гордукалова, В. А. Петрицкий. – 
Предложена и защитена в Санкт-Петербург. гос. акад. культуры на 13.02.1996 г. – Утвърдена 
от ВАК с протокол No 11 / 13.05.1997.

Библиогр. информ.: Александрова, К. Библиографията в контекста на съвременната информационна 
парадигма : Черти на формирането : [Моногр.] / Рец. А. Куманова. – София, 2015, с. 284.

Отз.: 1. Депцова, Т. Ю. Библиографический метатекст в литературной рекомендательной библиографии. 
диссертация. – Москва, 2001, 207 с.; 2. Кондрашова, Валентина Александровна. Интеграция нормативно-
правовых информационных ресурсов в регионе : Дис. – Санкт-Петербург, 2001, 174 с.; 3. Головина, Г. В. 
Библиографическое обеспечение досуговой деятельности. диссертация. Краснодар, 2005, 168 с.; 4. Андрейченко, 
Е. В. Библиографическая информация в сериальных изданиях : На материале литературно-художественных и 
филологических изданий : Дис. – Новосибирск, 2006, 264 с.; 4. Гордукалова, Г. Ф. Объект библиографической 
деятельности: восприятие, изучение, динамика. // Российское библиографоведение : Итоги и перспективы : Сб. науч. 
ст. / Состав., предисл. и науч. ред. Т. Ф. Лиховид. – Москва, 2006, с. 385, 400-401; 5. Тесля, Е. В. Место, значение и 
роль латентной библиографической информации в системе информационных ресурсов. // Библиосфера (Москва), 
2011, N 2, с. 74-78; 6. Тесля, Е. В. Статус и значение библиографической информации в сериальных изданиях в 
современной системе информационных ресурсов. // Вестник Омск. гос. университета, 2011, N 3, с. 222-225; 7. 
Депцова, Т. Ю. Библиографический метатекст в литературной рекомендательной библиографии. // <www.dissercat.
com/content/bibliografi cheskii-metatekst-v-lit>. – 5.01.2015. – 6 с.
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ІІ. Автореферати на дисертации

3. Рекомендательная библиография в видовой структуре библиографии и ее 
внутренняя дифференциация как основание системы пособий : На основе теорий европ. 
стран СЭВ и практики Болгарии : Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Ленинград, 1987. – 16 
с.

Науч. ръководител А. В. Мамонтов. – Рец.: Э. Э. Найдич, А. А. Туровская.
Библиогр. информ.: Библиография. Библиографоведение : указ. лит., изд. в СССР на русском языке в 1995-

1991 гг. / Рос. гос. б-ка, Науч. исслед. отд. библиогр. [сост.: Г. Л. Левин] : [В 2-х кн.] – [Кн. 1]. – Москва, 2007, с. 415.
Отз.: 1. Пенкова, С. И. Развитие библиографоведческой мысли в Болгарии : Автореф. дис. ... канд. пед. 

наук / Санкт-Петерб. гос. инст. культуры. – СПб., 1993, с. 3 и др.; 2. Беспалова, Э. К. Библиография в России на 
рубеже XXI века ([19]80-[19]90-e годы): Ч. I. Историко-библиографические исследования : Учеб. пособие по курсу 
„Библиографоведение : Общ. курс”. Разд. II. „История рус. библиогр.” / Моск. гос. унив. культуры и искусств. – 
Москва, 2003, с. 65-66; 129; 3. Панчева, Ц. Препоръчителна библиография. // Българска книга : Енцикл. / Състав. 
А. Гергова. – София-Москва, 2004, с. 363-364; 4. Швецова-Водка, Г. Н. Видовая классификация библиографии 
в проблематике библиографоведения. // Российское библиографоведение : Итоги и перспективы : Сб. науч. ст. / 
Состав., предисл. и науч. ред. Т. Ф. Лиховид. – М., 2006, с. 342-343, 349; 5. Костова, Н. Библиографията в структурата 
на научната дейност. – София, 2010, с. 58-59; 179-180; 6. Каталог выполненных запросов. Рекомендательная 
библиография. Детская библиография Болгарии. // <www.vss.nlr.ru/archive_catalog.php?rid=5669>. – 23.01.2014. – 4 с.

Рец.: Сумина, М. Ю. Системно-структурная модель рекомендательной библиографии [1991 г.]. // 
Библиотековедение и библиография за рубежом (Москва), 1993, Вып. 133, с. 102-107.

4. Форма библиографической информации в системе гуманитарного знания : 
Теорет.-методол. проблемы : Автореф. дис. ... доктора пед. наук. – Санкт-Петербург, 1996. – 
37 с. 

Рец.: А. В. Соколов, Г. Ф. Гордукалова, В. А. Петрицкий.
Библиогр. информ.: 1. Разд.: Доктори на науките. // Българистика и българисти (София), 1997, N 1, с. 49; 

2. Вилли Александрович Петрицкий (К 70-лет. со дня рожд. и 50-лет. науч. и лит. деятельности) : Биобиблиогр. 
указ. / Рос. нац. библ. ; Состав. А. В. Шевцов ; Ред. Г. В. Михеева. – Санкт-Петербург, 2001, с. 61; 3. Библиография. 
Библиографоведение : указ. лит., изд. в Российской Федерации на русском языке 1992-2000 гг. / Рос. гос. б-ка, Науч. 
исслед. отд. библиогр.; сост.: Г. Л. Левин и др. : В 2-х ч. – Ч. 1. – Москва, 2010, с. 74.

Отз.: 1. Астахова, Л. В. Научные основания библиографической деятельности : Теорет.-методол. исслед. 
библиогр. познания : Дис. – Москва, 1997, 474 с.; 2. Беспалова, Э. К. Тема, принадлежащая истории. // Библиография 
(М.), 1999, N 4, с. 152; 3. Киселева, В. А. Методологические аспекты управления качеством подготовки специалистов 
для малого предпринимательства : Дис. – Москва, 1999, 405 с.; 4. Беспалова, Э. К. Библиография в России на 
рубеже XXI века ([19]80-[19]90-е годы) : Ч. I. Историко-библиографические исследования : Учеб. пособие по курсу 
„Библиографоведение. Общ. курс”. Разд. II. История рус. библиографии / Моск. гос. унив. культуры и искусств. 
– Москва, 2003, с. 6, 27-28, 129; 5. Уржумова, О. М. Библиографическое обеспечение научных исследований 
по народной художественной культуре : Дис. – Казань, 2003, 253 с.; 6. Новоженова, Т. А. Методологические 
основы формирования общей теории библиографии : Дис. – Краснодар, 2004, 354 с.; 7. Гордукалова, Г. Ф. Объект 
библиографической деятельности: восприятие, изучение, динамика. // Российское библиографоведение : Итоги 
и перспективы : Сб. науч. ст. / Состав., предисл. и науч. ред. Т. Ф. Лиховид. – Москва, 2006, с. 385, 400-401; 8. 
Новоженова, Т. А. Синергетика как методология библиографоведения. // Российское библиографоведение : Итоги 
и перспективы : Сб. науч. ст. / Состав., предисл. и науч. ред. Т. Ф. Лиховид. – Москва, 2006, с. 96, 98, 107; 9. 
Новоженова, Т. А. Формирование синергетического сообщества в сфере наук об информации. // Культурная жизнь 
Юга России (Краснодар), 2011, N 42, с. 49-52; 10. Новоженова, Т. А. Методологические основы формирования 
общей теории библиографии. // <www.dissercat.com/content/metodologicheskie-osnovy-formirova>; 11. Барабанова, 
Н. А. Информационно-библиографическое обеспечение туристской деятельности : Дис. – Самара, 2010, 213 с.; 12. 
Уржумова, О. М. Библиографическое обеспечение научных исследований по народной художественной культуре. 
// <www.dissercat.com/content/bibliografi cheskoe-obespechenie-na>. – 7.02.2014. – 5 с.; 13. Астахова, Л. В. Научные 
основания библиографической деятельности : Теорет.-методолог. Исслед. библиогр. познания. // <www.nlr.ru/
tus/20100921/rus/prog.doc>. – 7.01.2015. – 27 с.

ІІІ. Книги и брошури; 
депозирани монографични издания;

публикации на монографични 
библиографски трудове в съавторство и 
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интервюта, взети от А. К.,
които са отпечатани във вид на книги 

в периодични издания

1989

5. Литература за Любен Каравелов : 1944-1964 г. / състав. А. Куманова. // Любен 
Каравелов. 1834-1879 : Био-библиогр. указ. и опис на арх. док. / Състав. Петя Дюгмеджиева 
... [и др.] ; Науч. ред. Дочо Леков ; Библиогр. ред. Евелина Василева. – София : Нар. 
библ. „Кирил и Методий”, 1989, с. 255-311, 418-461. – Други състав.: Е. Василева, Ив. 
Петрова, Ал. Куманова, Н. Кукудова, Ст. Трендафилов, П. Симова, В. Тилева, К. Възвъзова-
Каратеодорова. – Именен показалец, геогр. показалец / състав. А. Куманова.

Без ISBN.
Библиогр. информ.: Ковачев, А. Творци на българската библиография: Биобиблиогр. – В. Търново, 2004, с. 

49; 217. 
Рец.: Чолов, П. Още едно ценно библиографско издание. // Библиотекар (София), 1989, N 4, с. 24-25. 

6. Рекомендательная библиография в видовой структуре библиографии и ее 
внутренняя дифференциация : Курс лекций по общ. библиографоведению / [Ред. А. А. 
Соловьев] ; Науч. ред. А. В. Мамонтов ; [Библиогр. ред. И. Л. Клим] ; Рец. Э. Э. Найдич ; 
Эпиграф: „Le tronc explique les branches qui expliquent les feuilles.” – E. Zola. – Ленинград : 
Ленингр. гос. инст. культуры им. Н. К. Крупской , 1989. – 188 с. : със [16] сх., [5] табл., [6] 
ил.  

Библиогр.: 342 номерирани назв. в сист.-азб. ред. – Именен показалец, сист. 
показалец.

Без ISBN.
Съдържа: 
1) (с. 5-6:) Мамонтов, А. В. От научного редактора;
2) (с. 7-15:) Куманова, А. Введение; 
3) (с. 16-91:) Гл. І. Место, специфика и основные функции рекомендательной библиографии в видовой 

структуре библиографии;
4) (с. 92-154:) Гл. ІІ. Внутренняя дифференциация рекомендательной библиографии;
4) (с. 155-163:) Заключение.
Библиогр. информ.: 1. България в чуждата литература (Булгарика) за 1996 : год. указател. – София : 

Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, 1998, с. 194; 2. Библиография. Библиографоведение : указ. 
лит., изд. в СССР на русском языке в 1995-1991 гг. / Рос. гос. б-ка, Науч. исслед. отд. библиогр.; [сост.: Г. Л. Левин] 
: [В 2-х кн.] – [Кн. 1]. – Москва, 2007, с. 415; 3. Библиография. Библиографоведение : указ. лит., изд. в Российской 
Федерации на русском языке 1992-2000 гг. / Рос. гос. б-ка, Науч. исслед. отд. библиогр.; сост.: Г. Л. Левин и др. : В 2-х 
ч. – Ч. 2. – Москва, 2010, с. 182.

Отз.: 1. Пенкова, С. И. Развитие библиографоведческой мысли в Болгарии : Автореф. дис. ... канд. пед. 
наук / Санкт-Петерб. гос. инст. культуры. – Санкт-Петербург, 1993, с. 15 и др.; 2. Дрешер, Ю. Н. Профессиональная 
подготовка библиотерапевтов в системе непрерывного образования : Дис. – Казань, 2001, 459 с.; 3. Беспалова, 
Э. К. Библиография в России на рубеже XXI века ([19]80–[19]90-ые годы) : Ч. I. Историко-библиографические 
исследования : Учеб. пособие по курсу „Библиографовед. Общ. курс”. Разд. II История рус. библиогр. / Моск. гос. 
унив. культуры и искусств. – Москва, 2003, с. 65-66; 129; 4. Панчева, Ц. Препоръчителна библиография. // Българска 
книга : Енцикл. / Състав. А. Гергова. – София; Москва, 2004, с. 363-364; 5. Семенова, Г. Г. Библиографическое 
обеспечение социально-экономического комплекса : Дис. – Москва, 2004, 592 с.; 6. Швецова-Водка, Г. Н. Видовая 
классификация библиографии в проблематике библиографоведения. // Российское библиографоведение : Итоги 
и перспективы : Сб. науч. ст. / Состав., предисл. и науч. ред. Т. Ф. Лиховид. – Москва, 2006, с. 342-343, 349; 7. 
Костова, Н. Библиографията в структурата на научната дейност. – София, 2010, с. 58-59; 179-180; 8. Шуманова, Н. 
Стъпалата на научната кариера. // Е-библиотека, 2011 <http://62.44.124.142:8080/jspui/handle/2010/468> <Users/User1/
Downloads/NSh_nauch_kariera.pdf>; 9. Гречихин, А. А. и др. Методическое руководство по изучению дисциплины 
„Библиография” : Для студентов, обучающихся по специальности „Книгораспространение” / А. А. Гречихин, Е. М. 
Сухорукова, Л. Б. Грузнова. – Москва : МГУП <http://hi-edu.ru/e-books/xbook757/01/eabout.htm>. – 22.03.2016. – 5 с. 
<http://hi-edu.ru/e-books/xbook757/01/part-019.htm>.
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Рец.: Сумина, М. Ю. Системно-структурная модель рекомендательной библиографии [1991 г.]. // 
Библиотековедение и библиография за рубежом (Москва), 1993, Вып. 133, с. 102-107.

1990

7. Александр Васильевич Мамонтов : Биобиблиогр. указ. [тр.] к 60-летию ученого 
/ Состав., [авт. предисл.] А. Куманова ; Науч. ред. И. А. Шомракова ; Отв. за вып. Л. В. 
Трапезникова. – Ленинград : Ленингр. гос. инст. культуры им. Н. К. Крупской, 1989. – 42 с., 
1 л. : портр.  

На обл. г. изд. 1990. – Изд. на Ленингр. гос. инст. культуры им. Н. К. Крупской. Библ. 
фак. Каф. общ. библиографоведения и книговедения. – Сист. показалец, именен показалец.

Без ISBN.
Съдържа: 
Разд. I. Печ. раб. ... (NN 1-233 в хронол.-алф. порядке); II. Раб., выш. под ред. ... (NN 234-238 в алф. порядке 

имен авт. и загл. публ.); III. Лит. о деят. ... (NN 233-240). – Ново изд.: Санкт-Петерб. гос. унив. культуры и иск. ; Рос. 
нац. библ. ; Состав. А. В. Коскелло ; Ред. В. В. Антонов ; Вступ. ст. Е. Н. Буринская. – Санкт-Петербург, 2000. – 72 с. – 
(Учен. Унив. культуры и искусства) 

Библиогр. информ.: 1. България в чуждата литература (Булгарика) за 1996 : год. указател. – София : 
Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, 1998, с. 194; 2. Инга Александровна Шомракова : Биобиблиогр. 
указ. / Рос. нац. библ. ; Состав. И. Г. Матвеева ; Ред. Г. В. Михеева. – Санкт-Петербург, 2002, с. 19. 

Отз.: 1. Буринская, Е. Н. Памяти ученого. // Александр Васильевич Мамонтов : Библиогр. указ. / Санкт-
Петерб. гос. инст. культуры и искусства, Рос. нац. библ. ; Состав. А. В. Коскелло. – Ново изд. – Санкт-Петербург, 
2000, с. 3-4; 2. Коскелло, А. В. От состав. // Там же, с. 11; 3. Беспалова, Э. К. Библиография в России на рубеже 
XXI века ([19]80–[19]90-e годы) : Ч. I. Историко-библиографические (исследования) : Учеб. пособие по курсу 
„Библиографоведение : Общ. курс”. Разд. II. История рус. библиографии / Моск. гос. унив. культуры и искусств. – 
Москва, 2003, с. 124-125, 140.

Рец.: 1-2. [От ред.] Книга о книговеде. // Крымская правда (Симферополь), 17 апр. 1990. – Тоже на укр. 
яз.: Книга про книгознавця. // Кримська правда, 17 квiтня 1990; 3. Алексеева, Е. С. Библиографический указатель – 
научно-исследовательская работа. // Методические и исторические аспекты краеведческой библиографии : Межвуз. 
сб. / Моск. гос. инст. культуры. – Москва, 1993, с. 124-128.

1992

8. Инга Александровна Шомракова : Аннот. библиогр. указ. [тр.] к 60-летию 
ученого / Состав. А. Куманова ; Науч. ред. И. Е. Баренбаум ; Отв. за вып. Л. В. 
Трапезникова ; Рец. А. В. Мамонтов. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербург. инст. культуры, 
1992. – 31 с., 1 л. : портр.

Изд. на Санкт-Петербург. инст. культуры. Библ. фак. Каф. общ. библиографоведения 
и книговедения. – Сист. показалец, именен показалец.

Без ISBN.
Съдържа: 
Разд.: Печ. раб. ... . – 91 назв. в хронол.-алф. порядке. – Ново изд.: ... / Рос. нац. библ. ; Состав. И. Г. Матвеева 

; Ред. Г. В. Михеева ; Вступ. ст. И. Е. Баренбаум. – Санкт-Петербург, 2002. – 32 с. 
Библиогр. информ.: 1. България в чуждата литература (Булгарика) за 1996 : год. указател. – София : 

Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, 1998, с. 194; 2. Библиография библиографии в России : Аннот. 
указ. библиогр. пособий 1992-1996 гг. / Рос. нац. библ. ; Состав. Е. С. Алексеева и др. – СПб., 2005, с. 84. – Други 
състав.: С. Н. Котломанова, М. А. Мамонтов, Н. В. Ниткина, И. Х. Саксонова. 

1994

9. Cor cordium : Портр. ученых [проф., д-ров наук: Ю. М. Лотмана, Ю. А. 
Шрейдера, А. С. Мыльникова, В. А. Щученко, И. В. Гудовщиковой, О. П. Коршунова, А. 
В. Соколова, Р. А. Казарьянца, В. Б. Краснорогова] в стиле интервью / Ведет беседы, авт. 
предисл., преамбулы и примеч. А. Куманова ; Лит. ред. А. А. Соловьев ; Библиогр. ред. И. 
Л. Клим ; Худож. фотопортр. С. Я. Мицевич ; Худож. оформл. Н. В. Скородум ; [Рец. А. В. 
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Мамонтов]. – Санкт-Петербург, 1994. – 173 с., [9] с. : фотопортр. – Посв.: Памяти апостола 
болг. библиогр. ... Т. Борова, личность которого воплощает собою ее прошлое, настоящее 
и будущее. 

Без ISBN.
Съдържа: 
1) (с. 5-11:) Куманова, А. Предисловие;
2) (с. 12-17; 154-155:) Ю. М. Лотман;
3) (с. 18-25; 155-156:) Р. А. Казарьянц;
4) (с. 26-46; 156-159:) И. В. Гудовщикова;
5) (с. 47-56; 159-161:) А. С. Мыльников;
6) (с. 57-65; 161-162:) О. П. Коршунов;
7) (с. 66-84; 162-164:) В. А. Щученко;
8) (с. 85-100; 164-166:) А. В. Соколов;
9) (с. 101-127; 166-167:) В. Б. Краснорогов;
10) (с. 128-153; 167-170:) Ю. А. Шрейдер.
Публ.: Проф. И. В. Гудовщикова: N 386. – Прев. на бълг. ез.: NN 388-389. 
Публ. с комент.: Проф. Ю. М. Лотман. – N 387. – Прев. на бълг. ез.: N 385; Проф. А. В. Соколов: N 173, с. 

252-263; NN 20-21, II, с. 252-263. 
Библиогр. инф. о рец.: 1. Разд.: Персональная библиография. // Библиотечное дело и библиография / РГБ. 

Информкультура. – Москва, 1997, Вып. 2, с. 72; 2. Полотовская, И. Л. Юлий Анатолиевич Шрейдер : Биобиблиогр. 
указ. / Ред. Р. С. Гиляревский. – М., 1997, с. 52; 3. България в чуждата литература (Булгарика) за 1996 : год. указател. 
– София : Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, 1998, с. 79. 

Реф.-резюме: Ю. А. Шрейдер / Подг. и прев. на бълг. ез. Б. Николова. // Медикус : Дайджест за всеки / Мед. 
унив. – София, Ц-р за информ. по медицина, 2000, N 4, с. 16-24. 

Библиогр. информ.: Библиография. Библиографоведение : указ. лит., изд. в Российской Федерации на 
русском языке 1992-2000 гг. / Рос. гос. б-ка, Науч. исслед. отд. библиогр.; сост.: Г. Л. Левин и др. : В 2-х ч. – Ч. 1. – 
Москва, 2010, с. 126-127.

Отз.: 1. Субетто, А. И. // Казначеев, В. П. Проблемы человековедения. ─ Москва и др., 1997, с. 327; 349; 
2. [От. ред. Публ. по рукописи кн., хранящейся в фондах БАН]. // Петербургская библиотечная школа (Санкт-
Петербург), 2001, N 2, с. 78; 3. Лебедев, Д. В. // Историко-библиографические исследования : Сб. науч. тр. / Рос. нац. 
библ. – Санкт-Петербург, 2002, Вып. 9, с. 134-136; 148; 4. Беспалова, Э. К. Биографический жанр в библиографии. 
Персоналия библиографов / Моск. гос. унив. культуры и искусств. – Москва, 2003, с. 18; 28; 5. Беспалова, Э. К. 
Библиография в России на рубеже XXI века ([19]80–[19]90-е годы) : Ч. I. Историко-библиографические исследования 
: Уч. пособие по курсу „Библиографовед. Общ. курс”. Разд. II. История рус. библиографии / Моск. гос. унив. 
культуры и искусств. – Москва, 2003, с. 115-116; 129; 5. Субетто, А. И. Сочинения : Ноосферизм. Т. 4. Ноосферное 
или неклассическое человековедение : поиск оснований. Кн. 2. – Кострома, 2006, с. 622.

Рец.: 1. [От ред.]. // Библиография (Москва), 1996, N 1, с. 127-128; 2. Томашева, Е. Н. Цветы мысли и искры 
сердец. // Там же, 1996, N 1, с. 128-131; 3. Казаринова, И. Н., Д. К. Равинский. Портреты ученых в стиле интервью. // 
Библиотековедение (Москва), 1996, N 1, с. 96-97. 

10. Литература за Христо Ботев : 1930-1938 г. ; Именен показалец ; Геогр. 
показалец. // Христо Ботев. 1848-1876 : Био-библиогр. указ. и опис на арх. док. Т. 2, 
Литература за Христо Ботев в България / Състав. Мария Кожухарова ... [и др.] ; Науч. ред., 
[предг.] Илия Тодоров ; Библиогр. ред. Евелина Василева. – София, 1994, с. 175-283; 757-
824. – Други състав.: А. Куманова, Д. Сърнадска, Р. Трендафилова, Е. Василева.

Без ISBN.
Библиогр. информ.: 1. Ковачев, А. Творци на българската библиография: Биобиблиогр. – В. Търново, 2004, 

с. 49; 2. Тодоров, И. (Илия Тодоров Илиев) (31.05.1941, с. Лом-Черковна, Разградска област – 12.12.1990, София. // 
Институт за литература при БАН : Интернет бюлетин, 8 декември 2012.

1995

11. Введение в гуманитарную библиографию : Библиографоведческое исслед. : [в 2 
ч.]. Ч. 1, Философско-науковедческая картина гуманитарного знания : [Курс лекций] / Общ. 
ред. А. А. Соловьев ; Библиогр. ред. И. Л. Клим ; Худож. оформл. Н. В. Скородум ; Науч. 
консультанты Я. Е. Белявский ... [и др.] ; Рец. А. В. Мамонтов... [и др.]. – Санкт-Петербург : 
Леннииводоканалпроект, 1995. – 252 с. : с 24 сх., 3 табл. – Посв.: 75-летию СПб[Г]АК ... .  – 
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Деп. в НИО Информкультура Рос. гос. б-ки 30.01.95, N 2920. 
Други науч. консултанти: Э. В. Соколов, В. А. Щученко ; Други рец.: В. П. Леонов, 

Г. В. Головко. – Изд. на Санкт-Петербург. гос. акад. культуры. – Библиогр.: 510 [250] 
номерирани и 260 неномерирани назв.

Без ISBN.
Ново изд.: София, 2007 – NN 20-21, І. 
Съдържа: 
1) (с. 5-31:) Вводное слово;
2) (с. 32-74:) [Гл.] 1. Культуролого-феноменологический эскиз проблемы человека;
3) (с. 75-92:) [Гл.] 2. Синтез характера, состава и места гуманитарного знания в современной системе 

знания; 
4) (с. 93-104:) [Гл.] 3. Понятия „гуманитарное знание”, „гуманитарный подход” и „гуманитарная 

библиография”; 
5) (с. 105-126:) Вместо обобщения;
6) (с. 127-183:) Примечания (281 нум. назв.).
Библиогр. информ.: Библиография. Библиографоведение : указ. лит., изд. в Российской Федерации на 

русском языке 1992-2000 гг. / Рос. гос. б-ка, Науч. исслед. отд. библиогр.; сост.: Г. Л. Левин и др. : В 2-х ч. – Ч. 1. – 
Москва, 2010, с. 73.

12. Введение в гуманитарную библиографию : Библографоведческое исслед. : [В 2 
ч.]. Ч. 1, Философско-науковедческая картина гуманитарного знания : [Курс лекций] / Общ. 
ред. А. А. Соловьев ; Библиогр. ред. И. Л. Клим ; Худож. оформл. Н. В. Скородум ; Науч. 
консультанты Я. Е. Белявский ... [и др.] ; Рец. А. В. Мамонтов ... [и др.]. – Санкт-Петербург 
: Леннииводоканалпроект, 1995. – 252 с. : с 24 сх., 3 табл. – Посв.: 75-летию СПб[Г]АК ... . 

Други науч. консултанти: Э. В. Соколов, В. А. Щученко ; Други рец.: В. П. Леонов, 
Г. В. Головко. – Изд. на Санкт-Петербург. гос. акад. культуры. – Библиогр.: 510 [250] 
номерирани и 260 неномерирани назв.

Без ISBN.
Ново изд.: София, 2007 – NN 20-21, І. – Ч. II. – Публ.: София, 2005: 17.
Съдържа:
Вж N 11.Библиогр. информ.: 1. Разд.: Теория и методология библиогр. // Библиотечное дело и библиография 

/ РГБ. Информкультура (Москва), 1997, N 1, с. 64; 2. България в чуждата литература (Булгарика) за 1996 : год. 
указател. – София : Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, 1998, с. 79; 3-4. Разд.: Библиографоведение. 
// Программа-минимум кандидатского экзамена по специальности „Библиотековедение, библиографоведение 
и книговедение” / ГПНТБ СО РАН (Новосибирск, 2008); … // <http://www.spsl.nsc.ru/win/a_kand.html>; 5. 
Библиография. Библиографоведение : указ. лит., изд. в Российской Федерации на русском языке 1992-2000 гг. / Рос. 
гос. б-ка, Науч. исслед. отд. библиогр.; сост.: Г. Л. Левин и др. : В 2-х ч. – Ч. 1. – Москва, 2010, с. 74; 6. Александрова, 
К. Библиографията в контекста на съвременната информационна парадигма : Черти на формирането : [Моногр.] / Рец. 
А. Куманова. – София, 2015, с. 272.

Отз.: 1. Астахова, Л. В. Библиография как научный феномен : Моногр. / Моск. гос. унив. культуры 
– Москва, 1997, с. 68, 144, 302; 2. Астахова, Людмила Викторовна. Научные основания библиографической 
деятельности : Теорет.-методол. исслед. библиогр. познания : Дис. – Москва, 1997, 474 с.; 3. Субетто, А. И. // 
Казначеев, В. П. Проблемы человековедения. – Москва; Новосибирск, 1997, с. 302-303; 342; 3. Беспалова, Э. К. Тема, 
принадлежащая истории. // Библиография (Москва), 1999, N 4, с. 152; 4. Сукиасян, Г. А. История библиографии 
Армении и в армянской диаспоре, V-XX вв. : Дис. – Москва, 1997, 359 с.; 5. Бежовец, В. Э. Информационное 
взаимодействие ученых-гуманитариев : Библиотечно-библиографические аспекты. диссертация. Санкт-Петербург, 
1998, 239 с.; 6. Киселева, В. А. Методологические аспекты управления качеством подготовки специалистов для 
малого предпринимательства : Дис. – Москва, 1999, 405 с.; 7. Гордукалова, Г. Ф. Информационные ресурсы 
гуманитарных наук : Экономика : Вып. 1 : Учеб. пособие / Санкт-Петерб. гос. унив. культуры и искусств. – Санкт-
Петербург, 2000, с. 20, 239; 8. Гордукалова Г.Ф. Управление знаниями : информационная диагностика нового 
направления и методические проблемы подготовки кадров „Информационные ресурсы” Санкт-Петербург 2000. // 
<http://www.studfi les.ru/preview/3048022/>; 9. Шаталова, Н. В. Информационные ресурсы краеведения как фактор 
развития культурной среды : На материале Центрально-Черноземного региона России : Дис. – Тамбов, 2001, 191 
с.; 10. Беспалова, Э. К. Суровое полотно деятельности и брюссельские кружева теории. // Библиография (Москва), 
2002, N 2, с. 13; 11. Беспалова, Э. К. Библиография в России на рубеже XXI века ([19]80-[19]90-е годы) : Ч. I. 
Историко-библиографические исследования : Учеб. пособие по курсу „Библиографовед. Общ. курс”. Разд. II. История 
рус. библиогр. / Моск. гос. унив. культуры и искусств. – Москва, 2003, с. 6, 27-28, 129; 12. Кудрявцева, О. А. 
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Гуманитарная картина мира в системе современного знания (философско-методологический аспект) : Дис. – Барнаул, 
2004, 153 с.; 13. Леликова, Н. К. Становление и развитие книговедения и библиографии в России в XIX – первой 
трети XX века : Дис. – Санкт-Петербург, 2004, 317 с.; 14. Бакун, Д. Н. Развитие библиографирования публикаций 
источников по истории России : XVIII – первая половина XIX в. : Дис. – Москва, 2005, 221 с.; 15. Фокеев, В. А. 
Ноосферно-культурологическая (когнитографическая) концепция библиографии. // Российское библиографоведение 
: Итоги и перспективы : Сб. науч. ст. / Состав., предисл. и науч. ред. Т. Ф. Лиховид. – Москва, 2006, с. 227, 
230; 16-17. Библиографоведение [: Разд.] // Программа-минимум кандидатского экзамена по специальности 
„Библиотековедение, библиографоведение и книговедение” / ГПНТБ СО РАН (Новосибирск, 2008); … // <http://www.
spsl.nsc.ru/win/a_kand.html>; 18. Костова, Н. Библиографията в структурата на научната дейност. – София, 2010, с. 
58-59; 179-180; 19. Соколов, А. В. Для полноты картины я упомяну об эпистемологически хорошо обоснованной 
идее болгарского библиографоведа Александры Кумановой. // Соколов, А. В. и др. Библиографоведение : Теrra 
incognita : Диалог о библиографической науке : Науч.-практ. пособие / А. В. Соколов, В. А. Фокеев. – Москва, 2010, 
с. 14-15. –  Гл. 1. Библиография и библиографоведение : Экспликация понятий : Разд. 1.1. Экспликация понятия 
„библиография” (проблема метасистемы библиографии); 20. Фокеев, В. А. Идея Александры Кумановой мне 
близка. // Соколов, А. В. и др. Библиографоведение : Теrra incognita : Диалог о библиографической науке : Науч.-
практ. пособие / А. В. Соколов, В. А. Фокеев. – Москва, 2010, с. 15. –  Гл. 1. Библиография и библиографоведение : 
Экспликация понятий : Разд. 1.1. Экспликация понятия „библиография” (проблема метасистемы библиографии); 21. 
Фокеев, В. А. Науковедческая [концепция библиографии]. // Соколов, А. В. и др. Библиографоведение : Теrra incognita 
: Диалог о библиографической науке : Науч.-практ. пособие / А. В. Соколов, В. А. Фокеев. – Москва, 2010, с. 112. – Гл. 
3. Теоретический раздел библиографоведения : Разд. 3.2. Теоретические концепции отечественной библиографии; 
22. Соколов, А. В. Наша болгарская коллега Александра Куманова. // Соколов, А. В. и др. Библиографоведение : 
Теrra incognita : Диалог о библиографической науке : Науч.-практ. пособие / А. В. Соколов, В. А. Фокеев. – Москва, 
2010, с. 153-154. –  Гл. 4. Методологический раздел библиографоведения : 4.1. Понятие о методологии и методах 
библиографии”; 23. Астахова, Л. В. Научные основания библиографической деятельности : Теорет.-методолог. 
исслед. библиогр. познания. // <www.nlr.ru/tus/20100921/rus/prog.doc>. – 7.01.2015. – 27 с.; 24. Новоженова, Т. А. 
Синергетическая теория библиографии как выход из лабиринта библиографических концепций. // <www.nbuv.
gov.ua/portal/soc_gum/bdil/2011_1/9.pdf>. – 12.12.2014. – 2 с.; 25. Субетто, А. И.  Ноосферное человековедение. 
// Вопроы философии и психологии = Voprosy fi losofi i i psikhologii, 2014, Vol. (2), N 2, с. 68-94. <www.ejournal20.
com>; 26. Сукиасян, Г. А. История библиографии Армении и в армянской диаспоре, V-ХХ вв. // <www.dissercat.
com/content/istoriya-bibliografi i-armenii-i-v>. – 6.03.2015. – 2 с.; 27. Сморгунов, Л. В. Инновационный потенциал 
сетевой организации... 161. // Образование и управление: Альманах по философии образования, эвристике, 
методологии и методике преподавания социогуманитарных дисциплин, 2015, Вып. 3. <http://window.edu.ru/catalog/
pdf2txt/489/66489/38708?p_page=9>; 28. Гречихин, А. А. и др. Методическое руководство по изучению дисциплины 
„Библиография” : Для студентов, обучающихся по специальности „Книгораспространение” / А. А. Гречихин, Е. М. 
Сухорукова, Л. Б. Грузнова. – Москва : МГУП <http://hi-edu.ru/e-books/xbook757/01/eabout.htm>. – 22.03.2016. – 5 с. 
<http://hi-edu.ru/e-books/xbook757/01/part-019.htm>.

Рец.: 1. Гусева, Н. И. Гуманитарное знание и гуманитарные науки. // Петербургская библиотечная школа 
(Санкт-Петербург), 1997, N 3, с. 75-77; 2. Соколов, А. В. Квинтэссенция человечности. // Мир библиографии 
(Москва), 2007, N 2, с. 6-12. 3. Кочев, Н. Цв. Едно ново за българската хуманитаристика изследване [1995 г.] // 
Информ. бюл. на Центр. библ. на БАН (София), 2009, N 4 (26), с. 24-25 <cl.bas.bg/about-central-library/bulletin-of-
central-library-of-bas/26.pdf>.

2004

13. Пушкинский журнал „Современник” : К вопросу о А. С. Пушкине – 
журналисте и критике ; Эпиграф: „... и нет истины, где нет любви”. – А. С. Пушкин. – К 
205-летию со дня рождения А. С. Пушкина ; Посвященное памяти ... В. И. Каминского / 
Худож. Д. Ефтимов ; Граф. дизайн-ред. Ц. Найденова. – Шумен : Аксиос, 2004. – 60 с., 1 л. 
: портр. 

Слово библиогр. пушкинианы Болгарии / Ц. Стайкова. – Библиогр.: 27 номерирани 
назв. - Именен показалец. – Осн. публ. – Редуц. публ. N 76. 

  ISBN 954-310-014-4   
Съдържа: 
1) (с. 9-15:) Куманова, А. [Заметки о публ.];
2) (с. 17-46:) Историко-культурное историографическое исследование;
3) (с. 54-58:) Стайкова, Ц. Слово библиографа пушкинианы Болгарии [: Рец.-послеслов].  
Отз.: Вилли Александрович Петрицкий (К 75-лет. со дня рожд. и 55-лет. науч. и лит. деят.) : Биобиблиогр. 

указ. / Рос. нац. библ. ; Состав. А. В. Шевцов, И. Г. Матвеева, М. Ю. Матвеев ; Ред. Г. В. Михеева. – Санкт-Петербург, 
2006, с. 84.
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 14. Професор д-р Николай Яръмов : Портр. на учения в стила на интервюто : 
[Когнитолог. проскопия] : [Ч. 1-3] / Водещ беседата, авт. на биобиблиогр. преамбюл и бел. 
А. Куманова ; Консултант В. Велев ; Науч. ред. М. Куманов ; Библиогр. ред. Ц. Стайкова 
; Лит. ред. и граф. дизайн-ред. Ц. Найденова ; Ез. консултант А. Даскалов ; Худож. на 
фотопортр. А. Русев. – София, 2004. – (Библиографии на български учени. Портрети в 
стила на интервюто ; N 6). – Худож. фотопортр.: с. VII. – Именен показалец. – Автореф.: 
Aliis inserviendo consumor. – Посв. ... А. Д. Витебский, Н. Василев, В. Матеев, В. Янков. 
// Хирургия (София). – ISSN 0450-2167. – LX, 6 прил. (2004), с. I-LVI, 1 л. : портр. – 
Прил. 

Изд. на БАН, Висш мед. инст. Мед. фак., Унив. болница Царица Йоанна. Клин. 
център по спешна медицина, Клиника по спешна хирургия, Науч. д-во на хирурзите.

Съдържа: 
 1) (с. XIII-XVI:) Ч. I. Библиогр. преамб.; 
2) (с. XVII-XLVIII:) Ч. II. Интервю; 
3) (с. XLIX-LIII:) Ч. III. Библиогр. и проч. бележки. 
Публ. и в: N 17, с. 193-245; NN 20-21, II, с. 193-245.

2005

15. Архитектоника информационного пространства : Идеальный пл. : Онтолог. 
исслед. / Граф. дизайн-ред. Ц. Найденова ; Техн. ред. С. Янев ; Рец. Ж. Стоянов ; Эпиграф: 
„Weh! Weh! / Du hast sie zerstört, / Die schöne Welt, / Mit mächtiger Faust, / Sie stürzt, sie 
zerfällt.” – J. W. Goethe. –  Посв.: ДУХУ, ищущему и находящему архитектоническую 
целостность мира в каждом информационно-коммуникативном акте реальности 
и сознания, ДУХУ, обладающему судьбой быть представителем известного 
(материализирующего) момента общественного развития, ДУХУ, прочищающему семена 
истории. – Шумен : Аксиос, 2005. – 38 с. : с 5 сх. 

Именен показалец.
ISBN 978-954-310-023-1
[Разд. : Вступ. : Заметки о публ.;] I. Кадастр; II. Феноменология; III. Когнитология ; [Прил. :] Сх.: [1.] 

Архитектоника многоуровневого многомерного информационного пространства; [2.] Генеалогия  концепций 
гуманитарного знания (Древо историко-культурного развития человечества); [3.] Информационная роза : [3.1.] 
Абстрактное логическое описание; [3.2.] Абстрактное системное описание; [3.3 .] Методологическое вскрытие; Имен. 
индекс. – Библиогр.: 107 ненум. назв. 

Съдържа: 
1) (с. 7-12:) Заметки о публикации;
2) (с. 13:) Онтологическое исследование;
3) (с. 14-16:) [Ч.] І. Кадастр;
4) (с. 17-23:) [Ч.] ІІ. Феноменология;
5) (с. 24-26:) [Ч.] ІІІ. Когнитология;
Разшир. публ. на рус. ез. – Осн. публ. на рус. ез.:  N 17, с. XXXVIII-XLV, 263-271 и др.; NN 20-21, с. II: 

XXXVIII-XLV, 263-271 и др. – Публ. и на бълг. ез.: N 19. – Редуц. публ. на бълг. ез.: N 78. 
Отз.: Архитектоника (2005) – Нови книги. // <http://www.libplovdiv.com/index.php/bg/2015-11-17-13-04-07>. 

– 19.02.2016. – 1 с.

16. Профессор Иосиф Евсеевич Баренбаум : Эпистоляр. беседа-раздумье : 
[Когнитолог. портр. ученого в стиле интервью] / Ведет беседу, авт. предисл., преамбулы и 
примеч. ... ; Эпиграф: „ ... Диалог – это своего рода космос. Подобно тому, как в диалоге 
звучат речи разных лиц сообразно с тем, что каждому подобает, так и в космосе есть 
разные природы, издающие разные звуки, ибо каждая вещь звучит согласно собственной 
природе. ... Подобно тому как ... в космосе душа присоединяется то к одним, то к 
другим, так и в диалоге есть персонажи спрашивающие и отвечающие, опровергающие 
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и опровергаемые, и душа наша, будучи как бы судьею между ними, склоняет то к тем, 
то к другим ... Самое прекрасное живое существо – это космос, и ему подобен диалог – 
наипрекраснейший из видов словесности.” – Платон / пер. с древнегреч. Ю. А. Шичалина. 
– Шумен : Аксиос, 2005. – 76 с. : с портр. 

Именен показалец.
ISBN 978-954-310-027-8 
Съдържа:
1) (с. 11-12:) Заметки о публ.; 
Ч. I-III : Ч. I. Биобиблиогр. преамб. ; Ч. II. Беседа ; Ч. III. Примеч. 
Публ. и в:  N 17, с. 167-193; NN 20-21, II, с. 167-193.
Отз.: Самарин, А. Ю. И. Е. Баренбаум – читалевед и историк русского читателя. // Труды СПбГУКИ, 2010, 

Т. 187, с. 167-168.

17. Введение в гуманитарную библиографию: Библиографоведческое исслед. : [В 2 
ч.] Ч. 2, Библиографоведческая картина гуманитарной библиографии : Курс лекций по общ. 
библиографоведению / Науч. ред. А. В. Мамонтов ; Лит. ред. А. В. Кейв ; Библиогр. ред. И. 
Л. Клим ; Консультант изд. В. И. Велев ; Граф. дизайн-ред. И. А. Бикова ; Компьютер. набор 
ризом Ц. И. Найденова, Т. В. Ал-Бахлул ; Худож. исполн. график и граф. композиции-рез. В. 
В. Анков ; Худож. оформл. и символика Н. В. Скородум ; Рец. А. В. Соколов, С. Г. Денчев. 
– София : Гутенберг, 2005. – 1106 (LXXIX, 417, DCX) с. : с  3 граф. форми, 14 сх., 3 табл. – 
Посв.: ... А. В. Мамонтова ... . 

Изд. на Гос. высш. инст. библиотековедения и информ. технологий – Болгария, 
Санкт-Петербург. гос. унив. культуры и искусств – Россия. – Библиогр.: систем.-алф. список 
1244 нумерованных [и 865 ненумерованных] назв. загл. на 20 ез. – Показалци: сист., предм., 
ист., геогр., именен, на символите, на хуманит. измерения.

ISBN 954-9943-91-7 
Ново изд.: София, 2007 – NN 20-21, ІІ. – Ч. II. – Публ.: Санкт-Петербург, 1995 – N 12. 
Публ. и в: <http://www.svubit.org>.
Съдържа: 
1) (с. XI-LXXIX) Вступительное слово;
2) (с. 1-37:) [Гл.] І. Соотношение проблемы систематизации и классификации знания и его отражение в 

библиографической информации как интеллектуальной модели мира;
3) (с. 38-119:) [Гл.] ІІ. Проблема и понятие „форма библиографической информации”: Приближение к 

феномену гуманитарной библиографии;
4) (с. 120-138:) [Гл.] ІІІ. Соотношение проблемы гуманитарного знания и специфики библиографической 

информации о нем. Гуманитарная библиография. Итоги;
5) (с. 139-154:) Заключение (Методология выстраивания информационной ризомы библиографии – 

методология гуманитарной библиографии: Решение вопроса);
6) (с. 155-417:) Примечания (441 нум. назв.);
7) (с. LXXXIII-CCLXII:) Алфавитный свод терминов и понятий, применяемых евро-американскими 

специалистами ХХ в. для диференциации библиографических явлений, имеющих отношение к форме 
библиографической информации : Таблицы: 1. Классификационные ряды (вид библиографии, библиографической 
деятельности, библиографических пособий и библиографической информации) (1180 библиогр. форм) – вж N 
31, с. І-CCCLII – срв:  N 297; 2. Болгарская гуманитарная библиография как структурная часть единой системы 
библиографической информации в стране. 

На с. LXXVIII за: П. Р. Ферещанов – дядо на А. К., А. Х. Потоцка – баба на А. К., В. Д. Пришляк – дядо на 
А. К., Т. Петров – вуйчо на А. К.; М. Куманов – съпруг на А. К.   

Разшир. публ. на с. 263-271 и др.: кн. на рус. ез.: N 15; кн. на бълг. ез.: N 19. – Редуц. публ. на бълг. ез.: N 78. – 
Разшир. публ. на с. XVIII-XX, 165, 397-405 и др.: кн. на бълг. ез.: N 22. – Редуц. публ. на бълг. ез.: 86. 

Библиогр. информ.: 1. [Разд. Феноменът информ.]. // За буквите – О писменехь : Кирило-Методиевски 
вестник (София), N 21, ноември 2005, с. 8. – Посв. на Деня на народните будители 1-ви ноември. – Публ. и в: 
<http://www.svubit.org>; 2. Информ. бюл. на Центр. библ. на БАН (София), 2007, N 2, с. 11. – Публ. и в: <http://www.
cl.bas.bg>; 3. Библиография : Дати и събития в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo sum 
: Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 214; 
4. Библиография. Библиографоведение : указ. лит., изд. в Российской Федерации на русском языке 2001-2010 гг. 
/ Рос. гос. б-ка, Науч. исслед. отд. библиогр.; [ред.-сост.: Г. Л. Левин] : В 3-х ч. – Ч. 1. – Москва, 2013, с. 348; 5. 
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Александрова, К. Библиографията в контекста на съвременната информационна парадигма : Черти на формирането : 
[Моногр.] / Рец. А. Куманова. – София, 2015, с. 272.

Отз.: 1-2. Величкова, Л. Културната антропология като космос на знанието. // Издател (В. Търново), 2005, 
N 2-3, с. 116-117; … (N 237). // Тр.  на Студентското научно общество при СВУБИТ (София), Т. ІІ, 2008, с. 237-242; 3. 
[От ред.] Нова публикация за Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии. 
// <http://www.svubit.org>; 4. [От ред.] Също загл. // Издател (В. Търново), 2006, N 1-2, с. 76-78; 5. Върбанова-
Денчева, Кристина. Дигитална конверсия и функционална трансформация на библиотеките [: Моногр. изсл.]. – 
София, 2009, с. 51, 327; 6. Гълъбова, С. Интегративност на източниците на научна информация и интелектуалната 
собственост, стандартизацията и управлението на качеството [: Моногр. изсл.]. – София, 2009, с. 71, 401; 7. 
Новоженова, Т. А. Синергетическая теория библиографии как выход из лабиринта библиографических концепций. // 
<www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bdil/2011_1/9.pdf>. – 12.12.2014. – 2 с.;  8. Соколов, А. В. Библиография как ризома 
инфосферы : Рец. на нов. изд. учеб. А. В. Кумановой „Введение в гуманитарную библиографию” (София, 2012).  // 
Вестник Санкт-Петербургск. гос. унив. культуры и искусств : Науч. журнал, 2014, N 2 (19) июнь, с. 181-183.

Рец.: 1. Казански, Н. [Р.] Хуманитарната библиография – хуманитарен порядък на инфосферата. // 
Библиотека (София), 2006, N 3-4, с. 68-74; 2. Кочев, Н. Цв. Хуманитарната библиография – философско-науковедска 
платформа на информационната картина на света. // Тр. на Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. 
технол. (София), Т. 5, 2006, с. 573-578; 3. Парижков, П. Хуманитарна библиография. // Издател (В. Търново), 
2006, N 1-2, с. 79-80; 4. Ралева, Д. Картина на библиографската сфера. // Пак там. – с. 81-84; 5. Поппетров, Н. 
Александра Куманова. Введение в гуманитарную библиографию. // Наука (София), 2007, N 1, с. 79; 6. Соколов, А. 
В. Квинтэссенция человечности. // Мир библиографии (Москва), 2007, N 2, с. 6-12; 7. Соколов, А. В. Квинтэссенция 
человечности. // Соколов, А. В. Ретроспектива-75 : библиогр. отчет. – Санкт-Петербург, 2009, с. 307-322; 8. 
Соколов, А. В. Для полноты картины я упомяну об эпистемологически хорошо обоснованной идее болгарского 
библиографоведа Александры Кумановой. // Соколов, А. В. и др. Библиографоведение : Теrra incognita : Диалог о 
библиографической науке : Науч.-практ. пособие / А. В. Соколов, В. А. Фокеев. – Москва, 2010, с. 14-15. –  Гл. 1. 
Библиография и библиографоведение : Экспликация понятий : Разд. 1.1. Экспликация понятия „библиография” 
(проблема метасистемы библиографии); 9. Фокеев, В. А. Идея Александры Кумановой мне близка. // Соколов, А. 
В. и др. Библиографоведение : Теrra incognita : Диалог о библиографической науке : Науч.-практ. пособие / А. В. 
Соколов, В. А. Фокеев. – Москва, 2010, с. 15. –  Гл. 1. Библиография и библиографоведение : Экспликация понятий 
: Разд. 1.1. Экспликация понятия „библиография” (проблема метасистемы библиографии); 10. Фокеев, В. А. 
Науковедческая [концепция библиографии]. // Соколов, А. В. и др. Библиографоведение : Теrra incognita : Диалог 
о библиографической науке : Науч.-практ. пособие / А. В. Соколов, В. А. Фокеев. – Москва, 2010, с. 112. – Гл. 3. 
Теоретический раздел библиографоведения : Разд. 3.2. Теоретические концепции отечественной библиографии; 
11. Соколов, А. В. Наша болгарская коллега Александра Куманова. // Соколов, А. В. и др. Библиографоведение : 
Теrra incognita : Диалог о библиографической науке : Науч.-практ. пособие / А. В. Соколов, В. А. Фокеев. – Москва, 
2010, с. 153-154. –  Гл. 4. Методологический раздел библиографоведения : 4.1. Понятие о методологии и методах 
библиографии”.

18. Списание „Хирургия” (1934-2004 г.) : Историогр. когнитолог. студия-кадастър 
= Journal „Surgery” (1934-2004) : Historiographical and cognitological study-cadastre : 
[встъпление ; ч. I-III ; заключение ; прил. ; цитирана лит. и бел.] / А. Куманова ; Глав. 
отг. ред. Н. Яръмов ; Науч. ред. М. Куманов ; Библиогр. ред. Н. Казански ; Консултант 
на изд. В. Велев ; Ез. консултант А. Даскалов ; Лит. и граф. дизайн-ред. Ц. Найденова ; 
Худож. оформление К. Филчева ; Епиграфи: „… това ще бъде вам за свидетелство … 
с търпението си спасявайте душите си.” – Лука (21:13; 19) ; „принасяй страданията 
като добър воин Иисус Христов.” – Св. Ап. Павел. 2 Тим. (2: 3) ; „науката се стреми 
да систематизира нашите преживявания и да ги разположи в логическа система” ; „За 
прилагането на своя метод … изследователят трябва … да узнае от природата ясно 
формулираните общи принципи…” – А. Айнщайн ... . – Посв.: В чест на 70-год. на изд. // 
Хирургия (София). – ISSN 0450-2167. – 2005, N 1, с. 1-111.

Изд. на Мед. унив. – София. Мед. фак., Унив. болница „Александровска”, Науч. д-во 
на хирурзите

Съдържа:
1) (с. 15-17:) Методология : Встъп.; 
2) (с. 18-21:) Ч. I. Макроструктура на периодичния печат в областта на медицината към 30-те г. на ХХ в. : 

Библиогр. анализ : Историогр. описание : Предистория; 
3) (с. 22-47:) Ч. II. Микроструктура на списание „Хирургия” (1934-2004 г.) : Периодизация : Наукометр. 

синтез : Трансформатизъм на информ. моделиране : История; 
4) (с. с. 48-94:) Ч. III. Статус на хирургическата сфера в интелигибилната призма на списание „Хирургия” 
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(1934-2004 г.) : Интердисциплинарна дедукция : Когнитол. проскопия : Класификация, с. 48-53; Онтология : Закл. с. 
54-55; Прил. : Визуализ. с. 38 : 26 с. : факс.; 11 с. : 17 фотопортр.; 

5) (с. с. 95-111:) Библиогр. измер. : 146 ном. бел. : 94 ном. и 188 неном. назв. ─ библиогр. описания.  
Библиогр. информ.: MEDLINE – Index Medicus / Thomson Reuters (Web of Science). 

2006

19. Архитектоника на информационното пространство : Идеален пл. : Онтолог. 
изследване / Граф. дизайн-ред. Ц. Найденова ; Техн. ред. С. Янев ; Рец. Ж. Стоянов ; 
Епиграф: „Weh! Weh! / Du hast sie zerstört, / Die schöne Welt, / Mit mächtiger Faust, / Sie stürzt, 
sie zerfällt.” – J. W. Goethe. – Посв.: На ДУХА, търсещ и намиращ архитектоничната 
цялост на света във всеки информационно-комуникативен акт на реалността 
и съзнанието, на ДУХА, който има съдбата да бъде представител на известен 
(материализиращ) момент от общественото развитие, на ДУХА, който прочиства 
семената на историята. – Шумен : Аксиос, 2006. – 40 с. : с 5 сх.

ISBN 978-954-310-022-5 
Съдържа: 
Вж N 15.
Разд.: Встъп. : Бележки за публ. :] I. Кадастър; II. Феноменология; III. Когнитология; [Прил.:] Сх.: [1.] 

Архитектоника на изграденото от много равнища многомерно информационно пространство; [2.] Генеалогия 
на концепциите на хуманитарното знание (Дърво на  историко-културното развитие на човечеството); [3.] 
Информационна роза: [3.1.] Абстрактно логическо описание; [3.2.] Абстрактно системно описание; [3.3.] 
Методологично разкриване; Имен. индекс. – Библиогр.: 107 неном. назв. 

Разшир. публ. на бълг. ез. – Осн. публ. на рус. ез.: N 17, с. XXXVIII-XLV, 263-271 и др.; NN 20-21, II, с. 
XXXVIII-XLV, 263-271 и др. – Публ. и на рус. ез.: N 15. – Редуц. публ.: N 78.

Отз.: 1. Захариева-Цанкова, Й. Ц. Промени в (по)знанието у възрожденския българин : Дис. – 
София, 2011, 364 с.; 2. Станчева, С. С. Потребителска оценка на качеството на информационното обслужване в 
университетските библиотеки : Дис. – София, 2011, 300 с.

2007

20-21. Введение в гуманитарную библиографию [Електронен ресурс] : 
Библиографоведческое исслед. : Курс лекций по общ. библиографоведению : [Ч. 1-2] / 
Библиогр. ред. И. Л. Клим ; Худож. оформл. и символика Н. В. Скородума. – Ново изд. – 
София : Гутенберг, 2007. – 1 оптичен диск (CD- ROM) (42,1 MB) (1358 с.) : текст

Източник: Загл. екран ; Етикет; Обложка. – Системни изисквания: Windows 98/2000/
XP ; CD устройство. – Съдържа: 4 файла. – Изд. на Гос. высш. инст. библиотековедения и 
информ. технологий – Болгария, Санкт-Петербург. гос. унив. культуры и искусств – Россия. 
– Дигитално изд.

ISBN 978-954-617-023-1
Ч. 1. Философско-науковедческая картина гуманитарного знания : 

Библиографоведческое исслед. : [Курс лекций] / Общ. ред. А. А. Соловьев ; Науч. 
консультанты Я. Е. Белявский ... [и др.] ; Рец. А. В. Мамонтов ... [и др.]. – Санкт-Петербург 
: Леннииводоканалпроект, 1995. – 252 с. : с 24 сх., 3 табл. – Други науч. консултанти: Э. 
В. Соколов, В. А. Щученко ; Други рец.: В. П. Леонов, Г. В. Головко. – Библиогр.: 510 
[250 нумерованные и 260 ненумерованные] назв. – Посв. 75-летию Санкт-Петербург. 
акад. культуры: „Alma mater – людям, сходящимся под ее куполами, удостоившимся 
принять, сохранить и передать истинный дух человеческой культуры, посвящается это 
издание” ; Кн. е основа на Гл. 2. Соотношение проблем гуманитарного знания и специфики 
библиографической информации о нем [от дис. изследв. на авт., 1996 г.]

1. изд. – Санкт-Петербург, 1995. – N 12.
Съдържа:
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Вж N 12.
Ч. 2. Библиографоведческая картина гуманитарной библиографии : 

Библиографоведческое исслед. : Курс лекций по общ. библиографоведению / [Науч. ред. А. 
В. Мамонтов ; Лит. ред. А. В. Кейв ; Консультант изд. В. И. Велев ; Граф. дизайн-ред. И. А. 
Бикова ; Компьютер. набор ризом Ц. И. Найденова, Т. В. Ал-Бахлул ; Худож. исполнение 
графики и граф. композиции, рез. В. В. Анков ; Рец. А. В. Соколов, С. Г. Денчев. – София 
: Гутенберг, 2005. – LXXIX, 417, DCIX с. : с 3 граф. форми, 14 сх., 3 табл. – Библиогр. 
(1244 номерирани и 865 неномерирани назв. на 20 ез.). - Показалци: сист., предм. ист., 
геогр., именен, на символите, на хуманитарните измерения. – Посв.: „Памяти профессора 
Александра Васильевича Мамонтова, соединившего современный уровень информационной 
культуры с традициями старых мастеров библиографии, – смиренно посвящается это 
издание” ; Кн. е основа на Гл. 1. Соотношение проблем систематизации и классификации 
знания и его отражение в библиографической информормации как интеллектуальной 
модели мира [от дис. изследв. на авт., 1996 г.]

1. изд. – София, 2005. – N 17. – Публ.  и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2012): <http://
www.sno.unibit.bg>.

Публ. и в: <http://www.local.svubit.org/2009/03/08/opеn-da> – до 30.09.2010; от 30.09.2010: <http://www.sno.
unibit.bg>. 

Съдържа:
Вж N 17.
Библиогр информ.: 1. Библиография : Дати и събития в биографията на проф. д.ик. н. Стоян Денчев. // 

Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 
2013, с. 207. 

Отз.: 1. Denchev, Stoyan. Picture of the Bibliographical Information of the Planet to the XXI Century : Book 
Review written by … : Kumanova, A. V. Introduction into humanitarian bibliography : In 2 parts : Pt. І-ІІ : Studies in 
Bibliography : A Course of Lectures in General Bibliography / State University of Library Studies and Information 
Technologies – Bulgaria ; Saint Petersburg State University of Culture and Arts – Russia. – New Ed. – Sofi a : Gutenberg, 
2007. – 1401 p. // Informing Science : the International Journal of an Emerging Transdiscipline (Santa Rosa), Vol. 5, 2008, р. 
VІІ, VІІІ; Vol. 11, 2008, р. 365-366; // Journal of Issues in Informing Science and Information Technology (Santa Rosa), Vol. 
5, 2008, р. ІX-X; <http://inform.nu/Articles/Vol11/ISJv11p365-366Denchev.pdf>; 2. Биобиблиографски данни за … и 
електронният вариант на кн.: Введение в гуманитарную библиографию : Ч. І-ІІ (София, 2007) (Санкт-Петербург, 1995; 
София, 2005). // <www.svubit.org>. – 09.10.2007. – 1 с.; 3. Кочев, Н. Цв. Едно ново за българската хуманитаристика 
изследване [1995 г.] // Информ. бюл. на Центр. библ. на БАН (София), 2009, N 4 (26), с. 24-25 <cl.bas.bg/about-central-
library/bulletin-of-central-library-of-bas/26.pdf> < fi le:///C:/Users/User1/Downloads/26%20(3).pdf> <fi le:///C:/Users/
User1/Downloads/26_7.pdf>; 4. Соколов, А. В. Квинтэссенция человечности. // Мир библиографии (Москва), 2007, 
N 2, с. 6-12; 5. Духовен център за католическо богословие и духовност „Бл. Папа Ронкали”, ул. „Анжело Ронкали” 
N 2, София (Уч. дисциплини – летен семестър 2011 – Психология). // <karmil.weebly.com/uploads/5/5/6/8/5568167/
katalog.doc>. – 22.04.2010. 4 с.; 6. Соколов, А. В. Для полноты картины я упомяну об эпистемологически хорошо 
обоснованной идее болгарского библиографоведа Александры Кумановой. // Соколов, А. В. и др. Библиографоведение 
: Теrra incognita : Диалог о библиографической науке : Науч.-практ. пособие / А. В. Соколов, В. А. Фокеев. – Москва, 
2010, с. 14-15. – Гл. 1. Библиография и библиографоведение : Экспликация понятий : Разд. 1.1. Экспликация понятия 
„библиография” (проблема метасистемы библиографии); 7. Фокеев, В. А. Идея Александры Кумановой мне близка. // 
Соколов, А. В. и др. Библиографоведение : Теrra incognita : Диалог о библиографической науке : Науч.-практ. пособие 
/ А. В. Соколов, В. А. Фокеев. – Москва, 2010, с. 15. –  Гл. 1. Библиография и библиографоведение : Экспликация 
понятий : Разд. 1.1. Экспликация понятия „библиография” (проблема метасистемы библиографии); 8. Фокеев, В. 
А. Науковедческая [концепция библиографии]. // Соколов, А. В. и др. Библиографоведение : Теrra incognita : Диалог 
о библиографической науке : Науч.-практ. Пособие / А. В. Соколов, В. А. Фокеев. – Москва, 2010, с. 112. – Гл. 3. 
Теоретический раздел библиографоведения : Разд. 3.2. Теоретические концепции отечественной библиографии; 
9. Соколов, А. В. Наша болгарская коллега Александра Куманова. // Соколов, А. В. и др. Библиографоведение 
: Теrra incognita : Диалог о библиографической науке : Науч.-практ. пособие / А. В. Соколов, В. А. Фокеев. – 
Москва, 2010, с. 153-154. –  Гл. 4. Методологический раздел библиографоведения : 4.1. Понятие о методологии и 
методах библиографии”; 10. Новоженова, Т. А. Синергетическая теория библиографии как выход из лабиринта 
библиографических концепций. // <www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bdil/2011_1/9.pdf>. – 12.12.2014. – 2 с.; 11. 
Янева, Н. и др. Системните компоненти „хуманитарно знание – хуманитарна библиография”  в електронна книга 
за инфосферата / Н. Янева, М. Цветкова (N 555). // Тр. на Студентско научно общество при УниБИТ (София), Т. 
VII, 2012, с. 235-238. <http://www.unibit.sno.bg>; 12. Соколова, М. Е. Ноосфера гуманитарной библиографии. 
(Аналитический обзор). // Реферативный журнал. Сер. 3. Философия. Социальные и гуманитарные науки. 
Отечественная и зарубежная литература, 2015, N 1, с. 5-16.
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Рец.: 1. Денчев, С. Картина на библиографската информация на планетата : ХХІ в. Електронна книга. // 
Информ. бюл. на Центр. библ. на БАН (София), 2008, N 2, с. 28. – Също и в: Издател (В. Търново), 2008, N 1-2, с. 
45-46;  2.  Соколов, А. В. Библиография как ризома инфосферы : Рец. на нов. изд. учеб. А. В. Кумановой „Введение в 
гуманитарную библиографию” (София, 2012). // Вестник Санкт-Петербургск. гос. унив. культуры и искусств : Науч. 
журнал, 2014, N 2 (19) июнь, с. 181-183; 3. Соколова, М. Е. Ноосфера гуманитарной библиографии. (Аналитический 
обзор). // Реферативный журнал. Сер. 3. Философия. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и 
зарубежная литература, 2015, N 1, с. 5-16.

22. Универсалната библиография от втора степен с международен обхват – 
ретроспективният многостепенен пътеводител по информационната среда на планетата 
: Т. Боров – „Пътя към книгите” (Историография. Хронотоп. Феноменология. Теория) : 
Изследване / Библиогр. ред. Н. Казански ; Граф. дизайн-ред. Ц. Найденова ; Техн. ред. С. 
Янев ; Рец. С. Денчев, Ж. Стоянов ; Епиграф: „О,  Дух възвишен, ти ми даде всичко” –  Й. 
В. Гьоте / прев. В. Петров ; Посв. ... Т. Боров. –  София : Гутенберг, 2007. – 73 с. 

Библиогр. : 130 неномерирани назв. в 29 номерирани бел. – Именен показалец. – 
Рез. на бълг., рус., англ., нем., фр. ез. – Разшир. публ. – Редуц. публ.: N 86. – Осн. публ. на 
рус. ез.: N 173, с. XVIII-XX, 165, 397-405 и др.; NN 20-21, с. II: XVIII-XX, 165, 327-405 и др. 

ISBN 978-954-617-015-6 
Съдържа:
1) (с. 7-11:) Разд. I. Историография (Синхронна информационна картина към XXI в.); 
2) (с. 12-17:) Разд. II. Хронотоп (Паралелна информационна картина към 40-те г. на ХХ в.); 
3) (с. 18-29:) Разд. III. Феноменология (Системен поглед към миналото – настоящето – бъдещето); 
4) (с. 29-37:) Разд. IV. Теория (Хуманитарна библиография по подход: сито: свод – подбор);
5) (с. 55-56:) „Сито за книгите” (Post scriptum: За настоящото издание).
Библиогр. информ.: Библиография : Дати и събития в биографията на проф. д.ик. н. Стоян Денчев. // 

Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 
2013, с. 214.

Отз.: 1. [Никова, М. Фреймова структура на справочно-информационен текст : Разделът „Текуща нац. 
библиография” от „Пътя към книгите” на Т. Боров (N 111). // Тр.  на Студентското научно общество при СВУБИТ 
(София), Т. І, 2008, с. 171-173.]; 2-3. Пелтекова, Ц. Фреймова структура на справочно-информационен текст : 
Разделът „Библиография на библиографията” от „Пътя към книгите” на Т. Боров (N 112). // Тр.  на Студентското 
научно общество при СВУБИТ (София), Т. І, 2008, с. 174-176; … (N 223-112). // Тр.  на Студентското научно общество 
при СВУБИТ (София), Т. ІІ, 2008, с. 172-175; 4-5. Стоянова, С. Фреймова структура на текстови фрагмент : От „Пътя 
към книгите” на Т. Боров, с. 125-128 (N 113). // Тр.  на Студентското научно общество при СВУБИТ (София), Т. І, 
2008, с. 178-182; … (N 224-113). // Тр.  на Студентското научно общество при СВУБИТ (София), Т. ІІ, 2008, с. 176-
180; 6-7. [Трифонова, Г. Фреймова картина на справочно-библиографските институции на информатизацията : По 
„Пътя към книгите” на Т. Боров (N 110). // Тр.  на Студентското научно общество при СВУБИТ (София), Т. І, 2008, с. 
168-170.]; 8-9. Христова, З. Фреймова структура на библиографски фрагмент : От „Пътя към книгите” на Т. Боров, 
с. 125-128 (N 114). // Тр.  на Студентското научно общество при СВУБИТ (София), Т. І, 2008, с. 183-185; … (N 225-
114). // Тр.  на Студентското научно общество при СВУБИТ (София), Т. ІІ, 2008, с. 181-183; 9. Правдомирова, Донка. 
Тодор Боров – основоположник на теоретичната библиографска школа в България. // Тр. на Специализ. висше у-ще 
по библиотекознание и информ. технол. (София), 2008, Т. 7, с. 50, 60; 10. Симеонова, С. Интелигибилна мрежа от 
ключови думи в съдържанието на „Пътя към книгите” на Т. Боров : Към въпроса за езика на произведението (N 115). 
// Тр.  на Студентското научно общество при СВУБИТ (София), Т. І, 2008, с. 186-189; 11. Т. Боров (2007) – Нови книги. 
// <http://www.libplovdiv.com/index.php/bg/2015-11-17-13-04-07>. – 19.02.2016. – 1 с.

Рец.: Правдомирова, Д. Когнитивно изследване за проф. Т. Боров. // Библиотека (София), 2007, N 2, с. 
56-57. 

2010

23. Апостоли на инфосферата : Наблюдение на ценностите : Увод в онтологията 
на триединството информация – наука – школа : Учебник за студенти по когнитолог. 
портретиране на персоналии в дисциплините от информ.-комуникативния цикъл на 
знанието : [Т. Топалова, Л. Георгиев, С. Ленкова, Е. Златева, Б. Десев, Т. Бончева, М. 
Василев, В. Младенова, С. Кралев, Т. Арабаджиева, Б. Паунов, Е. Георгиева] / Науч. ред. С. 
Денчев ; Обща ред. Н. Василев ; Експертна ред. В. Велев ; Терминолог. ред. Н. Казански ; 
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Справ.-информ. ред. Д. Ралева ; Библиогр. ред. М. Максимова ; Граф. ред. Б. Апостолова ; 
Худож. ред. С. Янев ; Техн. ред. В. Стефанова ; Рец. М. Младенова ... [и др.]. – София : За 
буквите – О писменехь, 2010. – 314 с. : с портр. – (Факлоносци ; I) 

Други рец.: И. Попов, Д. Паргов, И. Петева, И. Павлова. 
ISBN 978-954-8887-69-4
Юбил. изд., посветено на 60-год. на Държ. библ. институт, днес: Унив. по 

библиотекознание и информ. технологии. 
Публ. и в: <http://www.local.svubit.org/2009/03/08/opеn-da> – до 30.09.2010; от 30.09.2010: <http://www.sno.

unibit.bg>.  
Публ. и във вид на електронна кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2011): <http://www.sno.unibit.bg>. – Вж 

NN 77, 166.
Съдържа: 
1) (с. 21-25:) Денчев, С. Информация. Наука. Школа: Триединство (Вместо предговор от научния редактор);
2) (с. 181-183:) Василев, Н. Теоретичният монумент „Информация – наука – школа” (Послеслов на 

редактора на изданието);
3) (с. 30-35; 97-101:) Т. Топалова;
4) (с. 36-39; 101:) Л. Георгиев;
5) (с. 41-42; 101:) С. Ленкова;
6) (с. 44-47; 101-102:) Е. Златева;
7) (с. 48-53; 102-110:) Б. Десев;
8) (с. 54-57; 110-114:) Т. Бончева;
9) (с. 58-63; 114-117:) М. Василев;
10) (с. 64-69; 117-123:) В. Младенова; 
11) (с. 70-75; 123-137:) С. Кралев; 
12) (с. 76-81; 137-139:) Т. Арабаджиева;
13) (с. 82-87; 140-144:) Б. Паунов;
14) (с. 88-91; 144-149:) Е. Георгиева;
15) (с. 185-186:) Младенова, М. За изпълнението на книгата (Епилог).
Съдържа и препеч. на публ.:
1) (с. 187-233:) Tabula gratulatorum [V] : Систематизиран хронологично-азбучен библиографски списък на 

публикациите на членовете на Студентското научно общество на университета : 2005-2009 (NN 1-419) / [Състав. А. 
Куманова, Д. Рагьова ; Библиогр. ред. М. Максимова.]. // Тр.  на Студентското научно общество при СВУБИТ (София), 
Т. V, 2010, с. 7-56. – 419 ном. назв. – Без подпис. 

2) (с. 235-296:) Информация : Точно – кратко – изчерпателно определение. // Тр. на Студентското научно 
общество при СВУБИТ (София), Т. І, 2008, с. 489-496; Личност : Точно – кратко – изчерпателно определение. // Пак 
там, Т. ІV, 2009, с. 457-478; Ценност : Точно – кратко – изчерпателно определение. // Пак там, Т. V, 2010, с. 735-754; 
Свобода : Точно – кратко – изчерпателно определение. // Пак там, Т. VІ, 2011, с. 535-545. 

Публ. и в: <http://www.local.svubit.org/2009/03/08/opеn-da> – до 30.09.2010; от 30.09.2010: <http://www.sno.
unibit.bg>.  

Публ.  и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2010): <http://www.sno.unibit.bg>.
Библиогр. информ.: 1. Библиография : Дати и събития в биографията на проф. д.ик. н. Стоян Денчев. // 

Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 
2013, с. 224; 2-3. Учебникът на УниБИТ „Апостоли на инфосферата” – справочно-енциклопедично издание / И. 
Сотиров и др. (N 991). // Тр. на  Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 266 ; 289 ; 312. 
– Други авт.: М. Василева, Г. Ценкински, Р. Панайотова, К. Михова. <http://www.unibit.sno.bg>; 4-5. Учебникът 
„Апостоли на инфосферата” – третиране на персоналии от българското библиотечно-информационно дело в 
контекста на световното информационно пространство / Б. Кичукова и др. (N 992). // Тр. на  Студентското научно 
общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 266 ; 289 ; 313. – Други авт.: М. Върбанова, Б. Спасова, Т. Джамбаз. 
<http://www.unibit.sno.bg>; 6-7. Сравнителна характеристика на учебника на УниБИТ „Апостоли на инфосферата” 
(София, 2010) и предназначеното за учебни цели издание на университета „Информационен код на българската 
книжовност и литература: Св. отец Паисий Хилендарски. „История славяноболгарская...” (София, 2011) / Я. 
Михайлова-Пейчева и др. (N 995). // Тр. на  Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 267 
; 289 ; 313. – Други авт.: К. Шопова, Ц. Гълъбова, Л. Буровска, С. Стойнева-Новоселска, С. Буровска-Нещерева, Г. 
Борисова, С. Савова, П. Михайлова, М. Кусева, М. Москова, В. Филипова, Д. Василева, Т. Тошева, В. Асенова, Д. 
Стоянов, И. Махмудиев, И.Атанасов, А. Кочев, П. Цанов, Л. Сакантиев. <http://www.unibit.sno.bg>

Отз.: 1.  Ранчинска, Ц. и др. Организационно-управленският модел на библиотечното дело в България и 
дейността на Тодора Топалова като директор на Държавния библиотекарски институт (днес: Специализирано висше 
училище по библиотекознание и информационни технологии) / Ц. Ранчинска, Мари Бънкова. // Издател (В. Търново), 
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библиотечна и информационна дейност / Състав.: А. Куманова, Д. В. Ричардсън, Е. Р. Сукиасян, В. В. Зверевич.

Докл.:  1. На заседание на Науч. съвет на Специализ. висше у-ше по библиотекознание и информ. технол. 
– 26.10.2009 г.; 2. На заседание на катедра „Библиотечно-информационни науки” на Специализ. висше у-ше по 
библиотекознание и информ. технол. – 26.11.2009 г.; 3.  На заседание на Факултетния съвет при факултета по 
Библиология, информационни системи и обществени комуникации при  Специализ. висше у-ше по библиотекознание 
и информ. технол. – 21.12.2009 г.; 4. На заседание на катедра „Библиотечно-информационни науки” на Унив. по 
библиотекознание и информ. технол. – 13.06.2011 г.;  5. На заседание на катедра „Библиотечно-информационни 
науки” на Унив. по библиотекознание и информ. технол. – 26.09.2011 г.;  6. На заседание на Факултетния съвет при 
факултета по Библиология и културно-историческо наследство при  Унив. по библиотекознание и информ. технол. – 
29.09.2011 г.; 7. На заседание на Науч. съвет на  Унив. по библиотекознание и информ. технол. – 29.09.2011 г. ;  8. На 
заседание на Науч. съвет на  Унив. по библиотекознание и информ. технол. – 28.05.2012 г.

Библиогр. информ.: 1. Библиография : Дати и събития в биографията на проф. д.ик. н. Стоян Денчев. 
// Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – 
София, 2013, с. 213; 2-3. Първият триезичен речник на ХХІ в. по библиотечно дело и информационна дейност 
(2010) – проблеми на информационното моделиране на терминологията в УниБИТ / В. Славчева и др. (N 996). // Тр. 
на  Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 267 ; 290 ; 313. – Други авт.: К. Борисова, В. 
Стефанов, Е. Аврамов. <http://www.unibit.sno.bg>; 4-5. Балъкчиев, С. и др. Триезичният „Англо-руско-български 
речник по библиотекознание и информационна дейност” – трасета на езиковите образи на информацията / С. 
Балъкчиев, Б. Братанова, М. Баткова (N 997). // Пак там, с. 267 ; 290 ; 314. <http://www.unibit.sno.bg>

Отз.:  1.  [От ред.]  //  Библиотека, 2011, N 4, с. 64;  2. Проф. д.п.н. Александра Куманова, Университет 
по библиотекознание и информационни технологии: На будните, а не на спящите помага правото: Квинтесенция на 
проблема за информационния код на българската духовност е осмислянето на изконния въпрос за българското изящно 
слово като израз на народния дух / Интервюто взе: Струмина, Светла. // Учит. дело, N 4 (362 484), 30 януари 2012, 
с. 1, 4, 8; 3. Мутафов, Х. Драги студенти, млади коллеги [: Слово : За конференциите на УниБИТ, за VІІ Студентска 
научна конференция и изложба на УниБИТ – 20.05.2011 г. и „Англо-руско-българския речник по библиотечна и 
информационна дейност” (София, 2010)]. // Тр.  на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. VІІ, 2012, 
с. 91-92. 

Рец.: 1. Атанасова, Д. Триезичен речник по библиотечна и информационна дейност. // Информ. бюл. на  
Центр.  библ.  на  БАН (София),  2011,  N  8,  с. 4-6 <cl.bas.bg/about-central-library/bulletin-of-central-library-of-bas/
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volume-54/54_3.pdf>; 2. [От ред.] „Англо-русско-болгарский словарь по библиотечной и информационной 
деятельности”. // Науч. и техн. б-ки (Москва), 2011, N 9, с. 95;  3.  Триезичен речник по библиотечна и 
информационна дейност [Редуц. публ. – Рец. за Том ІІІ на Тр. на СНО при УниБИТ: „The Engish – Russian – Bulgarian 
Dictionary of Library and Information Terminology” (София, 2010) – докл., представен на VІ Студентска науч. конф. на 
УниБИТ, 20.05.2011 г.] / С. Денчев и др. // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. VІІ, 2012, с. 
71-80: табл., граф. – Други авт.: А. Куманова, Н. Казански, Н. Василев, М. Максимова; 4. Триезичен речник по 
библиотечна и информационна дейност [: Редуц. публ. – Рец. за Том ІІІ на Тр. на СНО при УниБИТ: „The Engish – 
Russian – Bulgarian Dictionary of Library and Information Terminology” (София, 2010) – докл., представен на VІ 
Студентска науч. конф. на УниБИТ, 20.05.2011 г.]. / С. Денчев и др. // Издател (В. Търново), 2011, N 1-2, с. 52-57 : с 
ил. – Други авт.: А. Куманова, Н. Казански, Н. Василев, М. Максимова; 5. Симова, П. Универсално хуманитарно 
познание без езикови граници. Първият триезичен речник по библиотечна и информационна дейност на XXI век във 
вид на традиционна и електронна публикация. // Информ. бюл. на  Центр.  библ.  на  БАН (София),  2012,  N  1 (59),  с. 
17-18; 6. Триезичен речник по библиотечна и информационна дейност [: Разшир. публ. – Рец. за Том ІІІ на Тр. на 
СНО при УниБИТ: „The Engish – Russian – Bulgarian Dictionary of Library and Information Terminology” (София, 2010) 
– докл., представен на VІ Студентска науч. конф. на УниБИТ, 20.05.2011 г.]. / С. Денчев и др. // Тр. на Студентското 
научно общество при УниБИТ (София), Т. VІІ, 2012, с. 71-80, с табл., граф. – Други авт.: А. Куманова, Н. Казански, Н. 
Василев, М. Максимова; 7. Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 
Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 9; 8. Велев, В. Първият триезичен 
речник по библиотечна и информационна дейност в света „The English – Russian – Bulgarian Dictionary of Library and 
Information Terminology = Англо-русско-болгарский словарь по библиотечной и информационной деятельности = 
Англо-руско-български речник по библиотечна и информационна дейност” (София, 2010). // Тр. на Студентското 
научно общество при УниБИТ  (София), Т. VІІ, 2012, с. 123-130 : с ил.; 9. Илиева, С. Триезичен англо-руско-
български речник по библиотечна и информационна дейност. // Издател (В. Търново), 2011, N 3-4, с. 61-62; 10. 
Куманова, А. Три  версии  трехъязычного  словаря. // Мир библиографии (Москва), 2012, N 4, с. 77; 11. Куманова, А. 
Трехъязычный словарь по библиотечной и информационной деятельности : Инструмент разрушения языковых, 
географических и прочих границ. // Вестник Челябинск. гос. акад. культуры и искусств, 2012, N 1 (29), с. 34-36; 12. 
Василев, Н. и др. Явен език или етимологичното знание на библиотечната и информационната дейност (Дейксис) / Н. 
Василев, С. Илиева (N 616). // Тр. на Студентско научно общество при УниБИТ (София), Т. VIIІ, 2013, с. 131-136; 13. 
Велев, В. Първият триезичен речник по библиотечна и информационна дейност в света „The English – Russian – 
Bulgarian Dictionary of Library and Information Terminology = Англо-русско-болгарский словарь по библиотечной и 
информационной деятельности = Англо-руско-български речник по библиотечна и информационна дейност”: Том  ІІІ  
на  Трудове  на  Студентското  научно  общество  при УниБИТ (София,  2010) (N 617). // Пак там, с. 137-142; 14. 
Балабанова, Е. За том ІІІ на „Трудовете на Студентското научно общество при Университета по библиотекознание  и 
информационни технологии” – триезичния речник (N 618). // Пак там, с. 143-144; 15. Манчев, В. Три семантично и 
графично изоморфни книги (N 619). // Пак там, с. 145-147; 16. Атанасова, Д. Триезичен речник по библиотечна и 
информационна дейност (N 620). // Пак там, с. 148-150; 17. Симова, П. Универсално хуманитарно познание без 
езикови граници. Първият триезичен речник по библиотечна и информационна дейност на XXI век във вид на 
традиционна и електронна публикация (N 621). // Пак там, с. 151-153; 18. Илиева, С. Триезичен англо-руско-
български речник по библиотечна и информационна дейност (N 623). // Пак там, с. 156-157; 19. Николова, В. За 
триезичния речник по библиотечна и информационна дейност (N 624). // Пак там, с. 158-159; 20. Чантов, В. Относно 
първия триезичен речник по библиотечна и информационна дейност на 21 век (N 625). // Пак там, с. 160-161; 21. 
Шаламанова, И. Принос за подпомагането на учебно-педагогическия процес и библиотечно-информационната наука 
(N 626). // Пак там, с. 162-163; 22. Гергушева, П. и др. Сравнителен  анализ  на  лексиката на  български,  английски  
и  руски  език  по  библиотекознание  в  „The  English-Russian-Bulgarian  dictionary  of  library and information  
terminology = Англо-русско-болгарский  словарь по библиотечной и информационной деятельности = Англо-руско-
български  речник по библиотечна и информационна дейност” (София, 2010) (Езиков  дискурс) / Н. Гергушева, Н. 
Цекова, Г. Николова (N 627). // Пак там, с. 164-166; 23. Шопова, А. Компаративистичен преглед на книгознанието в 
„The  English-Russian-Bulgarian dictionary of  library and information terminology = Англо-русско-болгарский словарь по 
библиотечной и информационной деятельности = Англо-руско-български речник по библиотечна и информационна 
дейност” (София, 2010) (Лексикален  анализ) (N 628). // Пак там, с. 167-169; 24. Василева, К. и др. Полиграфската 
проблематика  в „The  English-Russian-Bulgarian dictionary of library and information terminology = Англо-русско-
болгарский словарь по библиотечной и информационной  деятельности  = Англо-руско-български речник по 
библиотечна и информационна  дейност” (София, 2010) (Сравнително  представяне) / К. Василева, М. Василева, А. 
Техменджиева (N 629). // Пак там, с. 170-175; 25. Захариева, С. и др. Архивистиката  в  езиковите  трасета  на „The  
English-Russian-Bulgarian dictionary of  library and  information  terminology = Англо-русско-болгарский словарь по 
библиотечной и информационной деятельности  = Англо-руско-български  речник по  библиотечна и информационна  
дейност” (София, 2010) (Компаративистичен  анализ) / С. Захариева, О. Вацова (N 630). // Пак там, с. 176-178; 26. 
Гърбешкова, П. и др. Документалистиката в лингвистичните потоци на „The  English-Russian-Bulgarian dictionary of  
library and information terminology = Англо-русско-болгарский  словарь по библиотечной и информационной 
деятельности  = Англо-руско-български речник по библиотечна и информационна дейност” (София, 2010) 
(Сравнителен  анализ) / П. Гребешкова, А. Стоянова (N 631). // Пак там, с. 179-181; 27. Спасова, П. и др. 
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Библиографията  в „The  English-Russian-Bulgarian dictionary of  library and information terminology = Англо-русско-
болгарский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Англо-руско-български  речник по 
библиотечна и информационна дейност” (София, 2010) (Езикови  измерения) / П. Спасова, Л. Николова (N 632). // Пак 
там, с. 182-186; 28. Стефанова, Е.  и др. Библиографознанието в „The  English-Russian-Bulgarian dictionary of library 
and information terminology = Англо-русско-болгарский словарь по библиотечной и информационной деятельности  = 
Англо-руско-български  речник по библиотечна и информационна дейност” (София, 2010) (Езикови  измерения) / Е. 
Стефанова, В.  Младенова, В. Дреновски (N 633). // Пак там, с. 187-189; 29. Костова, К. Информатиката в „The  
English-Russian-Bulgarian dictionary of  library  and  information  terminology = Англо-русско-болгарский словарь по 
библиотечной и информационной деятельности = Англо-руско-български речник по библиотечна и информационна 
дейност” (София, 2010) (Езиков  разрез) (N 634). // Пак там, с. 190-193; 30. Иванова, Е. и др. Информационните  
технологии  в „The  English-Russian-Bulgarian dictionary of library and  information terminology = Англо-русско-
болгарский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Англо-руско-български речник по 
библиотечна и информационна дейност” (София, 2010) (Сравнителен анализ) / Е. Иванова, К.Николова (N 635). // Пак 
там, с. 194-195; 31. Нанкова, М. Три книги за първия триезичен речник. // Науч. тр. на УниБИТ (София), Т. 10, 2012, 
с. 439-441; 32. Стайкова, Ц. Англо-руско-български речник по библиотечна и информационна дейност / Отг. ред. 
Стоян Денчев ; гл. ред. Александра Куманова. – София: За буквите – О писменехь, 2010. – 886 с. // Български език 
(София),  2014,  N  2,  с. 85-86; 33. Гарванов, И. и др. Електронни библиотеки – образци на мащабни екипни 
научноизследователски резултати с участието на студенти (Томове VІІ, VІІІ, ІХ, Х на „Трудове на СНО при УниБИТ”) 
/ И. Гарванов, А. Куманова ; Епиграф: „Aut inveniam viam, aut faciam” – „Или ще намеря пътя, или ще прокарам 
път”. // Науч. тр. на УниБИТ (София), Т. 12, 2014, с. 521-526 : с ил. – Съавт. И. Гарванов. – Рез. на рус. и англ. ез. 

Премиери на изд.: 1. 26.09.2011 г. – Библиотечно-информационен център на УниБИТ; 2. 27.09.2011 
г. – Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” (София, България) – отдел „Библиографско и 
информационно обслужване”; 3. 28.09.2011 г. – Централна библиотека на Българската академия на науките 
(София, Бълария) – отдел „Справочно-информационен”; 4. 29.09.2011 г. – Руски културно-информационен център 
(София, България) – в рамките на Кръглата маса на VIII-та Международна среща на писателите на България, 
Гърция, Македония, Русия и Румъния; 5. 30.09.2011 г. – British counsil (София, България) – пред администрацията. 

2011

25. Свети отец Паисий Хилендарски. История славяноболгарская … : Информ. 
код на бълг. книжовност и лит. : І. Аналитика (Историография. Сигнифициран препис. 
Коментар. Именен показалец. Географски показалец. Тезаурус) ; ІІ. Синтез (Лексикална 
морфология. Семантика. Синтагматика. Синархия) / Обща ред. и епилог С. Денчев ; Науч. 
ред., историография, комент., именен показалец, геогр. показалец М. Куманов ; Библиогр. и 
текстолог. ред., тезаурус, предисл., сигнифициран препис А. Куманова ; Ез. ред., предисл., 
сигнифициран препис, послесл. (дейксис) Н. Василев ; Терминолог. ред. Е. Томова ... [и др.] 
; Справ.-информ. ред. М. Максимова ... [и др.] ; Рец. И. Теофилов, Н. Казански. // Трудове 
на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). 
– ISSN 1314-2526. – Т. 6 (2011), с. 1-208 СВ. О. П ИС : с ил. – (Факлоносци ; ІІ)

Други терминолог. ред.: Д. Ралева, В. Велев ; Други справ.-информ. ред.: Ц. 
Найденова, А. Даскалов.

Юбил. изд., посветено на 60-год. на Държ. библ. институт, днес: Унив. по 
библиотекознание и информ. технологии – Публ. и във вид на отд. изд.: N 26. 

Публ.  и във вид на електронна кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2011): <http://www.sno.unibit.bg>. 
Съдържа: 
1) (с. 9-37:) Куманов, М. „История славяноболгарская …” на о. Паисий Хилендарски – концепция на 

Българското възраждане (Възкресяване от пепелта на забравата пламъка на горене на народното съзнание) (Слово на 
VІ Студентска конференция).

2) (с. 38-51:) Куманова, А. и др. Препис на ръка и на компютър на „История славяноболгарская …”. Научен 
коментар и справочно-информационен апарат към текста. Тезаурус на езика на о. Паисий Хилендарски : Лексикална 
морфология (Към въпроса за езика на о. Паисий Хилендарски) / А. Куманова, Н. Василев.

3) (с. 52-79:) Паисий Хилендарски, Св. о. История славяноболгарская … [с позиционирани 480 имена на 
лица и топоними]

4) (с. 80-111:) Куманов, М. Коментар.
5) (с. 112-124:) Куманова, А. Именен показалец.
6) (с. 125-134:) Куманов, М. Географски показалец.
7) (с. 135-171:) Куманова, А. Езикът на о. Паисий Хилендарски – уплътнен тезаурус. І [Съществителни; 
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причастия; глаголи; прилагателни имена; местоимения] – Вж N 303.
8) (с. 172-174:) Куманова, А. Езикът на о. Паисий Хилендарски – уплътнен тезаурус. ІІ [Лични собствени 

имена; фамилни имена; титулуващи прозвища на духовни и светски лица; съществителни собствени имена, с които се 
обозначава притежание; обобщаващи и категориални географски названия] – Вж N 303.

9) (с. 175-187:) Куманова, А. Езикът на о. Паисий Хилендарски – уплътнен тезаурус. ІІІ [Числителни имена; 
наречия; предлози; съюзи; частици] – Вж N 303.

10) (с. 188-194:) Василев, Н. Паисиевият дейксис: Семантика. Синтагматика. Синархия (Слово на VІ 
Студентска конференция).

11) (с. 195-197:) Денчев, С. История – граждански кодекс на България – бъдеще (Обобщаващо слово – 
епилог на VІ Студентска конференция).

Библиогр. информ.: 1. Библиография : Дати и събития в биографията на проф. д.ик. н. Стоян Денчев. 
// Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – 
София, 2013, с. 224; 2-3. Изданието за информационния код на „История славянобългарская...” на Св. о.  Паисий 
Хилендарски – справочно-информациоен енциклопедичен труд на УниБИТ / В. Бончева и др. (N 993). // Тр. на  
Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 266 ; 289 ; 313. – Други авт.: Валентина Велинова, 
Борислав Маринов, Ивайло Иванов, Методи Методиев. <http://www.unibit.sno.bg>; 4-5. Книгата за информационния 
код на „История славянобългарская...” на Св. о.  Паисий Хилендарски – справочно-информационно енциклопедично 
издание (Паисиада) / Г. Пенчев и др. (N 994). // Пак там, с. 266 ; 289 ; 313. – Други авт.: Д. Колева, Г. Пенчова, 
З. Цветков. <http://www.unibit.sno.bg>; 6-7. Сравнителна характеристика на учебника на УниБИТ „Апостоли на 
инфосферата” (София, 2010) и предназначеното за учебни цели издание на университета „Информационен код на 
българската книжовност и литература: Св. отец Паисий Хилендарски. „История славяноболгарская...” (София, 2011) / 
Я. Михайлова-Пейчева и др. (N 995). // Пак там, с. 267 ; 289 ; 313. – Други авт.: К. Шопова, Ц. Гълъбова, Л. Буровска, 
С. Стойнева-Новоселска, С. Буровска-Нещерева, Г. Борисова, С. Савова, П. Михайлова, М. Кусева, М. Москова, 
В. Филипова, Д. Василева, Т. Тошева, В. Асенова, Д. Стоянов, И. Махмудиев, И.Атанасов, А. Кочев, П. Цанов, Л. 
Сакантиев. <http://www.unibit.sno.bg>

Отз.: 1. Писарева, Л. „История славяноболгарская …” на о. Паисий Хилендарски – едно неподозирано 
езиково богатство : Морфологичен анализ на съществителните нарицателни имена  (N 523). // Тр. на Студентското 
научно общество при УниБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 436-437; 2. Вълова, В. Морфологичен разрез на глаголите, 
причастията, прилагателните и местоименията в „История славяноболгарская …” на о. Паисий Хилендарски (N 
524). // Пак там, с. 438-440; 3. [Николова, Б.] Дума по дума : За  преписа на „История славяноболгарская”, направен 
от студентите в  УниБИТ под ръководството на проф. А. Куманова; за VI-та студентска научна конф. и за излезлия 
от печат труд „Информационен код на българската книжовност и литература : Свети отец Паисий Хилендарски” 
(София, 2011). // За буквите – О писменехь : Кирило-Методиевски вестник, N 36, ян. 2012, с. 27 : , с ил.; 4. Проф. 
д.п.н. Александра Куманова, Университет по библиотекознание и информационни технологии: На будните, а не на 
спящите помага правото: Квинтесенция на проблема за информационния код на българската духовност е осмислянето 
на изконния въпрос за българското изящно слово като израз на народния дух / Интервюто взе: Светла Струмина. 
// Учит. дело, N 4 (362 484), 30 януари 2012, с. 1, 4, 8; 5. Велева, М. и др.  Космосът на личните имена в „История 
славяноболгарская …” на Св. о. Паисий Хилендарски : Лексикално-информационен и статистически разрез / М. 
Велева, Д. Щика (N 593). // Тр. на Студентско научно общество при УниБИТ (София), Т. VII, 2012, с. 344-352. <http://
www.unibit.sno.bg>; 6. Савов, Р. и др. Топонимията в „История славяноболгарская …” на Св. о. Паисий Хилендарски 
: Лексикално-информационен и статистически разрез / Р. Савов, Т. Петров (N 594). // Пак там, Т. VII, 2012, с. 353-
357. <http://www.unibit.sno.bg>; 7. Петкова, Т. и др. Морфологичен системно-структурен анализ на езика на Св. о. 
Паисий Хилендарски : Към проблема за семантичните основания, свързани с употребата на някои съществителни 
нарицателни имена („истина”, „правда”, „право”) и прилагателни имена („прав”, „праведен”, „праведните”, 
„праведния”, „праведният”, „прави” и „право”) в „История славяноболгарская …” / Т. Петкова, С. Маркова, Д. 
Алексиева (N 595). // Пак там, Т. VII, 2012, с. 358-364. <http://www.unibit.sno.bg>; 8. Василев, Н. За думите : 250 
години от създаването на „История славяноболгарская …” на Св. о. Паисий Хилендарски [: По дейксиса на авт. в 
моногр. …]. // Импулс : Учил. сп. за извънкласна дейност, 2012, N 1, с. 18; 9. Dimitrova, I. // Scripta & e-Scripta : The 
Journal of Interdisciplinary Mediaeval Studies, 2012, Vol. 10-11, p. 504-505; 10. Назърска, Ж. Отзив за „Информационен 
код на българската книжовност и литература: Свети отец Паисий Хилендарски, „История славяноболгарская”. // Науч. 
тр. на УниБИТ (София), Т. 10, 2012, с. 435-437. 

26. Свети отец Паисий Хилендарски. История славяноболгарская … : Информ. 
код на бълг. книжовност и лит. : І. Аналитика (Историография. Сигнифициран препис. 
Коментар. Именен показалец. Географски показалец. Тезаурус) ; ІІ. Синтез (Лексикална 
морфология. Семантика. Синтагматика. Синархия) / Обща ред. и епилог С. Денчев ; Науч. 
ред., историография, комент., именен показалец, геогр. показалец М. Куманов ; Библиогр. и 
текстолог. ред., тезаурус, предисл., сигнифициран препис А. Куманова ; Ез. ред., предисл., 
сигнифициран препис, послесл. (дейксис) Н. Василев ; Терминолог. ред. Е. Томова ... [и др.] 
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; Справ.-информ. ред. М. Максимова ... [и др.] ; Рец. И. Теофилов, Н. Казански. – София : За 
буквите – О писменехь, 2011. – 208 с. : с ил. – (Факлоносци ; ІІ) 

Други терминолог. ред.: Д. Ралева, В. Велев ; Други справ.-информ. ред.: Ц. 
Найденова, А. Даскалов.

ISBN 978-954-8887-92-2
Юбил. изд., посветено на 60-год. на Държ. библ. институт, днес: Унив. по 

библиотекознание и информ. технологии – Публ. и в т. VІ на „Тр. на СНО при УниБИТ” вид 
на отд. изд.: N 25.

Публ. и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2011): <http://www.sno.unibit.bg>. 
Съдържа: 
Вж N 25.
Библиогр. информ.: 1. Библиография : Дати и събития в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. 

// Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – 
София, 2013, с. 224; 2-3. Изданието за информационния код на „История славянобългарская...” на Св. о.  Паисий 
Хилендарски – справочно-информациоен енциклопедичен труд на УниБИТ / В. Бончева и др. (N 993). // Тр. на  
Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 266 ; 289 ; 313. – Други авт.: Валентина Велинова, 
Борислав Маринов, Ивайло Иванов, Методи Методиев. <http://www.unibit.sno.bg>; 4-5. Книгата за информационния 
код на „История славянобългарская...” на Св. о.  Паисий Хилендарски – справочно-информационно енциклопедично 
издание (Паисиада) / Г. Пенчев и др. (N 994). // Пак там, с. 266 ; 289 ; 313. – Други авт.: Д. Колева, Г. Пенчова, 
З. Цветков. <http://www.unibit.sno.bg>; 6-7. Сравнителна характеристика на учебника на УниБИТ „Апостоли на 
инфосферата” (София, 2010) и предназначеното за учебни цели издание на университета „Информационен код на 
българската книжовност и литература: Св. отец Паисий Хилендарски. „История славяноболгарская...” (София, 2011) / 
Я. Михайлова-Пейчева и др. (N 995). // Пак там, с. 267 ; 289 ; 313. – Други авт.: К. Шопова, Ц. Гълъбова, Л. Буровска, 
С. Стойнева-Новоселска, С. Буровска-Нещерева, Г. Борисова, С. Савова, П. Михайлова, М. Кусева, М. Москова, 
В. Филипова, Д. Василева, Т. Тошева, В. Асенова, Д. Стоянов, И. Махмудиев, И.Атанасов, А. Кочев, П. Цанов, Л. 
Сакантиев. <http://www.unibit.sno.bg>

Отз.: 1.  Писарева, Л. „История славяноболгарская …” на о. Паисий Хилендарски – едно неподозирано 
езиково богатство : Морфологичен анализ на съществителните нарицателни имена  (N 523). // Тр. на  Студентското 
научно общество при УниБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 436-437; 2. Вълова, В. Морфологичен разрез на глаголите, 
причастията, прилагателните и местоименията в „История славяноболгарская …”   на о. Паисий Хилендарски (N 
524). // Пак там, с. 438-440; 3. [Николова, Б.] Дума по дума : За  преписа на „История славяноболгарская”, направен 
от студентите в УниБИТ под ръководството на проф. А. Куманова; за VI-та студентска научна конф. и за излезлия 
от печат труд „Информационен код на българската книжовност и литература : Свети отец Паисий Хилендарски” 
(София, 2011). // За буквите – О писменехь : Кирило-Методиевски вестник (София), N 36, ян. 2012, с. 27 : с ил.; 4. 
Проф. д.п.н. Александра Куманова, Университет по библиотекознание и информационни технологии: На будните, 
а не на спящите помага правото : Квинтесенция на проблема за информационния код на българската духовност е 
осмислянето на изконния въпрос за българското изящно слово като израз на народния дух / Интервюто взе: Светла 
Струмина. // Учит. дело, N 4 (362 484), 30 януари 2012, с. 1, 4, 8; 5. Велева, М. и др.  Космосът на личните имена 
в „История славяноболгарская …” на Св. о. Паисий Хилендарски : Лексикално-информационен и статистически 
разрез / М. Велева, Д. Щика (N 593). // Тр. на Студентско научно общество при УниБИТ (София), Т. VII, 2012, с. 344-
352. <http://www.unibit.sno.bg>; 6. Савов, Р. и др. Топонимията в „История славяноболгарская …” на Св. о. Паисий 
Хилендарски : Лексикално-информационен и статистически разрез / Р. Савов, Т. Петров (N 594). // Пак там, с. 353-
357. <http://www.unibit.sno.bg>; 7. Петкова, Т. и др. Морфологичен системно-структурен анализ на езика на Св. о. 
Паисий Хилендарски : Към проблема за семантичните основания, свързани с употребата на някои съществителни 
нарицателни имена („истина”, „правда”, „право”) и прилагателни имена („прав”, „праведен”, „праведните”, 
„праведния”, „праведният”, „прави” и „право”) в „История славяноболгарская …” / Т. Петкова, С. Маркова, Д. 
Алексиева (N 595). // Пак там, с. 358-364. <http://www.unibit.sno.bg>; 8. Василев, Н. За думите : 250 години от 
създаването на „История славяноболгарская …” на Св. о. Паисий Хилендарски [: По дейксиса на авт. в моногр. …]. 
// Импулс : Учил. сп. за извънкласна дейност, 2012, N 1, с. 18; 9. Dimitrova, I. // Scripta & e-Scripta : The Journal of 
Interdisciplinary Mediaeval Studies, 2012, Vol. 10-11, p. 504-505; 10. Николова, Б. Изложба на български книги в Рим 
по случай 250-годишнината на „История славяноболгарская” – дар на Ватиканската библиотека (N 698). // Тр. на 
Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. VIII, 2013, с. 522-523; 11. Александрова, К. Библиографията 
в контекста на съвременната информационна парадигма : Черти на формирането : [Моногр.] / Рец. А. Куманова. – 
София, 2015, с. 56-57.

Рец.: 1. Назърска, Ж. Отзив за „Информационен код на българската книжовност и литература : Свети 
отец Паисий Хилендарски, „История славяноболгарская”. // Науч. тр. на УниБИТ (София), Т. 10, 2012, с. 435-437; 2. 
Василев, Н. и др. Паисиевият дейксис : Семантика. Синтагматика. Синархия / Н. Василев, С. Илиева (N 687). // Тр. 
на Студентско научно общество при УниБИТ (София), Т. VIIІ, 2013, с. 470-489; 3. Захариева, Й. Информационен 
код на българската книжовност и литература: Свети отец Паисий Хилендарски (Ползотворно базово начинание и 
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обучение в технологиите на научния труд) (N 688). // Пак там, с. 490-492; 4. Назърска, Ж. „Информационен код на 
българската книжовност и литература : Свети отец Паисий Хилендарски” (2011 г.) : Структура. Инструментариум  (За 
„неизвървени пътища” на науката) (N 689). // Пак там, с. 493-494; 5. Нанкова, М. Паисиевата история – 250 години 
след написването й (N 690). // Пак там, с. 495-497; 6. Енчева, М. Тезаурусът на езика на Св. о. Паисий Хилендарски 
– модерен инструмент на информационното моделиране (N 691). // Пак там, с. 498-499; 7. Велев, В. Информационен 
код на българската книжовност и литература (Свети Отец Паисий Хилендарски. История славяноболгарская) (N 692). 
// Пак там, с. 500-501; 8. Симова, П. Паисиада (N 695). // Пак там, с. 512-514; 9. Апостолова, Б. Морфологичен 
системно-структурен анализ на езика на Св. о. Паисий Хилендарски : Към проблема за семантичните основания, 
свързани с употребата на някои съществителни нарицателни имена („знания”),  причастия („знаел”, „знаели”) и 
глаголи („знае /се/”, „знаете”, „знай”, „знайте”, „знаят”) в „История славяноболгарская ...”  (N 696). // Пак там, с. 
515-519; 10. Димитрова, И. Цялостно изследване на различни информационни аспекти на езика на отец Паисий 
(N 697). // Пак там, с. 520-521; 11. Гарванов, И. и др. Електронни библиотеки – образци на мащабни екипни 
научноизследователски резултати с участието на студенти (Томове VІІ, VІІІ, ІХ, Х на „Трудове на СНО при УниБИТ”) 
/ И. Гарванов, А. Куманова ;  Епиграф: „Aut inveniam viam, aut faciam” – „Или ще намеря пътя, или ще прокарам 
път”. // Науч. тр. на УниБИТ (София), Т. 12, 2014, с. 521-526 : с ил. – Рез. на рус. и англ. ез.; 12. Гарванов, И. 
Система от електронни библиотеки – образци на мащабни екипни научноизследователски резултати с участието на 
студентите (Томове VІІ-Х на „Трудове на СНО при УниБИТ”: Документиране и архивиране на уникален аудиторен 
и извънаудиториен учебен процес – вторично-документален преглед). // Тр.  на Студентското научно общество при 
УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 247-266.

2012

27. Когнитология компаративистической терминологии в сфере библиотечной 
и информационной деятельности : К проблеме создания на англ.-рус.-болг. словаря : 
Панэпистемия библ.-информ. сферы : Трехъяз. словарь – тектон. мент. прибор [[1] The 
English–Russian–Bulgarian dictionary of library and information terminology = Англо-русско-
болгарский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Англо-руско-
български речник по библиотечна и информационна дейност / Comp. J. V. Richardson ... 
[и др.] ; Managing ed. S. Denchev ; Ed.-in-chief A. Kumanova ; Ed. board R. Burger ... [и др.] 
; Graphical еd. N. Vasilev ... [и др.]  ; Techn. еd. N. Vasilev, V. Stefanova ; Rev. F. Mainhard ... 
[и др.]. [2] The Russian–Bulgarian–English dictionary of library and information terminology 
= Русско-болгаро-английский словарь по библиотечной и информационной деятельности 
= Руско-българо-английски речник по библиотечна и информационна дейност / Сост. Э. 
Р. Сукиасян ... [и др.] ; Отв. ред. С. Денчев ; Глав. ред. А. Куманова ; Редкол. Р. Бургер ... 
[и др.] ; Граф. ред. Н. Василев ... [и др.] ; Техн. ред. Н. Василев, В. Стефанова ; Рец. Ф. 
Майнхард ... [и др.]. [3] The Bulgarian–English–Russian dictionary of library and information 
terminology = Болгаро-англо-русский словарь по библиотечной и информационной 
деятельности = Българо-англо-руски речник по библиотечна и информационна дейност / 
Състав. А. Куманова ... [и др.] ; Отг. ред. С. Денчев ; Глав. ред. А. Куманова ; Ред. кол. Р. 
Бургер ... [и др.] ; Граф. ред. Н. Василев ... [и др.] ; Техн. ред. Н. Василев, В. Стефанова 
; Рец. Ф. Майнхард ... [и др.]. – София : За буквите – О писменехь, 2010. – 886 с. : с ил. 
– (Трудове на Студентското научно общество при Университета по библиотекознание и 
информационни технологии, ISSN 1314-2526 ; Т. 3). – Юбил. изд., посветено на 60-год. 
Държ. библ. институт, днес: Унив. по библиотекознание и информ. технологии] / Предисл., 
рец. С. Денчев ; Общ. ред., дейксис Н. Василев ; Експертная ред. Н. Казански ; Библиогр. 
ред. М. Максимова ; Терминолог. ред. Д. Ралева ; Справ.-информ. ред. А. Даскалов ; Рец. Ф. 
Майнхард ... [и др.] . –  София : За буквите – О писменехь, 2012. – 76 с. : с 22 ил., 3 табл. – 
(Факлоносцы ; VІ) 

Други рец.: А. Соколов, В. Леонов, М. Младенова, Д. Христозов, С. Илиева. – 
Библиогр.: 81 нумерованных назв.

ISBN 978-954-2946-17-5 
Юбил. изд., посвященное 250-летию написания „Истории славяноболгарской …” 
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Св. отцом Паисием Хилендарским. – Вж N 24. – Срв.: NN 28, 32.
Публ.  и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2012): <http://www.sno.unibit.bg>.
Съдържа: 
1) (с. 9-15:) Денчев, С. Международная гуманитарная интеракция высшего порядка : Поэтика ризомно-

ретикулярной методологии (Первый трехъязычный словарь по библиотечной и информационной деятельности ХХІ 
века).

2) (с. 17-57:) Куманова, А. Когнитология компаративистичной терминологии по библиотечной и 
информационной деятельности. Панэпистемия библиотечно-информационной деятельности.

3) (с. 59-65:) Василев, Н. Явный язык или этимологическое знание библиотечной и информационной  
деятельности (Деиксис языкового редактора на трехъязычного словаря и настоящего издания). 

Отз.: Пандулис, А. и др. „Отворете и простете” [: ІX  Студентска науч.  конф.  и  изложба  на  СНО  
при  УниБИТ „Информационна култура: наука – изкуство – религия” („Information culture: science – art – religion”, 
17.05.2013 г.)] : За тр. ... / А. Пандулис, М. Караджинова. // Науч. тр. на УниБИТ (София), Т. 11, 2013, с. 473-476. – Рез 
на рус. и англ. ез.

Рец.: Нанкова, М. Три книги за първия триезичен речник. // Науч. тр. на УниБИТ (София), Т. 10, 2012, с. 
439-441. 

28. Когнитология на компаративистичната терминология по библиотечна и 
информационна дейност : Към проблема за създаването на англ.-рус.-бълг. речник : 
Панепистемия на библ.-информ. сфера : Триез. речник – тектон. мент. етимолог. прибор [[1] 
The English–Russian–Bulgarian dictionary of library and information terminology = Англо-
русско-болгарский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Англо-
руско-български речник по библиотечна и информационна дейност / Comp. J. V. Richardson 
... [и др.] ; Managing ed. S. Denchev ; Ed.-in-chief A. Kumanova ; Ed. board R. Burger ... [и др.] 
; Graphical еd. N. Vasilev ... [и др.]  ; Techn. еd. N. Vasilev, V. Stefanova ; Rev. F. Mainhard ... 
[и др.]. [2] The Russian–Bulgarian–English dictionary of library and information terminology 
= Русско-болгаро-английский словарь по библиотечной и информационной деятельности 
= Руско-българо-английски речник по библиотечна и информационна дейност / Сост. Э. 
Р. Сукиасян ... [и др.] ; Отв. ред. С. Денчев ; Глав. ред. А. Куманова ; Редкол. Р. Бургер ... 
[и др.] ; Граф. ред. Н. Василев ... [и др.] ; Техн. ред. Н. Василев, В. Стефанова ; Рец. Ф. 
Майнхард ... [и др.]. [3] The Bulgarian–English–Russian dictionary of library and information 
terminology = Болгаро-англо-русский словарь по библиотечной и информационной 
деятельности = Българо-англо-руски речник по библиотечна и информационна дейност / 
Състав. А. Куманова ... [и др.] ; Отг. ред. С. Денчев ; Глав. ред. А. Куманова ; Ред. кол. Р. 
Бургер ... [и др.] ; Граф. ред. Н. Василев ... [и др.] ; Техн. ред. Н. Василев, В. Стефанова 
; Рец. Ф. Майнхард ... [и др.]. – София : За буквите – О писменехь, 2010. – 886 с. : с ил. 
– (Трудове на Студентското научно общество при Университета по библиотекознание и 
информационни технологии, ISSN 1314-2526 ; Т. 3). – Юбил. изд., посветено на 60-год. на 
Държ. библ. институт, днес: Унив. по библиотекознание и информ. технологии] / Предг., 
рец. С. Денчев ; Обща ред., дейксис Н. Василев ; Еекспертна ред. Н.  Казански ; Библиогр. 
ред. М. Максимова ; Терминолог. ред. Д. Ралева ; Справ.-информ. ред. А. Даскалов ; Рец. Ф. 
Майнхард ... [и др.]. – София : За буквите – О писменехь, 2012. – 76 с. : с 22 ил., 3 табл. – 
(Факлоносци ; V) 

Други рец.: А. Соколов, В. Леонов, Младенова, Д. Христозов, С. Илиева. –
Библиогр.: с. 50-57 : 81 номерирани назв.

ISBN 978-954-2946-16-8 
Юбил. изд., посветено на 250-год. от написването на „История славяноболгарская 

…” от Св. о. Паисий Хилендарски. – Вж N 24. – Срв.: NN 27, 32.
Публ.  и във вид на ел.ектронна кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2012): <http://www.sno.unibit.bg>.
Съдържа: 
Вж N 27.
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29. Нестинариана : Историография : Систематизиран анот. библиогр. указ. 
Фотомонография : Уч. пособие по дисциплината „Нестинарство: Информ. кодове на 
култ. наследство” / Състав., историография, предг. А. Куманова ; Науч. и ез. ред., дейксис 
(етимология), емблематика Н. Василев ; Науч. ред. С. Денчев ... [и др.] ; Терминолог. 
и справ.-информ. ред. Н. Казански ; Библиогр. и справ.-информ. ред. М. Максимова ; 
Справ.-информ. ред. Д. Ралева ; Рец. Ж. Стоянов ... [и др.] ; Посв. се на: обявяването 
на нестинарството на 30 септември 2009 г. от  ЮНЕСКО за световно нематериално 
културно наследство; 250-год. от създаването през 1762 г. от Св. о. Паисий Хилендарски 
на „История славяноболгарская …”; 200-год. от смъртта на Св. епископ Софроний 
Врачански и 60-год. на Ректора на Унив. по  библиотекознание  и  информ. технол. проф. 
д.ик.н. С. Денчев. – София : За буквите – О писменехь, 2012. – CXXXII, 352 с. : с ил. – 
(Факлоносци ; ІІІ) 

Друти науч. ред.: Н. Цв. Кочев, Н. Яръмов, М. Куманов ; Други рец.: Х. Мутафов, 
С. Райчевски, В. Велев, И. Теофилов. – Показалци: именен показалец, хронолог. показалец, 
ист. показалец, геогр. показалец, показалец по ез., показалец на пер. изд., показалец на сер. 
– Вж NN 39, 41.

ISBN 978-954-2946-47-2 
Публ.  и във вид на електронна кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2012): <http://www.sno.unibit.bg>.
Доп.: N 322.
Съдържа: 
1) (с. 9-15:) Куманова, А. Нестинариана – библиографски указател за тацитното и скритото знание 

(Пресемантизация на соларен култ в нестинарската обредност). Нестинарството – информационна карта на културата 
(Историографски записи по белите полета). 

2) (с. 11-339:) Куманова, А. Нестинариана – библиографски указател и фотомонография.
3) (с. 339-342:) Василев, Н. Изначалната нравственост, наречена нестинарство (Дейксис).
Библиогр. информ.: 1-2. Сравнителен преглед на частите на учебното пособие на УниБИТ „Нестинариана” 

(Историография. Библиографски указател. Фотомонография) (2012) / К. Чакъров и др. (N 998). // Тр. на  Студентското 
научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 267 ; 290 ; 314. – Други авт.: М. Иванов, С. Петрова, Ц. Горанова, 
К. Идакиева. <http://www.unibit.sno.bg>; 3-4. Христова, М. и др. Библиографският указател, историографията 
и фотомонографията „Нестинариана” – информационна карта на нестинарският феномен / М. Христова, Х. 
Симеонова, М. Лазарова (N 999). // Пак там, с. 267 ; 290 ; 314. <http://www.unibit.sno.bg>; 5-6. Сравнителна 
характеристика на частите на учебното пособие на УниБИТ „Нестинариана” (Историография. Библиографски 
указател. Фотомонография) (2012) / Б. Борисова и др. (N 1000). // Пак там, с. 267 ; 290 ; 314. – Други авт.: Т. Велинов, 
Ц. Русева, Л. Миткова, Л. Рангелова, Н. Симеонов, М. Владимирова, П. Караиванова, И. Камбурова, Д. Томова, Г. 
Ангелова, С. Геранлиев, Ц. Илиева, Л. Греков, Ю. Стоянов, М. Мандалиева, Г. Георгиев. <http://www.unibit.sno.bg>.

Рец. по ръкоп.: 1. Божилова, В. Научно-документален филм на СВУБИТ „Ритъмът на времето” : Информ. 
карта на нестинарството като отразена в историографията културна трансмисия : [Рец. за премиерата на 28.09.2007 г. 
в село Българи – Странджа на едноименния научно-докум. филм: Ритъмът на времето (Нестинарство: 
Информационна карта) : Науч.-докум. филм / Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол. ; 
Продуцент, идея и концепция: проф. Стоян Денчевх ; Сценарий: Александра Куманова, Милен Куманов ; Режисура: 
Александра Куманова, Андрей Алтъпармаков ; Оператор: Стефан Алтъпармаков ; Ред.: Никола Казански, Антон 
Даскалов ; Консулт.: проф. Николай Цв. Кочев (София), проф. Мишел Виевиорка (Париж), проф. Франческа Брези 
(Рим), проф. Елза Вилфрид (Фрайбург), проф. Николай Яръмов (София), о. Мариуш Полцин (София). – София : 
БУЛФИЛМ, 2008. – DVD. – Варианти: 2007: редуц.: на бълг. и англ. ез.; 2008: разшир.: на бълг., рус., англ.]. // 
Библиотека (София), 2008, N 2, с. 58-59. – Редуц. публ.; 2. Божилова, В. Научно-документален филм на СВУБИТ 
„Ритъмът на времето” : Информ. карта на нестинарството като отразена в историографията културна трансмисия : 
[Рец. за премиерата на 28.09.2007 г. в село Българи – Странджа на едноименния науч.-докум. филм: Ритъмът на 
времето (Нестинарство: Информационна карта) : Науч.-докум. филм / … . – София : БУЛФИЛМ, 2008. – DVD. – 
Варианти: 2007: редуц.: на бълг. и англ. ез.; 2008: разшир.: на бълг., рус., англ.] (N 287). // Тр.  на Студентското научно 
общество при СВУБИТ, Т. ІІ, 2008, с. 418-422. – Публ. и  в.: <http://www.unibit.sno.bg>. – Разшир. публ.; 3. Божилова, 
В. „Ритъмът на времето” или феноменологията на ритуалния танц върху жаравата в с. Българи : Филмът на СВУБИТ 
за информационната карта на нестинарството се върна при „извора” след странстване на света : [Рец. за премиерата 
на 28.09.2007 г. в село Българи – Странджа на едноименния науч.-докум. филм: Ритъмът на времето (Нестинарство: 
Информационна карта) : Науч.-докум. филм / … . – София : БУЛФИЛМ, 2008. – DVD. – Варианти: 2007: редуц.: на 
бълг. и англ. ез.; 2008: разшир.: на бълг., рус., англ.]. // Издател (В. Търново), 2008, N 3-4, с. 32-33; 4. Божилова, В. 
„Ритъмът на времето” или феноменология на ритуалния танц върху жарава в с. Българи (Филмът на СВУБИТ за 
информационната карта на нестинарството се върна при „извора” след странстване по света : [Проспект на 
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посещението на 3.06.2008 г. на ритуала на нестинарите, осъществено от екипа на създадения науч.-докум. филм / … . 
– София : БУЛФИЛМ, 2008. – DVD. – Варианти: 2007: редуц.: на бълг. и англ. ез.; 2008: разшир.: на бълг., рус., англ.]. 
// Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. 1, 2008, с. 579-583; 5. Димитрова, Е. Научно-документалният 
филм „Ритъмът на времето” – информационна карта на културата [: Рец. за филма … / … . – 2008.] (N 346). // Пак 
там, Т. ІV, 2009, с. 332-334. – Публ. и  в.: <http://www.unibit.sno.bg>; 6. [Куманова, А.] За филма „Ритъмът на 
времето” : [Премиера на „Ритъмът на времето (Нестинарство: Информационна карта)” : Науч.-докум. филм / … . – 
София : БУЛФИЛМ, 2008. – DVD. – Варианти: 2007: редуц.: на бълг. и англ. ез.; 2008: разшир.: на бълг., рус., англ.].] // 
Издател (В. Търново), 2008, N 3-4, с. 63-66; 7. Петрова, А. и др. Уникално комплексно визуализирано представяне на 
историята и културата на Иран като общоцивилизационен феномен – научно-документален филм [: Рец. за: Iran – 
Seven Faces of a Civilization = Иран – седемте лица на цивилизацията : Документален филм. – Иран : Sunrise Visual 
Innovations Ltd., 2007. – DVD, 65 мин. – Авт. kолектив: Dr. Abbas Alizadeh, Dr M. B. Ghahremani, Mohammad Reza 
Riazi, Farzin Rezaeian, Mohammad teimouri, Dr. Reza Gharib ; Режисьор: Farzin Rezaeian. – Премиера в България: 
14.01.2009. – Във филма са използвани колекциите на: Bibliotheque nat. de France, Iran Nat. Museum, Musée du Louvre, 
The Oriental Inst. of the Univ. of Chicago, The Metropolitan Museum of Art (New York), The Hermitage Museum (Saint 
Petersbourg), Harvard Univ. Art Museums, Trustees of the British Museum, Astan-e Qods-e Razavi (Mashhad), The Victoria 
and Albert Museum (London). – Премиера в България: 14.01.2009.]  / Ангелина Петрова, Михаил Урилски. // Пак там, 
2011, N 1-2, с. 38-40; 8. Петрова, А. и др. Уникално комплексно визуализирано представяне на историята и културата 
на Иран като общоцивилизационен феномен – научно-документален филм [: Рец. за: Iran – Seven Faces of a 
Civilization = …] / А. Петрова, М. Урилски (N 597). // Тр. на Студентско научно общество при УниБИТ (София), Т. VII, 
2012, с. 370-373. – Публ. и  в.: <http://www.unibit.sno.bg>; 9. Николова, Б. Иран : Повече от седем хиляди години 
цивилизация : Пореден брой на списание – миниатюрна енцикл. по древен и съвременен Иран [: Рец. за изд.: Европа 
2001 : Двумес. изд. за култура и социална политика : N 1, 2009. – София : Изд. рекламна къща Европа 2001, 2009. – 72 
с.] (N 444). // Пак там, Т.V, 2010, с. 544-548. – Публ. и  в.: <http://www.unibit.sno.bg>; 10. Николова, Б. Новият брой на 
информационно-аналитичното списание „Митра” : Справочно-енцикл. изд. [: Рец. за: сп. „Митра” (Санкт-Петербург), 
2009, N 10/14]. // Пак там, с. 479-487. – Публ. и  в.: <http://www.unibit.sno.bg>; 11. Цветанова, Ц. Културологичен 
анализ на статията „Изящество от цветове и форми”, публикувана в сп. „Европа 2001”, представяща пет традиционни 
ирански изкуства (N 445). // Пак там, с. 548-552. – Публ. и  в.: <http://www.unibit.sno.bg>; 12. Божилова, В. 
Изкуството – неспирен стремеж на човека към красота и съзидателност, извънвремева и трансгранична 
принадлежност : По повод състоялата се изложба „Иранско изобразително изкуство и художествени занаяти”, 5-12 
февруари 2009 г. в галерия „Средец” на М-вото на културата (N 451). // Пак там, с. 574-577. – Публ. и  в.: <http://www.
unibit.sno.bg>; 13. Куманова, А. и др. Информационна картина на дифузната соларна трансмисия на национални 
ритуални костюми от Мала Азия към Балканския полуостров : Ретикуларно описание / А. Куманова, И. Костадинов, 
В. Пискюлев (N 604). // Пак там, Т. VII, 2012, с. 389-411 : с ил. – Публ. и  в.: <http://www.unibit.sno.bg>; 14. Куманова, 
А. и др. Солярная символика в национальных костюмах Малой Азии и Балканского полуострова / А. Куманова, И. 
Костадинов, И. Пискюлев. // Митра : Зороастрийский информ.-аналит. журнал (Санкт-Петербург), 2012, N 12 (16), с. 
177-185 : с цв. ил.; 15. [Куманова, А. и др.] Странджа си спомни нестинарите и през зимата / [А. Куманова, В. 
Божилова]. // Компас (Бургас), N 2379, 19-21 февр. 2010, с. 3; 16. Трифонова, Г. Библиографско измерение на 
публикациите на статиите по проблематика „нестинарство” за периода 1875-2008 г. : Историогр. дискурс (N 315). // 
Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 240-245. – Публ. и  в.: <http://www.unibit.sno.bg>; 17. 
Бояджиева, Д. Статии за нестинарството : Из центр. и регион. периодичен печат от 30-те г. на XX в. до днес и 
електронни публикации, свързани с наблюдавания докум. поток (N 370). // Пак там, Т. ІV, 2009, с. 431-435. – Публ. и  
в.: <http://www.unibit.sno.bg>; 18. Минева, К. Нестинарството – феноменът на Странджа планина : Библиографски 
преглед и историографски прочит на регионалния периодичен печат на Бургас и Бургаска област за периода 2007-
2010 г. (N 575). // Пак там, Т. VII, 2012, с. 282-284. – Публ. и  в.: <http://www.unibit.sno.bg>; 19. Илиева, Г. Образите 
на слънцето, огъня, ковача и вълка в българските народни приказки, идилиите на Петко Ю. Тодоров и авторските 
приказки на Николай Райнов (N 453). // Пак там, Т.V, 2010, с. 581-592. – Публ. и  в.: <http://www.unibit.sno.bg>; 20. 
Стоянова, Д. Мадарският конник – изобретение на Иранския Изток (N 452). // Пак там, с. 577-581. – Публ. и  в.: 
<http://www.unibit.sno.bg>; 21. Тингсвад, М. Нестинарството : Малоазийски трансмисии на културата в България (N 
532). // Пак там, Т. VІ, 2011, с. 475-477. – Публ. и  в.: <http://www.unibit.sno.bg>; 22. Вулева, Т. Съществителни 
собствени имена, хронологическа амплитуда и исторически епохи в библиография „НЕСТИНАРИАНА” : Естествена 
класификация (N 525). // Пак там, с. 441-443. – Публ. и  в.: <http://www.unibit.sno.bg>; 23. Шароян, Л. Топоними в 
библиография „НЕСТИНАРИАНА” : Естествена класификация (N 526). // Пак там, с. 444-451. – Публ. и  в.: <http://
www.unibit.sno.bg>; 24. Груданска, С. Поетичен дискурс на нестинарския феномен : Опит за философски прочит на 
стихотворения по темата (N 366). // Пак там, Т. ІV, 2009, с. 417-422. – Публ. и  в.: <http://www.unibit.sno.bg>; 25. 
Рангелова, Т. Новелата на музиковеда и педагога Тодор Бакалов „Нестинарката” : [Рец. за: Бакалов, Тодор Иванов. 
Нестинарката : Дъщерята на огъня : Новела. – София : Булгарика, 1995. – 63 с. : с ил.] (N 368). // Пак там, с. 426-428. 
– Публ. и  в.: <http://www.unibit.sno.bg>; 26. Манчева, Р. и др. Превод на български език на фрагмент от 
дисертационния труд: Kourtova, Plamena. Lifted up by the power of the saints : „Prihvanati”, music, and embodied 
experience in the fi rewalking rituals of two Bulgarian nestinari (Tallahassee, 2007) / Р. Манчева, Н. Георгиева, К. Димова 
(N 530). // Пак там, Т. VІ, 2011, с. 463-470. – Публ. и в.: <http://www.unibit.sno.bg>; 27. Куманова, А. и др. 
Информационна картина на дифузната соларна трансмисия на национални ритуални костюми от Мала Азия към 
Балканския полуостров : Ретикуларно описание / А. Куманова, И. Костадинов, В. Пискюлев (N 604). // Пак там, Т. 
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VII, 2012, с. 389-411 : с ил. – Публ. и  в.: <http://www.unibit.sno.bg>; 28. Куманова, А. и др. Към концепцията за 
влиянието на Сасанидски Иран върху културата на старите българи [: Рец. за кн.: Чобанов, Тодор. Изследвания върху 
културата на старите българи. – София : Тангра ТанНакРа, 2010. – 224 с. : с ил. – (Българска вечност ; 93)] / А. 
Куманова, Н. Василев, Б. Николова (N 605). // Пак там, с. 412-417. – Публ. и  в.: <http://www.unibit.sno.bg>; 29. 
Николова, Б. Ризомно-ретикуларна информационна картина на соларна философска културна трансмисия  от Иран 
към България (Опит за дешифриране) (N 683). // Пак там, Т. VIII, 2013, с. 456-457. – Публ. и  в.: <http://www.unibit.
sno.bg>.

Отз.: 1-2. Пандулис, А. и др. „Отворете и простете” [: ІX  Студентска науч.  конф.  и  изложба  на  СНО  
при  УниБИТ „Информационна култура: наука – изкуство – религия” („Information culture: science – art – religion”, 
17.05.2013 г.)] / А. Пандулис, М. Караджинова. // Информ. бюл.  на  Центр. библ. на БАН (София),  2013,  N 4-5,  с. 13-
14.  –  Публ. и в: <http://www.local.svubit.org/2009/03/08/opеn-da> – до 30.09.2010; от 30.09.2010: <http://www.sno.unibit.
bg>; 3. Стоянова, Д. Дифузия на знанията в изследването на нестинарството : Автореф. на дис. тр. … „доктор” в 
професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки”, по докт. програма „Наукознание” 
/ Науч. рък. И. Арсенова [Перспект. информ]. – София, 2013, с. 14 и др.; 4. Стоянова, Д. Дифузия на знанията в 
изследването на нестинарството : Автореф. на дис. тр. … „доктор” в професионално направление „Обществени 
комуникации и информационни науки”, по докт. програма „Наукознание” / Науч. рък. И. Арсенова. – София, 2013, с. 
14 и др.; 5. Стоянова, Д. Знаниеви компоненти на нестинарската обредност – съвременна интерпретация. // Издател 
(В. Търново), 2013, N 3-4, с. 27-31; 6. Пандулис, А. и др. „Отворете и простете” [: ІX  Студентска науч.  конф.  и  
изложба  на  СНО  при  УниБИТ „Информационна култура: наука – изкуство – религия” („Information culture: science 
– art – religion”, 17.05.2013 г.)] : За дарението на УниБИТ на класическата и електронната библиотека „Нестинариана” 
/ А. Пандулис, М. Караджинова. // Науч. тр. на УниБИТ (София), Т. 11, 2013, с. 473-476. – Рез на рус. и англ. ез.; 
7. Стоянова, Д. Дифузия на знанията в изследването на нестинарството : Дис. тр. – София, 2014. – 237 с. (на разл. 
стр.); 8. Александрова, К. Библиографията в контекста на съвременната информационна парадигма : Черти на 
формирането : [Моногр.] / Рец. А. Куманова. – София, 2015, с. 56-57.

Рец.: 1. Шапкалова, С. Значимо и полезно учебно пособие по нестинарския феномен. // Науч. тр. на 
УниБИТ (София), Т. 10, 2012, с. 443-446; 2. Стайкова, Ц. Уникална библиографска разработка. // Библиотека 
(София), 2013, N 4, с. 135-137; 3. Атанасова, Д. Нестинариана. Справочно-енциклопедично трикнижие. // Информ. 
бюл.  на  Центр. библ. на БАН (София),  2013,  N  10,  с. 7-8;  4.  Гарванов, И. и др. Електронни библиотеки – образци 
на мащабни екипни научноизследователски резултати с участието на студенти (Томове VІІ, VІІІ, ІХ, Х на „Трудове на 
СНО при УниБИТ”) / И. Гарванов, А. Куманова ;  Епиграф: „Aut inveniam viam, aut faciam” – „Или ще намеря пътя, 
или ще прокарам път”. // Науч. тр. на УниБИТ (София), Т. 12, 2014, с. 521-526 : с ил. – Рез. на рус. и англ. ез.; 5. 
Гарванов, И. Система от електронни библиотеки – образци на мащабни екипни научноизследователски резултати с 
участието на студентите (Томове VІІ-Х на „Трудове на СНО при УниБИТ”: Документиране и архивиране на уникален 
аудиторен и извънаудиториен учебен процес – вторично-документален преглед). // Тр.  на Студентското научно 
общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 247-266.

30. Тодор Петров. Qualis avis, talis cantus : Опит за биогр. щрихи / С предг. от авт. ; 
Науч. и ез. ред., дейксис Н. Василев. – В. Търново : Ивис, 2012. – 68 с. : с ил. – Осн. публ. – 
Редуц. публ.: N 203.

ISBN 978-954-2968-39-9
Т. П. е вуйчо на А. К. 
Съдържа: 
1) (с. 11-15:) Куманова, А. Предговор. 
2) (с. 27-28:) Василев, Н. Време, което отваря сърцата ни (Дейксис).
Рец.: 1. Илиева, С. „Каквато птицата, такава и песента й”. // Издател (В. Търново), 2012, N 1-2, с. 63-64. 

– Рез. на бълг. и англ. ез.; 2. Апостолова, Б. Тодор Петров. Qualis avis, talis cantus (Опит за биографични щрихи) : 
Образец за биографичен очерк. // Науч. тр. на УниБИТ (София), Т. 11, 2013, с. 457-459. – Рез на рус. и англ. ез.

31. Ризома на инфосферата : Морфология на библиогр. : Генезис на световната 
универс. библиогр. : Теория на библиогр. форма : Учебник по общо библиографознание 
/ Предг., рец. С. Денчев ; Обща ред., дейксис Н. Василев ; Експертна ред. Н.  Казански 
; Библиогр. ред. М. Максимова ; Терминолог. ред. Д. Ралева ; Справ.-информ. ред. Ц. 
Найденова, А. Даскалов ; Рец. А. Соколов ... [и др.]. – София : За буквите – О писменехь, 
2012. – CCCLІІ, 534 с. : с 350 ил., 59 сх., 22 репрод. – (Факлоносци ; ІV)

Други рец.: В. Леонов, И. Теофилов. – Табл. на термините и понятията, използвани 
от евро-амер. специалисти през XVІІІ-XХІ в. за диференциация на библиогр. явления, 
имащи отношение към формата на библиогр. информ.: 1180 назв. на 20 ез. ; Списък на 
съкр. – Библиогр. : 1440 номерирани назв. – Именен показалец, геогр. показалец, показалец 
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на загл. 
ISBN 978-954-2946-12-0
Юбил. изд., посветено на 250-год. от написването на „История славяноболгарская 

…” от Св. о. Паисий Хилендарски. 
Публ.  и във вид на електронна кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2012): <http://www.sno.unibit.bg>.
Съдържа: 
1) (с. 9-12:) Денчев, С. Учебник за хуманизма на библиографската наука;
2) (с. 13-46:) Куманова, А. Дъгата на библиографските структури: Встъпление;
3) (с. 47-68:) Куманова, А. Морфология на библиографията: Феноменология на хуманитарната 

библиография по подход (Методологична постановка на въпроса);
4) (с. 69-140:) Гл. І. Терминосистема на библиографската морфология (Системно-структурна картина на 

понятията): Увод;
5) (с. 141-318:) Гл. ІІ. Формообразуване в библиографията (Генеалогия на универсалната международна 

библиография): Концептуален макроанализ по предмет на хуманитарното познание (Историческа морфология на 
хуманитарната библиография: Щрихи на кратък прочит на история на библиографията: Реферативно извлечение по К. 
Р. Симон и И. В. Гудовщикова);

6) (с. 319-380:) Гл. ІІІ. Структурообразуване в библиографознанието (Класификационни построения на 
видовете библиография, библиографската дейност, библиографските указатели и библиографската информация): 
Концептуален макросинтез по подход на хуманитарното позн:ание (Теоретична морфология на хуманитарната 
библиография: Щрихи към краткия прочит на историята на библиографските класификации) – вж NN 35, 36;

7) (с. 381-418:) Информационна ризома: Когнитология. Вторичнодокументално обезпечаване на 
научноизследователската работа чрез инструментариума на библиографската морфология (Кълбото на Ариадна) 
(Интерактивен трансформатизъм на инфосферата): Заключение;

8) (с. 419-442:) Въпроси по проблематиката на учебника, представени във вид на списъци на схемите и 
илюстрациите към текста;

9) (с. І-CCCLII:) Азбучен свод на термините и понятията, използвани от евро-американските специалисти 
през XVІІІ-XХІ в. за диференциация на библиографските явления, имащи отношение към формата на библиогр. 
информация: Таблица на 1180 форми на 20 езика – вж N 17, с. LXXXIII-CCLXII – срв: N 297.  

10) (с. 480-486:) Соколов, А. В. Квинтесенция на човечността;
11) (с. 487-491:) Василев, Н. Философия на библиографията като изкуство в душата на художник (overt / 

covert) : Дейксис на ризомата на инфосферата (Слово на редактора).
Библиогр. информ.: 1. Енчева, А. Предисторията на библиографията. (Кратък преглед) (N 1001). // Тр. на  

Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 268 ; 291 ; 315. <http://www.unibit.sno.bg>; 2. 
Гюрова, Я. Първообрази и възникване на хуманитарната библиография : Асирия и класическа Гърция ; 
Александрийски период (елинистически Египет) и Древен Рим (N 1002). // Пак там, с. 269 ; 292 ; 316. <http://www.
unibit.sno.bg>; 3. Стефанова, Д. Хуманитарната библиография през Късната античност : хронологични 
биобиблиографски речници на „църковни писатели” от края на ІV – началото на V в. („Книга за знаменитите мъже” 
на Йероним Стридонски и „Книга за църковните писатели” на Генадий Марсилски) (N 1003). // Пак там, с. 269 ; 292 ; 
316. <http://www.unibit.sno.bg>; 4. Наумова, Т. Същностнохуманитарна проблематика на Ранното средновековие: 
Духовно четене („примерен каталог”) и светско четене (енциклопедия на учебното познание) („Наставления...” на 
Касиодор Сенатор – VІ в.) (N 1004). // Пак там, с. 269 ; 292 ; 316. <http://www.unibit.sno.bg>; 5. Станкова, Н. 
Църковен модел на християнството в България през ІХ в. (изводи за историята на писмените комуникации) (N 1005). 
// Пак там, с. 269 ; 292 ; 316. <http://www.unibit.sno.bg>; 6. Здравкова, Г. Св. патриарх Фотий І (роля за развитието на 
византийската литература през ІХ-Х в. (N 1006). // Пак там, с. 269 ; 292 ; 316. <http://www.unibit.sno.bg>; 7. 
Стефанова, К. Анонимният византийски универсален речник (лексикон) („Суда” – енциклопедия на древния 
средиземноморски свят от края на Х в., представляващ смесица на граматически речник и енциклопедия в 
съвременния смисъл (N 1007). // Пак там, с. 269 ; 292 ; 316. <http://www.unibit.sno.bg>; 8. Иванова, Н. „Симеонов 
сборник” – структура, преписи, роля в историята на писмените комуникации (N 1008). // Пак там, с. 270 ; 292 ; 317. 
<http://www.unibit.sno.bg>; 9. Предова, З. Библиографският списък на литература на Св. Киприан (N 1009). // Пак 
там, с. 270 ; 292 ; 317. <http://www.unibit.sno.bg>; 10. Алексиева, Д. Тенденции към минимализъм на универсалните 
(хуманитарни) хронологични биобиблиографски речници на църковни писатели през VІІ в. на Исидор Севилски и 
Илдефонсо Толедски – създаване на библиография на местни писатели (N 1010). // Пак там, с. 270 ; 293 ; 317. <http://
www.unibit.sno.bg>; 11. Спасова, М. Хуманитарен автобиобиблиографски списък на Беда Достапочтени на границата 
между VІІ-VІІІ в. в Англия (N 1011). // Пак там, с. 270 ; 293 ; 317. <http://www.unibit.sno.bg>; 12. Петкова, Т. 
Хронологични биобиблиографски речници за църковни писатели в ранносхоластичната хуманитарна традиция през 
ХІ-ХІІІ в. – религиозна хуманитарна библиография (N 1012). // Пак там, с. 270 ; 293 ; 317. <http://www.unibit.sno.bg>; 
13. Маркова, С. Светски универсален систематичен библиографски указател от средата на ХІІІ в. „Книгозаконие” 
(„Библиономия”) на Ришар де Фурнивал и неговата индивидуалистична философска хуманитарна насоченост като 
предвестник на бъдещата ренесансова хуманитарна библиография (N 1013). // Пак там, с. 270 ; 293 ; 317. <http://
www.unibit.sno.bg>; 14. Яръмбаткова, С. Обединяване черти на светската училищна програма и систематичния 
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подборен библиографски указател по латинска литература от края на ХІІІ в.: „Списък на много автори” на Хуго от 
Тримберг – начало на вида „отраслова” (педагогическа) хуманитарна библиография (N 1014). // Пак там, с. 270 ; 293 ; 
317. <http://www.unibit.sno.bg>; 15. Венева, С. Азбучен биобиблиографски речник на Джон Бостън от Бъри „Каталог 
на църковните писатели” (нач. на ХV в.) – своден каталог на книжните фондове на английските манастирски 
библиотеки и новата разновидност на религиозната хуманитарна библиография (N 1015). // Пак там, с. 271 ; 293 ; 
318. <http://www.unibit.sno.bg>; 16. Петров, И. и др. Примерен каталог на библиотеките в Италия през Ранното 
възраждане (систематичен „Списък” от 30-те год. на ХV в. на Т. Парентучели) – „библиографски канон на своето 
време” и библиографско огледало на хуманизма на куатроченто (40-те год.) и целия Ренесанс / И. Петров, А. 
Стратиева (N 1016). // Пак там, с. 271 ; 294 ; 319. <http://www.unibit.sno.bg>; 17. Иванова-Поппетрова, Л. и др. 
Печатен справочен отчетно-регистрационен хронологичен биобиблиографски речник „Книга за църковните писатели” 
на Йоан Тритемий, изд. в 1494 г. – хуманитарен библиографски паметник на вековете на схоластичната образованост 
и хуманизмът в Германия в навечерието на Реформацията / Л. Иванова-Поппетрова, К. Стоянов (N 1017). // Пак там, 
с. 272 ; 295 ; 319. <http://www.unibit.sno.bg>; 18. Стоянова, Е. и др. Св. о. Паисий Хилендарски и линията на 
възприетото от него информационно моделиране в „История славяноболгарская ...” / Е. Стоянова, Е. Данева (N 1018). 
// Пак там, с. 272 ; 295 ; 319. <http://www.unibit.sno.bg>; 19. Димчева, С. и др. Обяви на книжари и печатари-издатели 
(Е. Ратдолт, А. Куне, А. Мануций) от края на ХV – началото на ХVІ в. / С. Димчева, Ц. Савова (N 1019). // Пак там, с. 
272 ; 295 ; 319. <http://www.unibit.sno.bg>; 20. Костадинов, В. и др. Текущите панаирни библиографски указатели на 
Г. Вилер от 1564-1592 г. и неговите приемници в периода до първата половина на ХVІІІ в. / В. Костадинов, Д. 
Топузова (N 1020). // Пак там, с. 272 ; 295 ; 319. <http://www.unibit.sno.bg>; 21. Ангелов, З. и др.Официални текущи 
конфесионални панаирни указатели от втората половина на ХVІ – първата половина на ХVІІ в. / З. Ангелов, А. 
Стоянова (N 1021). // Пак там, с. 272 ; 295 ; 319. <http://www.unibit.sno.bg>; 22. Данева, Е. и др. Отчетните сводни 
систематични универсални панаирни указатели на Г. Вилер за 1564-1592 г., И. Клес за 1500-1602 г. и Г. Драуд за 
1500-1625 г. Формите на книготърговската и книгоиздателската библиография от края на ХV в. – стратегия на 
националната библиография от ХVІ в. / Е. Данева, Б. Павлова (N 1022). // Пак там, с. 272 ; 295 ; 320. <http://www.
unibit.sno.bg>; 23. Каламова, Г. и др.  Енциклопедичната универсална библиография „Пандекти” – „Всеобща 
библиотека” („Bibliotheca universalis”) (1545-1555 г.) на Конрад Геснер – библиографски и биобиблиографски азбучен 
речник с аналитичен характер на авторите от древността и Новото време: вторичнодокументална панорама на 
ръкописната и печатната книга през ХІ-ХVІІ в. – ретроспективна и отчетно-регистрационна стратегия на 
международната универсална библиография / Г. Каламова, Н. Тодорова (N 1023). // Пак там, с. 273 ; 295 ; 320. <http://
www.unibit.sno.bg>; 24. Новакова, В. и др. Ретроспективните универсални библиографски указатели от втора степен 
с международен обхват през ХVІІ-ХІХ в.: Ф. Лабе („Библиотека на библиотеките...”, 1664 г.), А. Тейсие („Каталог на 
автори, които описват в своите съчинения книжни каталози, библиотеки…” 1686 г.) / В. Новакова, Р. Трифонова (N 
1024). // Пак там, Т. Х, 2015, с. 273 ; 296 ; 320. <http://www.unibit.sno.bg>; 25. Митева, С. и др. Ретроспективните 
универсални библиографски указатели от втора степен с международен обхват през ХVІІ-ХІХ в.: Е. Г. Пеньо 
(„Универсален библиографски репертоар”, 1812 г.), Ж. П. Намюр („Палеографико-дипломатико-библиографска 
библиография, или Систематичен репертоар…”, 1838 г.), Ю. Петцхолд („Библиографска библиотека”, 1866 г.), Дж. 
Сабин („Библиография на библиографиите”, 1877 г.), Л. Вале („Библиография на библиографиите”, 1883; 1887), А. 
Стейн („Ръководство по обща библиография”, 1897 г.) / С. Митева, В. Греков (N 1025). // Пак там, с. 273 ; 296 ; 320. 
<http://www.unibit.sno.bg>; 26. Стойнева, Д. и др.  Ретроспективни универсални подборни библиографски указатели 
от втора степен с международен обхват през ХХ-ХХІ в. – библиографски пътеводители (отраслова библиография на 
библиографията) в: САЩ (А. Б. Крьогер – И. Г. Мадж – К. М. Уинчел – Е. П. Ший /1902-  /), Германия (А. Грезел; В. 
Кирфел; В. Крабе; К. Флайшхак /1905-  /), Великобритания (У. П. Кортни; У. Бегли /1905-  /)  / Д. Стойнева, Б. 
Владимиров (N 1026-1). // Пак там, с. 273 ; 296 ; 321. <http://www.unibit.sno.bg>; 27. Георгиева, Р. и др. 
Ретроспективни универсални подборни библиографски указатели от втора степен с международен обхват през ХХ-
ХХІ в. – библиографски пътеводители (отраслова библиография на библиографията) в: Чехия (Л. Я. Живни /1919-  /), 
Полша (Ю. Грич /1925-  /), Италия (А. Сорбели /1930-  /), Япония (К. Танака, М. Мори; К. Хатано, М. Яоши /1930-  /) / 
Р. Георгиева, В. Койчева (N 1026-2). // Пак там, с. 273 ; 296 ; 321. <http://www.unibit.sno.bg>; 28. Николова, И. и др.  
Ретроспективни универсални подборни библиографски указатели от втора степен с международен обхват през ХХ-
ХХІ в. – библиографски пътеводители (отраслова библиография на библиографията) във: Франция (Ф. Кало, Ж. Тома 
/1936-  /), Русия (К. Р. Симон /1940-  /), България (Т. Боров /1942-  /) / И. Николова, Д. Асенова (N 1027). // Пак там, с. 
274 ; 296 ; 321. <http://www.unibit.sno.bg>; 29. Ретроспективни и текущи библиографски указатели от втора степен с 
международен обхват през ХХ-ХХІ в. – предметен (съдържателен) контур на библиографската картина на 
библиографската информация с международен обхват по хуманитарно знание: четирите издания на „Световната 
библиография на библиографиите” (1939-1966 г.) и третото издание на „Index bibliographicus” (1951-1952 г.) (Т. 
Бестерман) / В. Григоров и др. (N 1028). // Пак там, с. 274 ; 297 ; 321. Други авт.: Д. Желязков, Б. Георгиева, Ф. 
Смитмиева, С. Накова, В. Младенова. <http://www.unibit.sno.bg>; 30. Пандулис, А. ХІ Студентска научна 
конференция и изложба на УниБИТ „Магистрали на цивилизацията – информация, знание,  памет” (22.05.2015 г.) [: За 
ораторията „Homo legens” ; „Златната христоматия на България” (София, 2013), „Tabula gratulatorum” (1561 ном. 
загл.), Плен. докл. на форума, рец. изд. на унив. „Апостоли на инфосферата” (София, 2010), „Методика на науч. 
изследвания” (София, 2014), „Ризома на инфосферата” (София, 2012) и интеракцията „Молитва за паметта”]. // Учит. 
дело (София), CXX, N 22, 8 юни 2015, с. 6 : с ил. / [Фотогр. Д. Бояджиев.]; 31. Александрова, К. Библиографията в 
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контекста на съвременната информационна парадигма : Черти на формирането : [Моногр.] / Рец. А. Куманова. – 
София, 2015, с. 273-274; 32. Димитрова, Й. Хуманитарната библиография през Късната античност: хронологични 
биобиблиографски речници на „църковни писатели” от края на ІV – началото на V в. („Книга за знаменитите мъже” 
на Йероним Стридонски  и „Книга за църковните писатели” на Генадий Марсилски) (Системно-структурен анализ) (N 
1358). // Тр. на  Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 566 ; 588 ; 611. <http://www.unibit.
sno.bg>; 33. Златева, К. Същностнохуманитарна проблематика на Ранното средновековие: Духовно четене 
(„примерен каталог”) и светско четене (енциклопедия на учебното познание) („Наставления...” на Касиодор Сенатор 
– VІ в.) (Ретикуларен преглед) (N 1359). // Пак там, с.  566 ; 588 ; 611. <http://www.unibit.sno.bg>; 34. Владимирова, 
К. Анонимният византийски универсален речник (лексикон): „Суда” – енциклопедия на древния средиземноморски 
свят от края на Х в., представляващ смесица на граматически речник и енциклопедия в съвременния смисъл 
(Системно-структурен анализ) (N 1360). // Пак там, с. 566 ; 588 ; 611. <http://www.unibit.sno.bg>; 35. Даскалова, Е. 
„Симеонов сборник” – структура, преписи, роля в историята на писмените комуникации (Ретикуларен преглед) (N 
1361). // Пак там, с. 566 ; 589 ; 612. http://www.unibit.sno.bg>; 36. Александрова, В. Тенденции към минимализъм на 
универсалните (хуманитарни) хронологични биобиблиографски речници на църковни писатели през VІІ в. на Исидор 
Севилски и Илдефонсо Толедски – създаване на библиография на местни писатели (Системно-структурен анализ) (N 
1362). // Пак там, с. 566 ; 589 ; 612. <http://www.unibit.sno.bg>; 37. Златева, К. Хуманитарен автобиобиблиографски 
списък на Беда Достапочтени на границата между VІІ-VІІІ в. в Англия (Ретикуларен преглед) (N 1363). // Пак там, с. 
566 ; 589 ; 612. <http://www.unibit.sno.bg>; 38. Димитров, Т. Хронологични биобиблиографски речници за църковни 
писатели в ранносхоластичната хуманитарна традиция през ХІ-ХІІІ в. – религиозна хуманитарна библиография 
(Системно-структурен анализ) (N 1364). // Пак там, с. 566 ; 589 ; 612. <http://www.unibit.sno.bg>; 39. Кирилова, П. 
Светски универсален систематичен библиографски указател от средата на ХІІІ в. „Книгозаконие” („Библиономия”) на 
Ришар де Фурнивал и неговата индивидуалистична философска хуманитарна насоченост като предвестник на 
бъдещата ренесансова хуманитарна библиография (Ретикуларен преглед) (N 1365). // Пак там, с. 567 ; 589 ; 612. 
<http://www.unibit.sno.bg>; 40. Тодоров, М. Обединяване черти на светската училищна програма и систематичния 
подборен библиографски указател по латинска литература от края на ХІІІ в.: „Списък на много автори” на Хуго от 
Тримберг – начало на вида „отраслова” (педагогическа) хуманитарна библиография (Системно-структурен анализ) (N 
1366). // Пак там, с. 567 ; 589 ; 612. <http://www.unibit.sno.bg>; 41. Александрова, К. Азбучен биобиблиографски 
речник на Джон Бостън от Бъри „Каталог на църковните писатели” (нач. на ХV в.) – своден каталог на книжните 
фондове на английските манастирски библиотеки и новата разновидност на религиозната хуманитарна библиография 
(Ретикуларен преглед) (N 1367). // Пак там, с. 567 ; 589 ; 612. <http://www.unibit.sno.bg>; 42. Доинска, Д. Примерен 
каталог на библиотеките в Италия през Ранното възраждане (систематичен „Списък” от 30-те год. на ХV в. на Т. 
Парентучели) – „библиографски канон на своето време” и библиографско огледало на хуманизма на куатроченто 
(40-те год.) и целия Ренесанс (Системно-структурен анализ) (N 1368). // Пак там, с. 567 ; 590 ; 613. <http://www.unibit.
sno.bg>; 43. Ставрева, Р. Печатен справочен отчетно-регистрационен хронологичен биобиблиографски речник 
„Книга за църковните писатели” на Йоан Тритемий, изд. в 1494 г. – хуманитарен библиографски паметник на вековете 
на схоластичната образованост и хуманизмът в Германия в навечерието на Реформацията (Ретикуларен преглед) (N 
1369). // Пак там, с. 567 ; 590 ; 613. <http://www.unibit.sno.bg>; 44. Чакъров, И. Св. о. Паисий Хилендарски и линията 
на възприетото от него информационно моделиране в „История славяноболгарская ...” (Системно-структурен анализ) 
(N 1370). // Пак там, с. 566 ; 590 ; 613. <http://www.unibit.sno.bg>; 45. Николова, С. Обяви на книжари и печатари-
издатели (Е. Ратдолт, А. Куне, А. Мануций) от края на ХV – началото на ХVІ в. (Ретикуларен преглед) (N 1371). // Пак 
там, с. 566 ; 590 ; 613. <http://www.unibit.sno.bg>; 46. Георгиева, А. Текущите панаирни библиографски указатели на 
Г. Вилер от 1564-1592 г. и неговите приемници в периода до първата половина на ХVІІІ в. (Системно-структурен 
анализ) (N 1372). // Пак там, с. 567 ; 590 ; 613. <http://www.unibit.sno.bg>; 47. Суич, В. Официални текущи 
конфесионални панаирни указатели от втората половина на ХVІ – първата половина на ХVІІ в. (Ретикуларен преглед) 
(N 1373). // Пак там, с. 566 ; 590 ; 613. <http://www.unibit.sno.bg>; 48. Младенова, В. Енциклопедичната универсална 
библиография „Пандекти” – „Всеобща библиотека” („Bibliotheca universalis”) (1545-1555 г.) с аналитичен характер на 
авторите от древността и Новото време (Ретикуларен преглед) (N 1374). // Тр. на  Студентското научно общество при 
УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 568 ; 590 ; 613. <http://www.unibit.sno.bg>.

Отз.: Александрова, К. [За информационното пространство и структурите на библиографската 
информация, отразени в учебника на А. Куманова „Ризома на инфосферата”. – София, 2012]. // Александрова, К. 
Библиографията в контекста на съвременната информационна парадигма : Черти на формирането : [Моногр.] / Рец. А. 
Куманова. – София, 2015, с. 18-19, 288.

Рец.: 1. Василев, Н. Философия на библиографията като изкуство в душата на художник (overt / covert) : 
Дейксис на ризомата на инфосферата. // Информ. бюл. на  Центр. библ. на   БАН  (София), 2013,  N  8-9  (74), с. 19-
22;  2. Соколов, А. В. Библиография как ризома инфосферы : Рец. на нов. изд. учеб. А. В. Кумановой „Введение в 
гуманитарную библиографию” (София, 2012). // Вестник Санкт-Петербургск. гос. унив. культуры и искусств : Науч. 
журнал, 2014, N 2 (19) июнь, с. 181-183.; 3. Александрова, К. Постмодерен принос към морфология и теория на 
библиографската форма. // Информ. бюл. на  Центр.  библ.  на  БАН (София),  2014,  N  4-5 (79),  с. 11-13;  4. Василев, 
Н. Философия на библиографията като изкуство в душата на художник (overt / covert) : Дейксис на ризомата на 
инфосферата (Слово на редактора). // Науч. тр. на УниБИТ (София), Т. 11, 2013, с. 449-456. – Рез на рус. и англ. ез.; 5. 
Соколова, М. Е. Ноосфера гуманитарной библиографии. (Аналитический обзор). // Реферативный журнал. Сер. 3. 



1358

Философия. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература, 2015, N 1, с. 5-16. 

32. Cognitology of the comparativistic terminology of library and information  
terminology : To the problem of creation of a dict. in Engl., Russ. and Bulg. lang. : Panepisteme 
of the libr.-inform. sphere : The trilingual dict. – tectonic mental device [[1] The English–
Russian–Bulgarian dictionary of library and information terminology = Англо-русско-
болгарский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Англо-руско-
български речник по библиотечна и информационна дейност / Comp. J. V. Richardson ... 
[и др.] ; Managing ed. S. Denchev ; Ed.-in-chief A. Kumanova ; Ed. board R. Burger ... [и др.] 
; Graphical еd. N. Vasilev ... [и др.]  ; Techn. еd. N. Vasilev, V. Stefanova ; Rev. F. Mainhard ... 
[и др.]. [2] The Russian–Bulgarian–English dictionary of library and information terminology 
= Русско-болгаро-английский словарь по библиотечной и информационной деятельности 
= Руско-българо-английски речник по библиотечна и информационна дейност / Сост. Э. 
Р. Сукиасян ... [и др.] ; Отв. ред. С. Денчев ; Глав. ред. А. Куманова ; Редкол. Р. Бургер ... 
[и др.] ; Граф. ред. Н. Василев ... [и др.] ; Техн. ред. Н. Василев, В. Стефанова ; Рец. Ф. 
Майнхард ... [и др.]. [3] The Bulgarian–English–Russian dictionary of library and information 
terminology = Болгаро-англо-русский словарь по библиотечной и информационной 
деятельности = Българо-англо-руски речник по библиотечна и информационна дейност / 
Състав. А. Куманова ... [и др.] ; Глав. ред. А. Куманова ; Ред. кол. Р. Бургер ... [и др.] ; Граф. 
ред. Н. Василев ... [и др.] ; Техн. ред. Н. Василев, В. Стефанова ; Рец. Ф. Майнхард ... [и 
др.]. – София : За буквите – О писменехь, 2010. – 886 с. : с ил. – (Трудове на Студентското 
научно общество при Университета по библиотекознание и информационни технологии, 
ISSN 1314-2526 ; Т. 3). – Юбил. изд., посветено на 60-год. на Държ. библ. институт, днес: 
Унив. по библиотекознание и информ. технологии]  / Pref., rev. S. Denchev ; Gen. ed., 
deixis N. Vasilev ;  Expert ed. N. Kazanski ; Bibliogr. ed. M. Maksimova ; Terminological ed. 
Diana Raleva ; Ref. ed. A. Daskalov ; Rev. Fr. Mainhard ... [и др.]. – София : За буквите – О 
писменехь, 2012. – 76  с. : с 22 ил., 3 табл. – (Факлоносцы ; VІІ)

Други рец.: А. Соколов, В. Леонов, Младенова, Д. Христозов, С. Илиева. – 
Библиогр.: с. 50-57 : 81 номерирани назв.

ISBN 978-954-2946-18-2
Jubilee ed., consecrated to the 250-anniversary  of  „Istoriya slavyanobolgarskaya…” by  

St Father Paisiy  Hilendarski. – Вж N 24. – Срв.: NN 27, 28.
Публ.  и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2012): <http://www.sno.unibit.bg>.
Съдържа: 
1) (с. 9-15:) Denchev, S. International humanitarian interaction of supreme order : Poetics of the rhizome-reticular 

methodology (First trilingual dictionary of library and information terminology of the XXI century).
2) (с. 17-57:) Кumanova, А. Cognitology of the comparativistic terminology of library and information  

terminology (To the problem of creation of a dictionary in English, Russian and Bulgarian languages) : Panepisteme of the 
library-information sphere.

3) (с. 59-65:) Vаsilev, N. Explicit language of the etymological knowledge of the library and information activity 
(Deixis of the linguistic editor of trilingual dictionary and the present edition). 

Отз.: Пандулис, А. и др. „Отворете и простете” [: ІX  Студентска науч.  конф.  и  изложба  на  СНО  
при  УниБИТ „Информационна култура: наука – изкуство – религия” („Information culture: science – art – religion”, 
17.05.2013 г.)] : За тр. ... / А. Пандулис, М. Караджинова. // Науч. тр. на УниБИТ (София), Т. 11, 2013, с. 473-476. – Рез 
на рус. и англ. ез.

Рец.: Нанкова, М. Три книги за първия триезичен речник. // Науч. тр. на УниБИТ (София), Т. 10, 2012, с. 
439-441. 

2013

33. Златна христоматия на България : Аналит.-синтет. архитектоника на бълг. 
изящно слово от ІХ до ХХІ в. (Универс. информ. модел). Кн. 1, Оратория : Уч. пособие 
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по морфология на акад. текстописане : „Бяла светлина” (Lux alba) : Оратория за България 
: Божествен флорилегиум – идил. триптих : [1-3] / А. Куманова, Н. Василев ; Предг. А. 
Куманова, Н. Василев ; Интродукция А. Куманова ; Дейксис Н. Василев ; Под ред. на И. 
Теофилов, о. С. Пашов ; Терминолог. ред. Н. Казански ; Справ.-информ. ред. Цв. Найденова 
... [и др.] ; Библиогр. ред. М. Максимова ; Посв. се на проф. С.  Денчев ; Епиграф:„Помогни 
ми, Господи, да помогна на слепите да прогледнат.” – Н. Василев. – София : За буквите – 
О писменехь, 2013. – X, 392 с. : с ил. – (Факлоносци ; VІІІ) 

Други справ.-информ. ред.: А. Даскалов, Д. Ралева. – Показалци: именен показалец, 
показалец на загл. на текстовите произведения, показалец на загл. на муз. творби, показалец 
на съкр. на авт. и цитатите.

ISBN 978-954-2946-21-2 
Публ.  и във вид на електронна кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2013): <http://www.sno.unibit.bg>.
Съдържа: 
1) (с. І-ІХ:) Куманова, А. и др. Ризома на литературното съзерцание и познание (Предговор) / А. Куманова, 

Н. Василев.   
2) (с. 13-47:) Куманова, А. Святото Кирило-Методиево дело: Провидчество на ХХІ век (Философска и 

информационна картина на познанието и обществото) (Интродукция). 
3) (с. 49-344) Съкр. описание (вж NN 446-452): 
„Бяла светлина” (Lux alba) : Оратория за България: Божествен флорилегиум – Идиличен 

триптих [: 1-3] ; Посв. се на … С.  Денчев ; Епиграф:„Помогни ми, Господи, да помогна на слепите да 
прогледнат.”– Н. Василев. // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ІІ, 2008, с. 
503-520, 521-542; Т. V, 2010, с. 692-735; Т. VІ, с. 491-534; Т. VІІ, с. 553-604; Т. VІІІ, 2013, с. 563-624. – 
Без подпис. – Съавт. Н. Василев. 

а.1. „В начало беше Словото” (Homo legens – Четящ човек) : Акад. Свето интертекстуално 
представление към ІІІ Студентска науч. конф. „От информация към знание – From information to 
knowledge” (18.05.2007 г.) (девиз: „E pluribus unum” – „От многото единото”) (139 докл.: NN 67-205) 
и V Нац. науч. конф. с междунар. участие „Кирилицата и духовността на Европейската информационна 
цивилизация” (1.11.2007 г.) / Под ред. на Н. Василев. 

b.2. „Да се наречеш болгарин” (Homo scribens – Пишещ човек) : Акад. интертекстуална 
епифания към ІV Студентска науч. конф. „Информация – личност – знание – Information – person 
– knowledge” (девиз: „Aliisinserviendoconsumor” – „Служейки на другите, изгарям”) (16.05.2008 
г.) (85 /84 + 1/ докл.: NN 206-290 – 289-374) и VІ Нац. науч. конф. с междунар. участие „България в 
културното многообразие на Европа” (1.11.2008 г.) / Под ред. на Н. Василев. 

c.3.1. „Светна като слънце” (Homo verbi gracilis – Човек на изящното слово) : Акад. 
интертекстуална аксиология към V Студентска науч. конф. „Информация – ценности – общество” – 
„Information – values – society” (девиз: „Licht, mehr Licht” – „Светлина, повече светлина”) (22.05.2009 
г.) (86 докл.: NN 375-460) и VІІ Национална научна конференция с международно участие „България – 
кръстопът на култури и цивилизации”) (1.11.2009 г.) / Под ред. на о. С. Пашов, Ив. Теофилов. 

d.3.2. „Плетение словес” (Homo narrans – Разказващ човек) : Акад. интертекстуална 
аксиология към VІ Студентска науч. конф. „Информация: универсалност и свобода – избор, достъп, 
прозрачност” – „Information: Universality and freedom – choice, access, transparency” (девиз: „Vitam 
impendere vero” – „Да посветим живота си на истината” ) (21.05.2010 г.) (76 докл.: NN 461-533) 
и VІІІ Нац. науч. конф. с междунар. участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век” 
(1.11.2010 г.) / Под ред. на о. С. Пашов, Ив. Теофилов. 

e.3.3. „Песен на песните” (Homo cantans – Пеещ човек) : Акад. интертекстуална аксиология 
към VІІ Студентска науч. конф. (20.05.2011 г.) (76 докл.: NN 537-614) и ІХ Нац. науч. конф. с междунар. 
участие (1.11.2011 г.)  / Под ред. на о. С. Пашов, Ив. Теофилов.

f.3.4. „Не живея, а горя” (Homo passionis – Страдащ човек) : Акад. интертекстуална 
аксиология към VІІІ Студентска науч. конф. (18.05.2012 г.) (94 докл.: NN 615-708)  и Х Юбил. нац. 
науч. конф. с междунар. участие (1.11.2012 г.)  / Под ред. на о. С. Пашов, Ив. Теофилов.

g.3.5. „Отворете и простете” (Homo ludens – Играещият човек) : Акад. интертекстуална 
аксиология към ІХ Студентска науч. конф. (17.05.2013 г.) (259 докл.: NN 709-967) и ХІ  Нац. науч. 
конф. с междунар. участие (1.11.2013 г.)  / Под ред. на о. С. Пашов, Ив. Теофилов.
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4) (с. 347-356:) Василев, Н. Поетика на метонимичната интеракция – ораторията „Бяла светлина” (Дейксис). 
Библиогр. информ.: 1. ІІІ Студентска науч. конф. „От информация към знание” (18.05.2007 г.) : Прогр. / 

СВУБИТ. – София, 2007, с. 1; 2. V Нац. науч. конф. с междунар. участие „Кирилицата и духовността на Европейската 
информационна цивилизация” (1.11.2007 г.) : Прогр. / СВУБИТ и др. – София, 2007, с. 1; 3. VІ Студентска науч. конф. 
„Информация: универсалност и свобода – избор, достъп, прозрачност” (21.05.2010 г.) : Прогр. / СВУБИТ. – София, 
2010, с. 1; 4. VІІ Студентска науч. конф. „Информацията – фактор, мисия, истина” (20.05.2011 г.) : Прогр. / УниБИТ. 
– София, 2011, с. 1; 5. VІІІ Национална научна конференция с международно участие (1.11.2010 г.: „Обществото на 
знанието и хуманизма на ХХІ век” : Прогр. / УниБИТ и др. – София, 2010, с. 1; 6. ІХ Национална научна конференция 
с международно участие (1.11.2011 г.: „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век” : Прогр. / УниБИТ и 
др. – София, 2011, с. 1; 7. X Студентска науч. конф. „Информация – творчество – синтез” (16.05.2014 г.) : Прогр. 
/ УниБИТ. – София, 2014, с. 1; 8. ХІ науч. конф. „Магистрали на цивилизацията – информация, знание, памет” 
(22.05.2015 г.) : Прогр. / УниБИТ. – София, 2015, с. 1; 9. ХІІ Нац. науч. конф. с междунар. участие „Обществото на 
знанието и хуманизмът на ХХІ век” (31.10-1.11.2014 г.) : Прогр. / УниБИТ  и др. – София, 2014, с. 3; 10. ХІІІ Нац. 
науч. конф. с междунар. участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век” (1.11.2015 г.) : Прогр. / УниБИТ 
и др. – София, 2015, с. 1; 11. Съвременните поети на България, представени в интеракцията на УниБИТ  „HOMO  
CANTANS” / Н. Лилов и др. (NN 1176-1184). // Тр. на  Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 
2016, с. 554 ; 576 ; 599. – Други авт.: М. Тодоров, А. Георгиев, Г. Георгиев, В. Аролска, Д.  Владимирова, Г. Вучева, Д. 
Младенова, Н. Иванова. <http://www.unibit.sno.bg>; 12. Сравнителна характеристика на интеракциите на УниБИТ 
„HOMO VERBI GRACILIS” и „HOMO CANTANS” (Фактологичен разрез) / Е. Йоцова и др. (NN 1185-1190). // Пак 
там, с. 554 ; 576 ; 599. – Други авт.: Д. Жикова, А. Сергеев, М. Атанасова, М.  Вълов, К. Лазаров. <http://www.unibit.
sno.bg>; 13. Сравнителна характеристика на интеракциите на УниБИТ „HOMO VERBI GRACILIS” и „HOMO 
CANTANS” (Първично-документален разрез) / С. Колева и др. (NN 1191-1197). // Пак там, с. 554 ; 577 ; 600. – Други 
авт.: Е. Гочева, М. Матова, Т. Иванова, М.  Михайлова-Аси, П. Иванов, М. Пейкова. <http://www.unibit.sno.bg>; 14. 
Послание на интеракцията на УниБИТ „HOMO CANTANS” / Л. Методиева и др. (NN 1266-1274). // Пак там, с. 
557 ; 579 ; 602. – Други авт.: Й. Тончева, Д. Джаджарова, А. Сотирова, И. Кикарина, И. Младенова, К. Катинин, М. 
Иванов, М. Андонова. <http://www.unibit.sno.bg>; 15. Персонажи в интеракцията на УниБИТ „HOMO CANTANS” / 
И. Стоичкова и др. (NN 1275-1281). // Пак там, с. 557 ; 579 ; 602. – Други авт.: А. Пешева, В. Бисеринкова, П. Петков, 
В. Пенков, Н. Тодоров, А. Георгиева. <http://www.unibit.sno.bg>; 16. Послание на интеракцията на УниБИТ „HOMO 
NARRANS” / Ц. Кирилова и др. (NN 1236-1244). // Пак там, с. 556 ; 578 ; 601. – Други авт.: Д. Семерджиева-Паскова, 
Г. Драгиева, Г. Георгиева, В. Велкова, И. Тороманов, М. Генчева, И. Миткова, В. Димитрова. <http://www.unibit.sno.
bg>; 17. Персонажи в интеракцията на УниБИТ „HOMO NARRANS” / С. Тегаркова и др. (NN 1245-1255). // Пак там, 
с. 556 ; 579 ; 602. – Други авт.: М. Лалошев, Н. Йорданова, Т.. Илиева, Д. Илкова, Т. Павлова, В. Нацкова, Р. Халил, Б. 
Милчева, Р. Станчева, Ц. Николова. <http://www.unibit.sno.bg>; 18. Водещи идеи в интеракцията на УниБИТ „HOMO 
LEGENS” / К. Кючуков а и др. (NN 1059-1066). // Пак там, с. 552 ; 574 ; 597. – Други авт.: М. Гъмзова-Келеева, 
Е. Мишева, Н. Ичова, Н. Цонева, Л.  Горанов, С. Иванов, Й. Кръстева. <http://www.unibit.sno.bg>; 19. Първично-
документален разрез на интеракцията на УниБИТ „HOMO  LEGENS” / Г. Попова и др. (NN 1067-1075). // Пак там, 
с. 552 ; 574 ; 597. – Други авт.: Й. Иванова, Ц. Иванова, П. Николова, И. Илиев, Ж. Кошова, Й. Итова, Л. Стоянов, 
М. Стоименова. <http://www.unibit.sno.bg>; 20. Водещи идеи в интеракцията на УниБИТ „HOMO LEGENS” / И. 
Стоянов и др. (NN 1076-1087). // Пак там, с. 552 ; 574 ; 597. – Други авт.: Ц. Данева, Д. Каменова, Д. Иванов, Б. 
Иванова, Л. Велков, М. Танев, С. Николова, К. Коцев, Г. Соколов, Д. Динов, Д. Терзиева. <http://www.unibit.sno.bg>; 
21. Действащи лица в интеракцията на УниБИТ „HOMO  LEGENS” / В. Гюзелева и др. (NN 1088-1097). // Пак там, 
с. 552 ; 575 ; 598. – Други авт.:  С. Йорданова, К. Неделков, Ц. Тодоров, Г. Петрова, Н. Чавдаров Найденов, В. Лазова, 
Х. Марковски, Х. Янъков, И. Енчева. <http://www.unibit.sno.bg>; 22. Послание на интеракцията на УниБИТ „HOMO 
LEGENS” / И. Янева и др. (NN 1200-1208). // Пак там, с. 555 ; 578 ; 601. – Други авт.:. М. Стаменова, Ю. Величкова, 
В. Пенева, С. Кръстева, В. Станчев, В. Станков, С. Иванова, И. Видинова. <http://www.unibit.sno.bg>; 23. Пeрсонажи 
в интеракцията на УниБИТ „HOMO LEGENS” / И. Иванова и др. (NN 1209-1216). // Пак там, с. 556 ; 578 ; 601. – 
Други авт.: Д. Иванова, А. Ангелова, Т. Железова-Борисова, Ц. Тоскова, Д. Костадинова, Г. Недялкова, А. Симова. 
<http://www.unibit.sno.bg>.

Отз.: 1. Чобанов, А. Песен на песните [VІІ Студентска научна конференция и изложба „Информацията 
фактор, мисия, истина” („The information – factor, mission, truth”) на Унив. по библиотекознание и информ. 
технол. – 20.05.2011 г.]. // Науч. тр. на УниБИТ (София), Т. 10, 2012, с. 447-449. – Рез на рус. и англ. ез. – Вложка: 
Стратификация на изследванията на Студентското научно общество (СНО) при УниБИТ (І-VІІ студентски научни 
конференции (2005-2011 г.) (2 стр.); 2. Пандулис, А. и др. „Отворете и простете” [: ІX  Студентска науч.  конф.  и  
изложба  на  СНО  при  УниБИТ „Информационна култура: наука – изкуство – религия” („Information culture: science 
– art – religion”, 17.05.2013 г.)] / А. Пандулис, М. Караджинова. // Информ.  бюл.  на  Центр. библ. на  БАН  (София),  
2013,  N 4-5,  с. 13-14; 3. Пандулис, А. и др. „Отворете и простете” [ІХ Студентска науч. конф. на Студентското 
научно общество при УниБИТ „Информационна култура: наука – изкуство – религия” – „Information culture: 
science – art - religion” (девиз: „Знанието е сила” – „Scientia est potentia”) (17.05.2013 г.) (259 доклада: NN 709-967). 
Представяне на ораторията за България „Бяла светлина” – „Отворете и простете”] / А. Пандулис, М. Караджинова 
; Епиграф: „Res, non verba – Дела, а не думи”. // Издател : Научно сп. за книгата (В. Търново), ХV, 2013, N 3-4, с. 
49-52. – Рез. на англ. ез.; 4. Пандулис, А. и др. Res, non verba ; Дела, а не думи [ : За ІX Студентска науч. конф. на 
Студентското науч. о-во при УниБИТ „Информационна култура: наука – изкуство – религия” (17.05.2013 г.)] / А. 
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Пандулис, М. Караджинова. // За буквите – О писменехь : Кирило-Методиевски вестник (София), N 40, ноември 2013, 
с. 25; 5. [Денчев, С.] Подпомагане на обучението и развитието на студентите: Разд. ІІІ [: За дарението на УниБИТ от 
... А. Куманова на класическа и електронна библиотека „Нестинариана”]. // [Денчев, С.] Отчет за Ректора за дейността 
на УниБИТ за учебната 2012/2013 година. – София, 2014, с. 56; 6. Струмина, С. Научен форум за обществото на 
знанието и хуманизмът на ХХІ век : [ХІІ национална научна конференция с международно участие „Обществото на 
знанието и хуманизмът на ХХІ век” (София, УниБИТ, БАН – 31.10 – 1.11.2014 г. : За Академичната интеракция на 
УниБИТ „Почакай, слънце!”]. // Учит. дело,  N 35 (3894), 10 ноември 2014, с. 6. –  Публ.  на  фотогр.  от  Студентската 
постерна сесия на 31.10.2014 г.  „Книжовност и хуманизъм”/  Д. Бояджиев; 7.  Пандулис, А. ХІ Студентска научна 
конференция и изложба на УниБИТ „Магистрали на цивилизацията – информация, знание,  памет” (22.05.2015 г.) 
[:За ораторията „Homo legens” ; „Златната христоматия на България” (София, 2013), „Tabula gratulatorum” (1561 ном. 
загл.), Плен. докл. на форума, рец. изд. на унив. „Апостоли на инфосферата” (София, 2010), „Методика на науч. 
изследвания” (София, 2014), „Ризома на инфосферата” (София, 2012) и интеракцията „Молитва за паметта”]. // Учит. 
дело (София), CXX, N 22, 8 юни 2015, с. 6 : с ил. / [Фотогр. Д. Бояджиев.]

Рец.: 1. Симова, П.  Панорама на българския национален литературен космос. // Издател : Научно сп. за 
книгата (В. Търново), ХV, 2013, N 3-4, с. 63-64. – Рез. на англ. ез.; 2. Шапкалова, С. За универсалната справочна 
книга „Златна христоматия на България”. // Информ. бюл. на Центр. библ. на БАН (София), 2015, N 1 (84), с. 33-34 
<cl.bas.bg/about-central-library/bulletin-of-central-library-of-bas/84-(1_2015).pdf>; 3. Борисова, М. „Златна христоматия 
на България : Кн. І. Оратория” – универсален историографски модел на българската изящна словесност. // Науч. тр. 
на УниБИТ (София), Т. 12, 2014, с. 517-520 : с ил. – Рез. на рус. и англ. ез. – Редуц. публ.; 4. Борисова, М. „Златна 
христоматия на България: Кн. І. Оратория” – универсален историографски модел на българската изящна словесност 
(N 1301). // Тр. на  Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 325-327. – Разшир. публ. – 
<http://www.unibit.sno.bg>; 5. Алекова, Е. Идеята за словото, за езика („Златна христоматия на България” – едно 
полезно предизвикателство). // Дума (София), 2016, бр. 30 (216), 6 февр., с. 3.
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34. Златна христоматия на България. : Аналит.-синтет. архитектоника на бълг. 
изящно слово от ІХ до ХХІ в. (Универс. информ. модел). Кн. 2, Антология : Уч. пособие 
по лексикография на акад. текстописане / Състав., послесл. Н. Василев, А. Куманова ; 
Науч. консултанти И. Паси ... [и др.] ; Терминолог. ред. Н. Казански ; Справ.-информ. ред. 
Д. Ралева ; Библиогр. ред. М. Максимова ; Рец. П. Велчев, И. Теофилов ; Посвещава се на 
1150-годишнината от Покръстването на българите ; Епиграф: „Помогни ми, Господи, 
да помогна на слепите да прогледнат.” – Н. Василев. – София : За буквите – О писменехь, 
2014. – 840, CCXX с. : с ил. – (Факлоносци ; ІХ) 

Други науч. консултанти: С. Денчев, М. Куманов. – Речник на личните, геогр. и др. 
имена ; Ключови думи на публ. – Именен показалец, показалец на загл.

ISBN 978-619-185-006-8
Ново електронно. изд.: 2015: <http://www.sno.unibit.bg>. – Вж N 43.
Публ. и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2014): <http://www.sno.unibit.bg>.
Съдържа: 1. „Ни прела гора, ни ткала” / Подготовка за публ. Елина Хаджиминчева (N І) (с. 13); 2. 

„Вградената невеста” / Подготовка за публ. Ивелина Иванова (N ІІ) (с. 14-16); 3. „Цар Мурад и Мара” / Подготовка 
за публ. Ивелина Иванова (N ІІІ) (с. 17-18); 4. „Три синджира роби” / Подготовка за публ. Ивелина Иванова (N IV) (с. 
19); 5. „Яна кукувица” / Подготовка за публ. Диана Свиленова (N V) (с. 20); 6. „Даваш ли, даваш, Балканджи Йово” / 
Подготовка за публ. Диана Свиленова (N VІ) (с. 21); 7. „Марко Кралевити освобождава три синджира роби” / 
Подготовка за публ. Анжела Йосифова (N VІІ) (с. 22-23); 8. „Крали Марко изгубва силата си” / Подготовка за публ. 
Анжела Йосифова (N VІІІ) (с. 24-26); 9. „Индже Войвода” / Подготовка за публ. Анжела Йосифова (N ІХ) (с. 27); 10. 
„Мануш Войвода” / Подготовка за публ. Анжела Йосифова (N Х) (с. 28); 11. „Станав пиле шарено” / Подготовка за 
публ. Кристина Алексиева (N ХІ) (с. 29); 12. „Два са бора ред поредом расли” / Подготовка за публ. Боряна Митева (N 
ХІІ) (с. 30); 13. „Мома змейовица” / Подготовка за публ. Анелия Досева (N ХІІІ) (с. 31); 14. „Похвали се малка мома” 
/ Подготовка за публ. Анелия Досева (N ХІV) (с. 32); 15. „Радка се отърва от змей” / Подготовка за публ. Нели 
Петрова (N ХV) (с. 33); 16. „Неразделни” / Подготовка за публ. Нели Петрова (N ХVІ) (с. 34); 17. „Слънце и 
Грозданка” / Подготовка за публ. Вероника Николаева (N ХVІІ) (с. 35-36); 18. „Цар Иван Шишман на Софийско поле” 
/ Подготовка за публ. Вероника Николаева (N ХVІІІ) (с. 37); 19. „Христово Воскръсвенье” / Подготовка за публ. 
Вероника Николаева (N ХІХ) (с. 38); 20. „У Недини слънце грее” / Подготовка за публ. Елина Хаджиминчева (N ХХ) 
(с. 39); 21. „Що ми е мило и драго” / Подготовка за публ. Елина Хаджиминчева (N ХХІ) (с. 40); 22. „Заплакала ми 
голема нива” / Подготовка за публ. Вероника Николаева (N ХХІІ) (с. 41); 23. „Хайдутин и бесило” / Подготовка за 
публ. Пламен Димитров (N ХХІІІ) (с. 42); 24. „Пушка пукна” / Подготовка за публ. Пламен Димитров (N ХХІV) (с. 
43); 25. „Юнак и гора” / Подготовка за публ. Елина Хаджиминчева (N ХХV) (с. 44); 26. „Струна невяста” / 
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Подготовка за публ. Вероника Николаева (N ХХVІ) (с. 45); 27. „Ситен дъжд вали като маргарит” / Подготовка за 
публ. Елина Хаджиминчева (N ХХVІІ) (с. 46); 28. „Синко Стояне” / Подготовка за публ. Елина Хаджиминчева (N 
ХХVІІІ) (с. 47); 29. „Девойче, жива раздело” / Подготовка за публ. Кристина Алексиева (N ХХІХ) (с. 48); 30. „Гълъб 
ми гука в усоя” / Подготовка за публ. Кристина Алексиева (N ХХХ) (с. 49); 31. „Девойко, девойко, цървено яболко” / 
Подготовка за публ. Кристина Алексиева (N ХХХІ) (с. 50); 32. „Ако умрам, да не жаляш” / Подготовка за публ. 
Кристина Алексиева (N ХХХІІ) (с. 51); 33. „Лудо ходе сос дружина” / Подготовка за публ. Елина Хаджиминчева (N 
ХХХІІІ) (с. 52); 34. „Ранила мома бильбиля” / Подготовка за публ. Елина Хаджиминчева (N ХХХІV) (с. 53); 35. 
„Плетит мома мрежа копринена” / Подготовка за публ. Ивелина Иванова (N ХХХV) (с. 54); 36. „Яна жали девет 
братя жетвари” / Подготовка за публ. Ивелина Иванова (N ХХХVІ) (с. 55); 37. „Прощавай, мамо, прощавай” / 
Подготовка за публ. Боряна Митева (N ХХХVІІ) (с. 56); 38. „Гробът на Бона” / Подготовка за публ. Анелия Досева (N 
ХХХVІІІ) (с. 57); 39. „Булка и гора” / Подготовка за публ. Нели Петрова (N ХХХІX) (с. 58); 40. „Яничарин тъгува за 
дома си” / Подготовка за публ. Диана Свиленова (N ХL) (с. 59); 41. „Хайдушка глава” / Подготовка за публ. Пламен 
Димитров (N ХLІ) (с. 60-62); 42. „Предсмъртна молитва” / Св. Константин-Кирил Философ ; Подготовка за публ. 
Aйлин Ахмед (N ХLІІ) (с. 63); 43. Из „Канона в чест на Свети Димитър Солунски” / Св. архиепископ Методий ; 
Подготовка за публ. Елина Хаджиминчева (N ХLІІІ) (с. 64); 44. „Азбучна молитва” / епископ Константин Преславски 
; Подготовка за публ. Aйлин Ахмед (N ХLІV) (с. 65); 45. „Проглас към Евангелието” / епископ Константин 
Преславски ; Подготовка за публ. Aйлин Ахмед (N ХLV) (с. 66-67); 46. Из „Похвално слово за Светите архангели 
Михаил и Гавраил” / Св. архиепископ Климент Охридски ; Подготовка за публ. Мариета Джерекарова (N ХLVІ) (с. 
68); 47. „Похвала за цар Симеон” / Анонимен автор ; Подготовка за публ. Мариета Джерекарова (N ХLVІІ) (с. 69-72); 
48. „Молитва към Свети Иван Рилски” / Св. патриарх Евтимий Търновски ; Подготовка за публ. Милена Лукарова (N 
ХLVІІІ) (с. 73); 49. „Молитва на Света Петка след завръщането й от пустинята” / Св. патриарх Евтимий Търновски ; 
Подготовка за публ. Милена Лукарова (N ХLІХ) (с. 74); 50. „Възхвала на Света Петка” / Св. патриарх Евтимий 
Търновски ; Подготовка за публ. Милена Лукарова (N L) (с. 75-76); 51. „Обръщение към Света Петка” / Св. патриарх 
Евтимий Търновски ; Подготовка за публ. Грета Дешова (N LІ) (с. 77); 52. „Молитва към Света Петка” / Св. патриарх 
Евтимий Търновски ; Подготовка за публ. Грета Дешова (N LІІ) (с. 78); 53. Из „Молитва към Света Богородица” / 
Димитър Кантакузин ; Подготовка за публ. Грета Дешова (N LІІІ) (с. 79-82); 54. Из „Горски пътник” / Георги С. 
Раковски ; Подготовка за публ. Никифор Иванов (N LІV) (с. 83); 55. „Къде си, вярна ти любов народна?” / Добри 
Чинтулов ; Подготовка за публ. Никифор Иванов (N LV) (с. 84); 56. „Стоян и Рада” / Найден Геров ; Подготовка за 
публ. Габриела Василева (N LVІ) (с. 85); 57. „Черен арап и хайдут  Сидер” / Никола Козлев ; Подготовка за публ. 
Габриела Василева (N LVІІ) (с. 86-88); 58. „Хубава си, татковино” / Петко Р. Славейков ; Подготовка за публ. Габриела 
Василева (N LVІІІ) (с. 89); 59. „Бистра” / Константин Миладинов ; Подготовка за публ. Мариела Цветанова (N LІХ) 
(с. 90); 60. Из „Войводата” / Григор Пърличев ; Подготовка за публ. Мариела Цветанова (N LХ) (с. 91-96); 61. 
„Наздравица” / Райко Жинзифов ; Подготовка за публ. Мартина Караджинова (N LХІ) (с. 97); 62. „Хубава си, моя 
горо” / Любен Каравелов ; Подготовка за публ. Мартина Караджинова (N LХІІ) (с. 98); 63. „Хаджи Димитър” / Христо 
Ботев ; Подготовка за публ. Радостина Захариева (N LХІІІ) (с. 101); 64. „Де е България?” / Иван Вазов ; Подготовка за 
публ. Цветан Златанов (N LХІV) (с. 102); 65. „Венеция” / Константин Величков ; Подготовка за публ. Магдалена 
Иванова (N LХV) (с. 103); 66. „Кирил и Методий” / Стоян Михайловски ; Подготовка за публ. Дана Русева (N LХVІ) 
(с. 104); 67. „Неразделни” / Пенчо Славейков ; Подготовка за публ. Десислава Лазарова (N LХVІІ) (с. 105-106); 68. 
„Сазът ми” / Цанко Церковски ; Подготовка за публ. Ангел Пашов (N LХVІІІ) (с. 107); 69. „Българската реч” / Кирил 
Христов ; Подготовка за публ. Ангел Пашов (N LХІХ) (с. 108); 70. „Кокичета” / Димитър Полянов ; Подготовка за 
публ. Василена Ковачева (N LХХ) (с. 109); 71. „Хайдушки песни” / Пейо Яворов ; Подготовка за публ. Надежда 
Масларова (N LХХІ) (с. 110); 72. „Марсилия” / Димитър Бояджиев ; Подготовка за публ. Николета Михалчева (N 
LХХІІ) (с. 111-112); 73. „На моя син” / Димитър Подвързачов ; Подготовка за публ. Георги Георгиев (N LХХІІІ) (с. 
113); 74. „Към майка си” / Теодор Траянов ; Подготовка за публ. Георги Георгиев (N LХХІV) (с. 114); 75. „Луната 
висне като плод...” / Николай Лилиев ; Подготовка за публ. Андреа Пандулис (N LХХV) (с. 115); 76. „Лаура” / 
Емануил Попдимитров ; Подготовка за публ. Мартина Караджинова (N LХХVІ) (с. 116); 77. „Целина” / Людмил 
Стоянов ; Подготовка за публ. Мартина Караджинова (N LХХVІІ) (с. 117); 78. „Да се завърнеш в бащината къща...” / 
Димчо Дебелянов ; Подготовка за публ. Радостина Григорова (N LХХVІІІ) (с. 118); 79. „Рицарски замък” / Христо 
Ясенов ; Подготовка за публ. Веселин Крумов (N LХХІХ) (с. 119-122); 80. „Цветарка” / Христо Смирненски ; 
Подготовка за публ. Калин Борисов (N LХХХ) (с. 123); 81. „Почакай, слънце” / Дора Габе ; Подготовка за публ. 
Мартина Караджинова (N LХХХІ) (с. 124); 82. „Потомка” / Елисавета Багряна ; Подготовка за публ. Божидара 
Кожухарова (N LХХХІІ) (с. 125-127); 83. „Септември” / Гео Милев ; Подготовка за публ. Петя Чолакова (N LХХХІІІ) 
(с. 129); 84. „Носталгия” / Сергей Румянцев ; Подготовка за публ. Петя Чолакова (N LХХХІV) (с. 136); 85. 
„Удавници” / Асен Разцветников ; Подготовка за публ. Аделина Котева (N LХХХV) (с. 137-138); 86. „Прозорец” / 
Ламар ; Подготовка за публ. Красимира Любенова (N LХХХVІ) (с. 139); 87. „Във влака” / Николай Марангозов ; 
Подготовка за публ. Боряна Михайлова (N LХХХVІІ) (с. 140-141); 88. „Момина песен” / Магда Петканова ; 
Подготовка за публ. Елизабета Николова (N LХХХVІІІ) (с. 142); 89. „Музика” / Димитър Панталеев ; Подготовка за 
публ. Петя Чолакова (N LХХХІХ) (с. 143); 90. „Конници” / Никола Фурнаджиев ; Подготовка за публ. Петя Чолакова 
(N ХС) (с. 144); 91. „В гората зашумя дъждът и ти…” / Христо Радевски ; Подготовка за публ. Бойка Кичукова (N 
ХСІ) (с. 145); 92. „Стаята” / Атанас Далчев ; Подготовка за публ. Магдалена Върбанова (N ХСІІ) (с. 146); 93. 
„Високи, сини планини” / Младен Исаев ; Подготовка за публ. Дана Колева (N ХСІІІ) (с. 147); 94. „Вяра” / Никола 
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Вапцаров ; Подготовка за публ. Гергана Пенчова (N ХСІV) (с. 151-152); 95. „Вълнолом” / Иван Пейчев ; Подготовка 
за публ. Маргарита Христова (N ХСV) (с. 153); 96. „Посвещение” / Веселин Ханчев ; Подготовка за публ. Християна 
Симеонова (N ХСVІ) (с. 154); 97. „Гълъби” / Александър Геров ; Подготовка за публ. Християна Симеонова (N 
ХСVІІ) (с. 155); 98. „Какво ли исках от живота…” / Богомил Райнов ; Подготовка за публ. Мария Лазарова (N 
ХСVІІІ) (с. 156); 99. „Скитникът и враните” / Александър Вутимски ; Подготовка за публ. Мария Лазарова (N ХСІХ) 
(с. 157-158); 100. „Простите неща” / Валери Петров ; Подготовка за публ. Анетка Лобутова (N С) (с. 159); 101. 
„Буйният вятър” / Добри Жотев ; Подготовка за публ. Евгения Нисторова (N СІ) (с. 160-161); 102. „Гара” / Николай 
Зидаров ; Подготовка за публ. Борислава Димчева (N СІІ) (с. 162); 103. „Прегръдка” / Блага Димитрова ; Подготовка 
за публ. Елена Ставрева (N СІІІ) (с. 163); 104. „Хайде, излъжи ме! Разкажи ми…” / Владимир Голев ; Подготовка за 
публ. Камелия Сакалова (N СІV) (с. 164); 105. „Между небето и земята” / Димитър Методиев ; Подготовка за публ. 
Емануела Толева (N СV) (с. 165); 106. „Дали защото си безкрайно млада…” / Божидар Божилов ; Подготовка за публ. 
Десислава Денчева (N СVІ) (с. 166); 107. „Созопол” / Радой Ралин ; Подготовка за публ. Николай Русинов (N СVІІ) (с. 
167); 108. „Любов – магическа реалност” / Павел Матев ; Подготовка за публ. Мартин Тодоров (N СVІІІ) (с. 168); 109. 
„България” / Георги Джагаров ; Подготовка за публ. Иван Захариев (N СІХ) (с. 169); 110. „Мечешка кожа” / Иван 
Радоев ; Подготовка за публ. Магдалена Василева (N СХ) (с. 170); 111. „Внезапно чувство” / Найден Вълчев ; 
Подготовка за публ. Светослав Илиев (N СХІ) (с. 171); 112. „Най-важното е да бъдеш цветен” / Лиляна Стефанова ; 
Подготовка за публ. Симона Петрова (N СХІІ) (с. 172); 113. „Внезапно” / Станка Пенчева ; Подготовка за публ. 
Калина Георгиева (N СХІІІ) (с. 173); 114. „Дни на проверка” / Пеньо Пенев ; Подготовка за публ. Нина Керемидчиева 
(N СХІV) (с. 177-183); 115. „Рокля” / Първан Стефанов ; Подготовка за публ. Албена Рунева (N СХV) (с. 184); 116. 
„Почакайте до залеза” / Николай Христозов ; Подготовка за публ. Албена Рунева (N СХVІ) (с. 185); 117. 
„Творчество” / Петър Караангов ; Подготовка за публ. Вирджиния Илиева (N СХVІІ) (с. 186); 118. „Родопчанки” / 
Иван Теофилов ; Подготовка за публ. Вирджиния Илиева (N СХVІІІ) (с. 187); 119. „Пейзаж” / Иван Динков ; 
Подготовка за публ. Вирджиния Илиева (N СХІХ) (с. 188); 120. „Момче” / Слав Хр. Караславов ; Подготовка за публ. 
Валерия Десподова (N СХХ) (с. 189); 121. „Приказка за одъра” / Андрей Германов ; Подготовка за публ. Валерия 
Десподова (N СХХІ) (с. 190); 122. „Спомен за страха” / Константин Павлов ; Подготовка за публ. Вирджиния Илиева 
(N СХХІІ) (с. 191-193); 123. „Паисий обикаля още” / Евтим Евтимов ; Подготовка за публ. Кяние Контилева (N 
СХХІІІ) (с. 194); 124. „Ще те намеря – ако те потърся...” / Михаил Берберов ; Подготовка за публ. Вероника Витанова 
(N СХХІV) (с. 195); 125. „Колко си хубава!...” / Христо Фотев ; Подготовка за публ. Вероника Витанова (N СХХV) (с. 
196-197); 126. „На жена ми” / Дамян Дамянов ; Подготовка за публ. Емилия Стоилова (N СХХVІ) (с. 198); 127. 
„Интелигентска поема” / Любомир Левчев ; Подготовка за публ. Йоана Джамбазова (N СХХVІІ) (с. 199-203); 128. 
„Размисъл” / Владимир Башев ; Подготовка за публ. Марина Календерска (N СХХVІІІ) (с. 204); 129. „Поезия за 
Созопол” / Никола Инджов ; Подготовка за публ. Марина Календерска (N СХХІХ) (с. 205-206); 130. „Хълмът” / 
Лъчезар Еленков ; Подготовка за публ. Марина Календерска (N СХХХ) (с. 207); 131. „Ний може да имаме много 
жени…” / Стефан Цанев ; Подготовка за публ. Марина Календерска (N СХХХІ) (с. 208); 132. „Кадър от филм – 
Пролет 1945” / Драгомир Шопов ; Подготовка за публ. Марина Календерска (N СХХХІІ) (с. 209); 133. „Припомняне” 
/ Петко Братинов ; Подготовка за публ. Марина Календерска (N СХХХІІІ) (с. 210); 134. „Любов необяснима” / 
Недялко Йорданов ; Подготовка за публ. Марина Календерска (N СХХХІV) (с. 211); 135. „Игра” / Кирил Гончев ; 
Подготовка за публ. Марина Календерска (N СХХХV) (с. 212); 136. „Сириус” / Ваня Петкова ; Подготовка за публ. 
Марина Календерска (N СХХХVІ) (с. 213); 137. „Кактус” / Георги Константинов ; Подготовка за публ. Марина 
Календерска (N СХХХVІІ) (с. 214); 138. „Местожителство” / Петър Велчев ; Подготовка за публ. Марина 
Календерска (N СХХХVІІІ) (с. 215); 139. „Честен кръст” / Борис Христов ; Подготовка за публ. Марина Календерска 
(N СХХХІХ) (с. 216-221); 140. „Лято” / Миряна Башева ; Подготовка за публ. Марина Календерска (N СХL) (с. 222); 
141. „Париж” / Кирил Кадийски ; Подготовка за публ. Марина Календерска (N СХLІ) (с. 223); 142. „Опит за 
автопортрет” / Маргарита Петкова ; Подготовка за публ. Марина Календерска (N СХLІІ) (с. 224); 143. „Ето ме 
днес…” / Петя Дубарова ; Подготовка за публ. Марина Календерска (N СХLІІІ) (с. 225); 144. „Бъди” / Елена Алекова ; 
Подготовка за публ. Марина Календерска (N СХLІV) (с. 226); 145. „Искаш ли да станеш мисъл…” / Георги 
Господинов ; Подготовка за публ. Марина Календерска (N СХLV) (с. 227); 146. „Тримата братя и златната ябълка” / 
Подготовка за публ. Анжела Йосифова (N 1) (с. 233-243); 147. „Крали Марко спасява три синджира роби” / 
Подготовка за публ. Анжела Йосифова (N 2) (с. 244-245); 148. „Хитър Петър и гостилничарят” / Подготовка за публ. 
Анжела Йосифова (N 3) (с. 246); 149. „Народни пословици и поговорки” / Подготовка за публ. Анжела Йосифова (N 
4) (с. 247-250); 150. „Слово за Адам и Ева от началото до свършека” / Подготовка за публ. Изабела Илинчева, Нели 
Нинова (N 5) (с. 253-256); 151. „Видение, което видя Свети Исайя пророк, син Амосов” / Подготовка за публ. Мария 
Костова, Александър Крумов (N 6) (с. 257-260); 152. „Слово за пророк Йеремия и за поробването на Йерусалим” / 
Подготовка за публ. Доника Янева, Десислава Попова (N 7) (с. 261-265); 153. „Слово за Светата Троица” / Подготовка 
за публ. Мария Стоянова, Георги Иванов (N 8) (с. 266-267); 154. „Мъдростта на еврейския цар Соломон, син 
Давидов” / Подготовка за публ. Радослав Виденов, Иван Иванов (N 9) (с. 268-273); 155. „Повест на архиепископ Яков 
Йерусалимски за рождението на преславната наша Владичица Света Богородица и Вечнодева Мария” / Подготовка за 
публ. Димитър Вуков, Мария Рачин (N 10) (с. 274-280); 156. „Житие на блажения апостол Свети Петър” / Подготовка 
за публ. Кръстина Петрова, Любомира Дончева (N 11) (с. 281-285); 157. „Ходене на Света Богородица по мъките” / 
Подготовка за публ. Белла Белева, Ивет Цветанова, Галина Пармакова (N 12) (с. 286-290); 158. „Сказание на Свети 
Йоан Богослов за пришествието Господне на земята” / Подготовка за публ. Станислава Атанасова, Марина Христова 
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(N 13) (с. 291-294); 159. „Повест  за  Кръстното  дърво” / о. Йеремия ; Подготовка за публ. Надя Бъчварова, Силвия 
Галева (N 14) (с. 295-302); 160. „Тайна книга на богомилите” / Подготовка за публ. Белла Белева, Виктория Живкова 
(N 15) (с. 303-306); 161. „Български апокрифен летопис” / Подготовка за публ. Петър Попов, Ася Асенова (N 16) (с. 
307-309); 162. „Слово от Свети Кирил Философ за това как покръсти българите” / Св. Константин-Кирил Философ ; 
Подготовка за публ. Яна Литвин, Евелина Никифорова (N 17) (с. 310-311); 163. „Молитва на Свети архангел Михаил 
против мора и вещици, вампири и вятър, които са през деня и нощта” / Подготовка за публ. Боян Рангелов, Десислава 
Михайлова (N 18) (с. 312); 164. „Месецослов” / Подготовка за публ. Боян Рангелов, Деяна Куличева (N 19) (с. 313); 
165. „Слово на Господа наш Иисус Христос” / Подготовка за публ. Десислава Хаджимитова, Елизавета Говедарска (N 
20) (с. 314-316); 166. „За буквите” / Черноризец Храбър ; Подготовка за публ. Ива Иванова, Мария Георгиева (N 21) 
(с. 317-320); 167. „Беседа против богомилите” / презвитер Козма ; Подготовка за публ. Християн Герговски, Силвия 
Цветкова (N 22) (с. 321-347); 168. „Похвала за Свети Кирил Философ” / Св. архиепископ Климент Охридски ; 
Подготовка за публ. Гергана Костова, Мария Донкова (N 23) (с. 348-351); 169. „Похвално слово за Св. Св. Кирил и 
Методий” / Св. архиепископ Климент Охридски ; Подготовка за публ. Дилян Василев, Деница Гюрова (N 24) (с. 
352-357); 170. „Похвала за Свети Йоан Богослов ” / Йоан Екзарх ; Подготовка за публ. Велислава Момчилова, Таня 
Неделчева (N 25) (с. 358-363); 171. „Похвала на цар Иван Александър от 1356 г.” / Подготовка за публ. Ивет Койкова, 
Веселина Кръстанова (N 26) (с. 364-365); 172. „Слово за Света Троица” / Св. архиепископ  Климент Охридски ; 
Подготовка за публ. Ванда Денчева, Ваня Аврамова (N 27) (с. 366-371); 173. Из „Учителното Евангелие” / епископ 
Константин Преславски ; Подготовка за публ. Мартин Златанов, Лиляна Бойчева-Бориславова (N 28) (с. 372-375); 174. 
„Слово за Възнесение” / Йоан Екзарх ; Подготовка за публ. Нина Гелева, Десислава Бурова (N 29) (с. 376-378); 175. 
„Пространно житие на Свети Константин-Кирил” / Св. архиепископ Климент Охридски ; Подготовка за публ. 
Маргарита Дянкова, Евгени Тасков (N 30) (с. 379-398); 176. „Пространно житие на Свети архиепископ Методий” / 
Св. архиепископ Климент Охридски ; Подготовка за публ. Борислава Борисова, Адриан Стоичков (N 31) (с. 399-407); 
177. „Народно житие на Свети Иван Рилски” / Подготовка за публ. Цветелина Русева, Борислав Войнов (N 32) (с. 
408-414); 178. „Именник на българските канове” / Подготовка за публ. Димитър Димитров (N 33) (с. 415-416); 179. 
„Надписи около Мадарския скален релеф” / Подготовка за публ. Никифор Веселинов (N 34) (с. 417-418); 180. 
„[Надпис на кан Омуртаг (Колона от тъмен сиенит. Църква „Св. 40 мъченици”, В. Търново)]” / Подготовка за публ. 
Силвия Соколова (N 35) (с. 419-420); 181. „Битолски надпис на цар Иван Владислав” (1016 г.) / Подготовка за публ. 
Мартина Караиванова (N 36) (с. 421); 182. „Търновски надпис на цар Иван Асен ІІ” (1230 г.) / Подготовка за публ. 
Мирослава Тодорова (N 37) (с. 422); 183. „Историкии” / епископ Константин Преславски ; Подготовка за публ. 
Даниел Николов (N 38) (с. 423-426); 184. Из „Синодика на цар Борил: І. Събор против богомилите при цар Борил в 
1211 г.” / Подготовка за публ. Виктория Апостолова (N 39) (с. 427-428); 185. Из „Синодика на цар Борил: ІІ. 
Възобновяване на Българската патриаршия в 1235 г.” / Подготовка за публ. Силвия Вълковска (N 40) (с. 429-430); 186. 
„Летописен разказ от времето на цар Иван Асен ІІ” / Подготовка за публ. Лилит Тадевосян (N 41) (с. 431-432); 187. 
„Безименна българска летопис” (1296 г.) / Подготовка за публ. Божидар Александров (N 42) (с. 433-437); 188. 
„Хроника” / Георгий Амартол (842 – 948 – 1078 г.) ; Подготовка за публ. Жени Велчева (N 43) (с. 438-456); 189. 
„Съкратена история” / о. Йоан Зонара (ХІ-ХІІ – ХІV в.) ; Подготовка за публ. Лилия Илиева (N 44) (с. 457-471); 190. 
Из „Историческо сказание” / митрополит Константин Манасий (ХІІ в. – преди 1344/45 г.) ; Подготовка за публ. 
Анатоли Богданов, Радина Бонева, Йоана Кръстева, Петя Березова (N 45) (с. 472-476); 191. Из „Симеоновия сборник” 
(„Изборник” от 1073 г.) – „За дванадесетте камъка ... / Св. Епифаний Кипърски (ок.  315-403); „От догматичните 
съчинения” / Св. Августин (354-430) ; Подготовка за публ. Стефан Геранлиев, Радостин Георгиев (N 46) (с. 477-481); 
192. Из „Симеоновия сборник” („Изборник” от 1073 г.) – „За естеството на човека” / епископ Емески Немесий (ок. 
400-та г.) ; Подготовка за публ. Илияна Камбурова, Любен Топалов (N 47) (с. 482-483); 193. Из „Симеоновия сборник” 
(„Изборник” от 1073 г.) – Из „Диалози” / Псевдо-Кесарий (ок. 550 г.) ; Подготовка за публ. Цветелина Илиева, Диана 
Донева (N 48) (с. 484-494); 194. Из „Симеоновия сборник” („Изборник” от 1073 г.) – „Календарни знания”: „За 
явлението Господне. От апостолските заповеди” (по александрийския календар) – „Из „Хрониките”; „От същия 
автор” / епископ Евсевий Кесарийски (ІV в.) – „За Рождество Христово” / презвитер Исихий Йерусалимски (ок. 450 г.) 
– „За македонските месеци според църковното предание” / Св. Йоан Дамаскин (VІІ-VІІІ в.) ; Подготовка за публ. 
Юлиян Стоянов, Трайчо Станков (N 49) (с. 495-500); 195. Из „Небеса” / Йоан Екзарх ; Подготовка за публ. Габриела 
Ангелова, Силвия Славейкова-Китанова (N 50) (с. 501-506); 196. Из „Шестоднев” / Йоан Екзарх ; Подготовка за публ. 
Габриела Ангелова (N 51) (с. 507-519); 197. „Похвално слово за великомъченица Света Неделя” / Св. патриарх 
Евтимий Търновски ; Подготовка за публ. Петя Накова, Десислава Костова (N 52) (с. 521-532); 198. „Похвално слово 
за Света Филотея” / митрополит Йоасаф Бдински ; Подготовка за публ. Кристина Симеонова, Силвия  Николова (N 
53) (с. 533-541); 199. „Похвално слово за Свети митрополит Петър” / Св. митрополит Киприан ; Подготовка за публ. 
Стеляна Димитрова, Дияна Банова (N 54) (с. 542 -547); 200. „Похвално слово за Свети митрополит Киприан ” / 
митрополит Григорий Цамблак ; Подготовка за публ. Силвия Симеонова, Ирена Ташчиян-Готованска (N 55) (с. 548-
554); 201. „Похвално слово за Свети патриарх Евтимий” / митрополит Григорий Цамблак ; Подготовка за публ. 
Иванита Тошева, Катя Тошева (N 56) (с. 555-568); 202. „Похвално слово за Свети Димитър Солунски” / Димитър 
Кантакузин ; Подготовка за публ. Ивет Койкова, Светослава Огнянова (N 57) (с. 569-573); 203. „Слово за отсичане 
главата на Светия пророк Йоан Кръстител” / митрополит Григорий  Цамблак ; Подготовка за публ. Лада Любенова, 
Вероника Димитрова (N 58) (с. 574-578); 204. Из „Поучение за простите” / йеромонах Йосиф Брадати ; Подготовка за 
публ. Антоанета Методиева, Васил Василев (N 59) (с. 579-580); 205. „Против потурчванията” / о. Теофан Рилски ; 
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Подготовка за публ. Мария Василева, Красимира Гелкова (N 60) (с. 581); 206. Из „Слово за ползата от четенето” / о. 
Йосиф Хилендарски ; Подготовка за публ. Йоана Иванова, Цветелина Коева (N 61) (с. 582); 207. „Пространно житие 
на Свети епископ Иларион Мъгленски” / Св. патриарх Евтимий Търновски ; Подготовка за публ. Борислав Борисов, 
Стоян Главов (N 62) (с. 583-597); 208. „Пространно житие на Свети митрополит Петър” / Св. митрополит Киприан ; 
Подготовка за публ. Тихомир Велинов, Калоян Механджийски (N 63) (с. 598-607); 209. „Пространно житие на Свети 
Иван Рилски” / Св. патриарх Евтимий Търновски ; Подготовка за публ. Любомира Миткова, Александър Спасов (N 
64) (с. 608-617); 210. „Пространно житие на Света Петка Търновска” / Св. патриарх Евтимий Търновски ; Подготовка 
за публ. Лилия Рангелова, Васил Василев (N 65) (с. 618-627); 211. „Пространно житие на Света Филотея Темнишка” / 
Св. патриарх Евтимий Търновски ; Подготовка за публ. Николай Симеонов, Борис Стаев (N 66) (с. 628-637); 212. 
„Пространно житие на Свети цар Стефан Дечански” / митрополит Григорий Цамблак ; Подготовка за публ. Мая 
Владимирова, Антоанета Георгиева (N 67) (с. 638-656); 213. „Мъчение на Свети Йоан Нови Сучавски (Белиградски)” 
/ митрополит Григорий Цамблак ; Подготовка за публ. Пенка Караиванова, Ива Христова (N 68) (с. 657-661); 214. 
„Разказ за пренасяне на мощите на Света Петка Търновска във Видин и Белград” / митрополит Григорий Цамблак ; 
Подготовка за публ. Илияна Камбурова, Георги Минков (N 69) (с. 662-665); 215. Из „Възстановяване на Рилския 
манастир и пренасянето на мощите на Свети Иван Рилски в Рила” / Владислав Граматик ; Подготовка за публ. 
Мариана Таланова (N 70) (с. 666-667); 216. „Кратка хроника на XVІ в.” / Подготовка за публ. Любомир Любомиров 
(N 71) (с. 668-669); 217. „История на София и България” (XVІІ в.) / епископ Петър Богдан ; Подготовка за публ. Ния 
Нешева (N 72) (с. 670-672); 218. „Потурчване на Чепино” (XVІІІ в.) / о. Методий Драгинов ; Подготовка за публ. 
Михаела Ненчева (N 73) (с. 673); 219. [Слова на Св. епископ Атанасий Александрийски (ІV в.) – Търновско евангелие 
– Свърлижко евангелие – Хлудов паримейник – Хилендарско евангелие – Средецко евангелие – Станиславов пролог 
– Евангелие от Анхиало – Пролог от 1337/38 г. – Сборник на поп Филип (преписан през 1345/46 г.) – Висарионов 
патерик – Лаврентиев сборник – Лесновски паренесис – Зографски апостол – Бдински сборник (1359/60 г.) – 
Четвероевангелие на видинския митрополит Данаил (преди 1360 г.) – Гръцки стихирар (1367 г.) – Апостол с 
тълкувания от времето на цар Иван Александър (1331-1337 г.) – Осмогласник от времето на цар Иван Александър 
(1331-1337 г.) …] / Подготовка за публ. Зорница Димитрова (N 74) (с. 674-681); 220. „Отломки по средновековна 
космография и география” / Константин Костенечки (ок. 1380 – третото десетилетие на XV в.) ; Подготовка за публ. 
Цветелина Илиева, Бисерка Бенедишева (N 75) (с. 682-695); 221. Из „История славяноболгарская ...” (1762 г.) / Св. о. 
Паисий Хилендарски ; Подготовка за публ. Боряна Николова (N 76) (с. 697-711); 222. „Житие и страдания грешнаго 
Софрония” / Св. епископ Софроний Врачански ; Подготовка за публ. Християна Илиева (N 77) (с. 712-716); 223. Из 
„Българи от старо време” / Любен Каравелов ; Подготовка за публ. Андреа Пандулис (N 78) (с. 717-719); 224. Из 
„Нещастна фамилия” / Васил Друмев ; Подготовка за публ. Андреа Пандулис (N 79) (с. 720-722); 225. „Тая нощ 
сънувах” / Христо Ботев ; Подготовка за публ. Андреа Пандулис (N 80) (с. 723-725); 226. Из „Под игото” / Иван Вазов 
; Подготовка за публ. Андреа Пандулис (N 81) (с. 726-727); 227. Из „Чичовци” / Иван Вазов ; Подготовка за публ. 
Андреа Пандулис (N 82) (с. 728-729); 228. Из „Една българка” / Иван Вазов ; Подготовка за публ. Андреа Пандулис 
(N 83) (с. 730-731); 229. Из „Записки по българските въстания” / Захарий Стоянов ; Подготовка за публ. Андреа 
Пандулис (N 84) (с. 732-734); 230. Из „Меракът на чичо Денчо” / Михалаки Георгиев ; Подготовка за публ. Андреа 
Пандулис (N 85) (с. 735-736); 231. Из „Бай Ганьо” / Алеко Константинов ; Подготовка за публ. Андреа Пандулис (N 
86) (с. 737-739); 232. Из „Дядовата Славчова унука” / Тодор Влайков ; Подготовка за публ. Андреа Пандулис (N 87) (с. 
740-741); 233. Из „Хоро” / Антон Страшимиров ; Подготовка за публ. Андреа Пандулис (N 88) (с. 742-745); 234. „По 
жътва” / Елин Пелин ; Подготовка за публ. Андреа Пандулис (N 89) (с. 746-747); 235. „Змейно” / Петко Ю. Тодоров ; 
Подготовка за публ. Андреа Пандулис (N 90) (с. 748-750); 236. „Шибил” / Йордан Йовков ; Подготовка за публ. 
Андреа Пандулис (N 91) (с. 751-756); 237. Из „Вампирова булка” / Николай Райнов ; Подготовка за публ. Андреа 
Пандулис (N 92) (с. 757-760); 238. Из „Кръв” / Константин Константинов ; Подготовка за публ. Андреа Пандулис (N 
93) (с. 761-763); 239. „Под шарената черга” / Чудомир ; Подготовка за публ. Андреа Пандулис (N 94) (с. 764-765); 240. 
Из „Железният светилник” / Димитър Талев ; Подготовка за публ. Андреа Пандулис (N 95) (с. 766-768); 241. „Дамата 
с рентгеновите очи” / Светослав Минков ; Подготовка за публ. Андреа Пандулис (N 96) (с. 769-771); 242. Из „Татул” / 
Георги Караславов ; Подготовка за публ. Андреа Пандулис (N 97) (с. 772-774); 243. Из „Антихрист” / Емилиян Станев 
; Подготовка за публ. Андреа Пандулис (N 98) (с. 775-778); 244. Из „Тютюн” / Димитър Димов ; Подготовка за публ. 
Андреа Пандулис (N 99) (с. 779-784); 245. Из „Нощем с белите коне” / Павел Вежинов ; Подготовка за публ. Андреа 
Пандулис (N 100) (с. 785-786); 246. Из „Златният век” / Андрей Гуляшки ; Подготовка за публ. Андреа Пандулис (N 
101) (с. 787-788); 247. Из „Приключенията на червеното сандъче” / Камен Калчев ; Подготовка за публ. Андреа 
Пандулис (N 102) (с. 790-791); 248. Из „Галактическа балада” / Емил Манов ; Подготовка за публ. Андреа Пандулис 
(N 103) (с. 792-796); 249. Из „Един наивник на средна възраст” / Богомил Райнов ; Подготовка за публ. Андреа 
Пандулис (N 104) (с. 795-797); 250. „Мъжки времена” / Николай Хайтов ; Подготовка за публ. Андреа Пандулис (N 
105) (с. 798-801); 251. Из „Войната на таралежите” / Братя Мормареви ; Подготовка за публ. Андреа Пандулис (N 106) 
(с. 802-804); 252. Из „Преди да се родя и след смъртта ми” / Ивайло Петров ; Подготовка за публ. Андреа Пандулис 
(N 107) (с. 805-807); 253. Из „Цената на златото” / Генчо Стоев ; Подготовка за публ. Андреа Пандулис (N 108) (с. 
808-809); 254. Из „Много тежко наказание” / Кольо Георгиев ; Подготовка за публ. Андреа Пандулис (N 109) (с. 
810-811); 255. Из „Пътят на Икар” / Любен Дилов ; Подготовка за публ. Андреа Пандулис (N 110) (с. 812-816); 256. 
„Епични времена” / Йордан Радичков ; Подготовка за публ. Андреа Пандулис (N 111) (с. 817-819); 257. Из 
„Предречено от Пагане” / Вера Мутафчиева ; Подготовка за публ. Андреа Пандулис (N 112) (с. 820-822); 258. Из 
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„Корените” / Васил Попов ; Подготовка за публ. Андреа Пандулис (N 113) (с. 823-824); 259. Из „Време разделно” / 
Антон Дончев ; Подготовка за публ. Андреа Пандулис (N 114) (с. 825-826); 260. Из „Фантастът” / Дончо Дончев ; 
Подготовка за публ. Андреа Пандулис (N 115) (с. 827-828); 261. Из „Дунав мост” / Георги Мишев ; Подготовка за 
публ. Андреа Пандулис (N 116) (с. 829-830); 262. Из „Къща отвъд света” / Георги Данаилов ; Подготовка за публ. 
Андреа Пандулис (N 117) (с. 831-832); 263. Из „Бракониери” / Любен Петков ; Подготовка за публ. Андреа Пандулис 
(N 118) (с. 833-834); 264. Из „Ая” / Никола Радев ; Подготовка за публ. Андреа Пандулис (N 119) (с. 835-836); 265. Из 
„Белият дявол” / Христо Калчев ; Подготовка за публ. Андреа Пандулис (N 120) (с. 837-838); 266. Из 
„Предназначението на човека” / Владимир Зарев ; Подготовка за публ. Андреа Пандулис (N 121) (с. 839-840).

Доп.: N 322-а.
Библиогр. информ.: 1. Илинчева, И. и др. „Слово за Адам и Ева от началото до свършека” (N 711) / И 

Илинчева, Н. Нинова. // Тр. на  Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ІХ, 2014, с. 75 ; 95; 115; 2. 
Костова, М. и др. „Видение, което видя Свети Исая пророк, син Амосов” (N 712) / М. Костова, А. Крумов. // Пак 
там, с. 75 ; 95; 115; 3. Янева, Д. и др. „Слово за пророк Йеремия и за поробването на Йерусалим” (N 713) / Д. Янева, 
Д. Попова. // Пак там, с. 75 ; 95; 115; 4. Стоянова, М. и др. „Слово за Света Троица” (N 714) / Мария Стоянова, 
Георги Иванов. // Пак там, с. 75 ; 95; 115; 5. Виденов, Р.  и др. „Мъдростта на еврейския цар Соломон, син Давидов” 
(N 715) / Р.  Виденов, И. Иванов. // Пак там, с. 75 ; 95; 115; 6. Вуков, Д. и др. „Повест на архиепископ Яков 
Йерусалимски за рождението на преславната наша Владичица Богородица и Вечнодева Мария” (N 716) / Д. Вуков, М. 
Рачин. // Пак там, с. 75 ; 95; 115; 7. Петрова, К. и др. „Житие на блажения апостол Петър” (N 717) / К. Петрова, Л. 
Дончева. // Пак там, с. 75 ; 95; 115; 8. Белева, Б. и др. „Ходене на Света Богородица по мъките” (N 718) / Б. Белева, 
И. Цветанова, Г. Пармакова. // Пак там, с. 75 ; 95; 115; 9. Атанасова, С. и др. „Сказание на Свети Йоан Богослов за 
пришествието Господне на земята” (N 719) / С. Атанасова, М. Христова. // Пак там, с. 75 ; 95; 115; 10. Бъчварова, Н. 
и др. „Повест  за  Кръстното дърво” / поп  Йеремия (N 720) / Н. Бъчварова, С. Галева. // Пак там, с. 76 ; 96; 116; 11. 
Белева, Б. и др. „Тайна книга на богомилите” (N 721) / Б. Белева, В. Живкова. // Пак там, с. 76 ; 96; 116; 12. Попов, 
П. и др. „Български апокрифен летопис” (N 722) / П. Попов, А. Асенова. // Пак там, с. 76 ; 96; 116; 13. Литвин, Я. и 
др. „Слово от Кирил Философ за това, как покръсти българите” / Св. Константин-Кирил Философ (N 723) / Я. Литвин, 
Е. Никифорова. // Пак там, с. 76 ; 96; 116; 14. Рангелов, Б. и др. „Молитва на Свети архангел Михаил против мора и 
вещици, вампири и вятър, които са през деня и нощта” (N 724) / Б. Рангелов, Д. Михайлова. // Пак там, с. 76 ; 96; 116; 
15. Рангелов, Б. и др. „Месецослов ” (N 725) / Б. Рангелов, Д. Куличева. // Пак там, с. 76 ; 96; 116; 16. Хаджимитова, 
Д. и др. „Слово на Господа наш Иисус Христос” (N 726) / Д. Хаджимитова, Е. Говедарска. // Пак там, с. 76 ; 96; 116; 
17. Димитров, Д. Бележки, общи пояснения и приети съкращения, споменати в текстовете и посочени под NN 1-16 
(N 726-1). // Пак там, с. 76 ; 96; 116; 18. Тодорова, Д. Речник на личните и географските имена [в Т. 1], споменати в 
текстовете и посочени под NN 1-16 (N 727). // Пак там, с. 76 ; 96 ; 116; 19. Иванова, А. Речник на термини и редки 
думи [в Т. 1], споменати в текстовете и посочени под NN 1-16 (N 728). // Пак там, с. 76 ; 96 ; 116; 20. Иванова, И. и 
др. „За буквите” / Черноризец Храбър .73 (N 729) / И. Иванова, М. Георгиева. // Пак там, с. 76 ; 96 ; 116; 21. 
Герговски, Х. и др. „Беседа против богомилите” / Презвитер Козма (N 730) / Х. Герговски, С. Цветкова. // Пак там, с. 
77 ; 97 ; 117; 22. Костова, Г. и др. „Похвала за Свети Кирил Философ” / Св. архиепископ Климент Охридски (N 731) / 
Г. Костова, М. Донкова. // Пак там, с. 77 ; 97 ; 117; 23. Василев, Д. и др. „Похвално слово за Св. Св. Кирил и 
Методий” / Св. архиепископ Климент Охридски (N 732) / Д. Василев, Д. Гюрова. // Пак там, с. 77 ; 97 ; 117; 24. 
Момчилова, В. и др. „Похвала за Свети Йоан Богослов ” / Йоан Екзарх (N 733) / В. Момчилова, Т. Неделчева. // Пак 
там, с. 77 ; 97 ; 117; 25. Койкова, И. и др. „Похвала на цар Иван Александър от 1356 г.” (N 734) / И. Койкова, В. 
Кръстанова. // Пак там, с. 77 ; 97 ; 117; 26. Накова, П. и др. „Похвално слово за великомъченица Неделя ” / Св. 
патриарх Евтимий Търновски (N 735) / П. Накова, Д. Костова. // Пак там, с. 77 ; 97 ; 117; 27. Симеонова, К. и др. 
„Похвално слово за Света Филотея” / Йоасаф Бдински (N 736) / К. Симеонова, С. Николова. // Пак там, с. 77 ; 97 ; 
117; 28. Димитрова, С. и др. „Похвално слово за митрополит Петър” / Св. митрополит Киприан (N 737) / С. 
Димитрова, Д. Банова. // Пак там, с. 77 ; 97 ; 117; 29. Симеонова, С. и др. „Похвално слово за Свети митрополит 
Киприан ” / митрополит Григорий Цамблак (N 738) / С. Симеонова , И. Ташчиян-Готованска. // Пак там, с. 77 ; 97 ; 
117; 30. Тошева, И. и др. „Похвално слово за Свети патриарх Евтимий” / митрополит Григорий Цамблак (N 739) / И. 
Тошева, К. Тошева. // Пак там, с. 77 ; 97; 117; 31. Койкова, И. и др. „Похвално слово за Свети Димитър Солунски” / 
Димитър Кантакузин (N 740) / И. Койкова, С. Огнянова. // Пак там, с. 77 ; 97 ; 117; 32. Денчева, В. и др. „Слово за 
Света Троица” / Св. архиепископ  Климент Охридски (N 741) / В. Денчева, В. Аврамова. // Пак там, с. 77 ; 97 ; 117; 
33. Златанов, М. И др. Из „Учителното Евангелие” / епископ Константин Преславски (N 742) / М. Златанов, Л. 
Бойчева-Бориславова. // Пак там, с. 77 ; 97 ; 117; 34. Гелева, Н. и др. „Слово за Възнесение” / Йоан Екзарх (N 743) / 
Н. Гелева, Д. Бурова. // Пак там, с. 77 ; 97 ; 117; 35. Любенова, Л. и др. „Слово за отсичане главата на Светия пророк 
Йоан Кръстител” / митрополит Григорий  Цамблак (N 744) / Л. Любенова, В. Димитрова. // Пак там, с. 77 ; 97 ; 117; 
36. Методиева, А. и др. Из „Поучение за простите” / йеромонах Йосиф Брадати (N 745) / А. Методиева, В. Василев. // 
Пак там, с. 78 ; 98 ; 118; 37. Василева, М. и др. „Против потурчванията” / отец Теофан Рилски (N 746) / М. Василева, 
К.  Гелкова. // Пак там, с. 78 ; 98 ; 118; 38. Иванова, Й. и др. Из „Слово за ползата от четенето” / отец Йосиф 
Хилендарски (N 747) /  Й. Иванова, Ц. Коева. // Пак там, с. 78 ; 98 ; 118; 39. Димитров, Д. Бележки, общи пояснения 
и приети съкращения, споменати в текстовете и посочени под NN 17-35 (N7 47-1). // Пак там, с. 78 ; 98 ; 118; 40. 
Стоянова, Ц. и др. Речник на имената [в Т. 2], споменати в текстовете и посочени под NN 17-35 (N748) / Ц. Стоянова, 
В. Стоянова. // Пак там, с. 78 ; 98 ; 118; 41. Димитров, Д. „Именник на българските канове” (N749). // Пак там, с. 78 
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; 98 ; 118; 42. Веселинов, Н. Надписи около Мадарския скален релеф (N 750). // Пак там, с. 78 ; 98 ; 118; 43. 
Соколова, С. „[Надпис на кан Омуртаг (Колона от тъмен сиенит. Църква „Св. 40 мъченици”, В. Търново)]” (N 751). // 
Пак там, с. 78 ; 98 ; 118; 44. Караиванова, М. „Битолски надпис на цар Иван Владислав” (1016 г.) (N 752). // Пак 
там, с. 78 ; 98 ; 118; 45. Тодорова, М. „Търновски надпис на цар Иван Асен” (1230 г.) (N 753). // Пак там, Т. ІХ, 2014, 
с. 78 ; 98 ; 118; 46. Николов, Д. „Историкии” / епископ Константин Преславски (N 754). // Пак там, с. 78 ; 98 ; 118; 
47. Григорова, А. „Български апокрифен летопис от XІ в.” (N 755). // Пак там, с. 79 ; 99 ; 119; 48. Апостолова, В. Из 
„Синодика на цар Борил: І. Събор против богомилите при цар Борил в 1211 г.” (N 756). // Пак там, с. 79 ; 99 ; 119; 49. 
Вълковска, С. Из „Синодика на цар Борил: ІІ. Възобновяване на Българската патриаршия в 1235 г.” (N 757). // Пак 
там, с. 79 ; 99 ; 119; 50. Тадевосян, Л. Летописен разказ от времето на цар Иван Асен ІІ (N 758). // Пак там, с. 79 ; 99 
; 119; 51. Александров, Б. „Безименна българска летопис” (1296 г.) (N 759). // Пак там, с. 79 ; 99 ; 119; 52. Таланова, 
М. Из „Възстановяване на Рилския манастир и пренасянето на мощите на Свети Иван Рилски” / Владислав Граматик 
(N 760). // Пак там, с. 79 ; 99 ; 119; 53. Любомиров, Л. „Кратка хроника на XVІ в.” (N 761). // Пак там, с. 79 ; 99 ; 
119; 54. Нешева, Н. „История на София и България” (XVІІ в.) / Петър Богдан (N 762). // Пак там, с. 79 ; 99 ; 119; 55. 
Ненчева, М. „Потурчване на Чепино” (XVІІІ в.) / Методий Драгинов  (N 763). // Пак там, с. 79 ; 99 ; 119; 56. 
Димитрова, З. Приписки с летописен характер [Слова на Св. епископ Атанасий Александрийски (ІV в.) – Търновско 
евангелие – Свърлижко евангелие – Хлудов паремейник – Хилендарско евангелие – Средецко евангелие – 
Станиславов пролог – Евангелие на Анхиало – Пролог от 1337/38 г. – Сборник на поп Филип (преписан през 1345/46 
г.) – Висарионов патерик – Лаврентиев сборник – Лесновски паренесис – Зографски апостол – Бдински сборник 
(1359/60 г.) – Четвероевангелие на видинския митрополит Даниил (преди 1360 г.) – Гръцки стихирар (1367 г.) – 
Апостол с тълкувания от времето на цар Иван Александър (1331-1337 г.) – Осмогласник от времето на цар Иван 
Александър (1331-1337 г.) …] (N 764). // Пак там, с. 79 ; 99 ; 119; 57. Бориславова, Ж. „Хроника” / Георгий Амартол 
(842 – 948 – 1078 г.) (N 765). // Пак там, с. 79 ; 99 ; 119; 58. Илиева, Л. „Съкратена история” / Йоан Зонара (ХІ-ХІІ – 
ХІV в.) (N 766). // Пак там, с. 79 ; 99 ; 119; 59. Из „Историческо сказание” / митрополит Константин Манасий (ХІІ в. 
– преди 1344/45 г.)  (N 767) / А. Богданов, Р. Бонева, Й. Кръстева, П. Березова. // Пак там, с. 79 ; 99 ; 119; 60. 
Николова, Б. Из „История славяноболгарская ...” (1762 г.) / Св. о. Паисий Хилендарски (N 767-1). // Пак там, с. 80 ; 
100 ; 120; 61. Димитров, Д. Бележки, общи пояснения и приети съкращения, споменати в текстовете и посочени под 
NN 36-53 (N 767-2). // Пак там, с. 80 ; 100 ; 120; 62. Павлова, П. Речник на имената [в Т. 3], споменати в текстовете и 
посочени под NN 36-53 (N 768). // Пак там, с. 80 ; 100 ; 120; 63. Николова, Б. Бележка към публикацията на Св. о. 
Паисий Хилендарски . Из „История славяноболгарская ...” (1762 г.) (N 54). // Пак там, с. 80 ; 100 ; 120; 64. Дянкова, 
М. и др. „Пространно житие на Свети Константин-Кирил” (N 769) / М. Дянкова, Е. Тасков. // Пак там, с. 80 ; 100 ; 
120; 65. Борисова, Б. и др. „Пространно житие на Свети архиепископ Методий” (N 770) / Б. Борисова, А. Стоичков. // 
Пак там, с. 80 ; 100 ; 120; 66. Борисова, Б. „Пространно житие на Свети Иларион Мъгленски” / Св. патриарх 
Евтимий Търновски (N 771) / Б. Борисова, С. Главов. // Пак там, с. 80 ; 100; 120 ; 67. Велинов, Т. и др. „Пространно 
житие на митрополит Петър” / Св. митрополит Киприан (N 772) / Т. Велинов, К. Механджийски. // Пак там, с. 80 ; 
100 ; 120; 68. Русева, Ц. и др. „Народно житие на Свети Иван Рилски” (N 773) / Ц. Русева, Б. Войнов. // Пак там, с. 
80 ; 100 ; 120; 69. Миткова, Л. и др. „Пространно житие на Свети Иван Рилски” / Св. патриарх Евтимий Търновски 
(N 774) / Л. Миткова, А. Спасов. // Пак там, с. 80 ; 100 ; 120; 70. Рангелова, Л. и др. „Пространно житие на Света 
Петка Търновска” / Св. патриарх Евтимий Търновски (N 775) / Л. Рангелова, Васил Василев. // Пак там, с. 80 ; 100 ; 
120; 71. Симеонов, Н. и др. „Пространно житие на Света Филотея Темнишка” / Св. патриарх Евтимий Търновски (N 
776) / Н. Симеонов, Б. Стаев. // Пак там, Т. ІХ, 2014, с. 81 ; 101 ; 121; 72. Владимирова, М. и др. „Пространно житие 
на Свети цар Стефан Дечански” / митрополит Григорий Цамблак  (N 777-778) / М. Владимирова, А. Георгиева, Я. 
Дечева. // Пак там, с. 81 ; 101 ; 121; 73. Караиванова, П. и др. „Мъчение на Свети Йоан Нови Сучавски 
(Белиградски)” / митрополит Григорий Цамблак (N 779) / П. Караиванова, И. Христова. // Пак там, с. 81 ; 101 ; 121; 
74. Камбурова, И. и др. „Разказ за пренасяне на мощите на Света Петка Търновска във Видин и Белград” / 
митрополит Григорий Цамблак (N 780) / И. Камбурова, Г. Минков. // Пак там, с. 81 ; 101 ; 121; 75. Джамбаз, Т. 
„Разказ за пренасяне на мощите на Свети Иван Рилски в Рилския манастир” / Владислав Граматик (N 781) / Т. 
Джамбаз, К. Трайчов. // Пак там, с. 81 ; 101 ; 121; 76. Димитров, Д. Бележки, общи пояснения и приети съкращения, 
споменати в текстовете и посочени под NN 55-66 (N 781-1). // Пак там, с. 81 ; 101 ; 121; 77. Речник на имената [в Т. 
4], споменати в текстовете и посочени под NN 55-66 (N 782) / Д Томова, В. Колев, Г. Коцев, Б. Бонев, Б. Виденов, А. 
Тонев, Я. Кудрявцев, Я. Дечева. // Пак там, с. 81 ; 101 ; 121; 78. Илиева, Х. Бележка към публикацията на Св. епископ 
Софроний Врачански  „Житие и страдания грешнаго Софрония” – N 67 (N 782-1). // Пак там, с. 81 ; 101 ; 121; 79. 
Греков, Л. и др. Из „Богословие (Небеса)” / Йоан Екзарх (N 783) / Л. Греков, К. Якимова. // Пак там, с. 81 ; 101 ; 121; 
80. Греков, Л. и др. Из „Шестоднев” / Йоан Екзарх (N 784) / Л. Греков, И. Георгиев. // Пак там, с. 81 ; 101 ; 121; 81. 
Геранлиев, С. и др. Из „Симеоновия сборник” („Изборник” от 1073 г.)” (N 785) / С. Геранлиев, Р.  Георгиев. // Пак 
там, с. 81 ; 101 ; 121; 82. Илиева, Ц. и др. Из „Диалози” / Псевдо-Кесарий (N 786) / Ц. Илиева, Д. Донева. // Пак там, 
с. 81 ; 101 ; 121; 83. Илиева, Ц. и др. Отломки по средновековна космография и география / Константин Костенечки 
(N 787) / Ц. Илиева, Б. Бенедишева. // Пак там, с. 81 ; 101 ; 121; 84. Караджинова, М. и др. Откъс от описание на 
светите места в Палестина / Константин Костенечки (N 788) / М. Караджинова, Н. Гунешка. // Пак там, с. 82 ; 102 ; 
122; 85. Ангелова, Г. и др. Из „Небеса” / Йоан Екзарх (N 789) / Г. Ангелова, С. Славейкова-Китанова. // Пак там, с. 82 
; 102 ; 122; 86. Ангелова, Г. и др. Из „Шестоднев” / Йоан Екзарх (N 790) / Г. Ангелова, Ю. Цветков. // Пак там, с. 82 ; 
102 ; 122; 87. Камбурова, И. и др. Из „Симеоновия сборник” („Изборник” от 1073 г.)” / Немесий епископ Емески (N 
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791) / И. Камбурова, Л. Топалов. // Пак там, с. 82 ; 102 ; 122; 88. Греков, Л. и др. Медицинско изкуство за всякакъв 
случай (N 792) / Л. Греков, Г. Александров. // Пак там, с. 82 ; 102 ; 122; 89. Стоянов, Ю. и др. Календарни знания из 
„Симеоновия сборник” („Изборник” от 1073 г.) (N 793) / Ю. Стоянов, Т. Станков. // Пак там, с. 82 ; 102 ; 122; 90. 
Димитров, Д. Бележки, общи пояснения и приети съкращения, споменати в текстовете и посочени под NN 67-77 (N 
793-1). // Пак там, с. 82 ; 102 ; 122; 91. Речник на личните имена [в Т. 5], споменати в текстовете и посочени под NN 
67-77 (N 794) / Б. Борисова, М. Ганов, Ц. Драганова, Т. Григоров. // Пак там, с. 82 ; 102 ; 122; 92. Речник на 
географските имена [в Т. 5], споменати в текстовете и посочени под NN 67-77 (N 795) / М. Мандалиева, И.Благоева, 
И. Кулишев, А. Димитров, А. Маждаров, Д. Ганев. // Пак там, с. 82 ; 102 ; 122; 93. Хаджиминчева, Е. „Юнак и гора” 
(N 806). // Пак там, с. 83 ; 103 ; 123; 94. Хаджиминчева, Е. „Що ми е мило и драго” (N 807). // Пак там, с. 83 ; 103 ; 
123; 95. Хаджиминчева, Е. „Ситен дъжд вали като маргарит” (N 808). // Пак там, с. 83 ; 103 ; 123; 96. 
Хаджиминчева, Е. „Ни прела гора, ни ткала” (N 809). // Пак там, с. 83 ; 103 ; 123; 97. Хаджиминчева, Е. „У Недини 
слънце грее” (N 810). // Пак там, с. 83 ; 103 ; 123; 98. Хаджиминчева, Е. „Синко Стояне” (N 811). // Пак там, с. 83 ; 
103 ; 123; 99. Алексиева, К. „Девойче, жива раздело” (N 812). // Пак там, с. 84 ; 104 ; 124; 100. Алексиева, К. 
„Станав пиле шарено” (N 813). // Пак там, Т. ІХ, 2014, с. 84 ; 104 ; 124; 101. Алексиева, К. „Гълъб ми гука в усоя” (N 
814). // Пак там, с. 84 ; 104 ; 124; 102. Митева, Б. „Прощавай, мамо, прощавай” (N 815). // Пак там, с. 84 ; 104 ; 124; 
103. Митева, Б. „Два са бора ред поредом расли” (N 816). // Пак там, с. 84 ; 104 ; 124; 104. Митева, Б. „Мързелива 
невеста” (N 817). // Пак там, с. 84 ; 104 ; 124; 105. Досева, А. „Мома змейовица” (N 818). // Пак там, с. 84 ; 104 ; 124; 
106. Досева, А. „Похвали се малка мома” (N 819). // Пак там, с. 84 ; 104 ; 124; 107. Досева, А. „Гробът на Бона” (N 
820). // Пак там, с. 84 ; 104 ; 124; 108. Петрова, Н. „Булка и гора” (N 821). // Пак там, с. 84 ; 104 ; 124; 109. Петрова, 
Н. „Радка се отърва от змей” (N 822). // Пак там, с. 84 ; 104 ; 124; 110. Петрова, Н. „Неразделни” (N 823). // Пак там, 
с. 84 ; 104 ; 124; 111. Николаева, В. „Струна невяста” (N 824). // Пак там, с. 84 ; 104 ; 124; 112. Николаева, В. 
„Слънце и Грозданка” (N 825). // Пак там, с. 84 ; 104 ; 124; 113. Николаева, В. „Цар Иван Шишман на Софийско 
поле” (N 826). // Пак там, с. 84 ; 104 ; 124; 114. Иванова, И. „Цар Мурад и Мара” (N 827). // Пак там, с. 84 ; 104 ; 
124; 115. Иванова, И. „Три синджира роби” (N 828). // Пак там, с. 84 ; 104 ; 124; 116. Иванова, И. „Яна жали девет 
братя жътвари” (N 829). // Пак там, с. 85 ; 105 ; 125; 117. Свиленова, Д. „Яна куковица” (N 830). // Пак там, с. 85 ; 
105 ; 125; 118. Свиленова, Д. „Яничарин тъгува за дома си” (N 831). // Пак там, с. 85 ; 105 ; 125; 119. Свиленова, Д. 
„Даваш ли, даваш, балканджи Йово” / Пенчо Славейков (N 832). // Пак там, с. 85 ; 105 ; 125; 120. Йосифова, А. 
„Марко Кралевити освобождава три синджира роби” (N 833). // Пак там, с. 85 ; 105 ; 125; 121. Йосифова, А. „Крали 
Марко изгубва силата си” (N 834). // Пак там, с. 85 ; 105 ; 125; 122. Йосифова, А. „Индже Войвода” (N 835). // Пак 
там, с. 85 ; 105 ; 125; 123. Йосифова, А. „Мануш Войвода” (N 836). // Пак там, с. 85 ; 105 ; 125; 124. Димитров, П. 
„Хайдушка глава” (N 837). // Пак там, с. 85 ; 105 ; 125; 125. Димитров, П. „Хайдутин и бесило” (N 838). // Пак там, 
с. 85 ; 105 ; 125; 126. Димитров, П. „Пушка пукна” (N 839). // Пак там, с. 85 ; 105 ; 125; 127. Ахмед, А. „Азбучна 
молитва” / епископ Константин Преславски (N 840). // Пак там, с. 85 ; 105 ; 125; 128. Ахмед, А. „Проглас към 
Евангелието”/ епископ Константин Преславски (N 841). // Пак там, с. 85 ; 105 ; 125; 129. Ахмед, А. „Предсмъртна 
молитва” / Св. Константин-Кирил Философ (N 842). // Пак там, с. 85 ; 105 ; 125; 130. Хаджиминчева, Е. Из „Канон в 
чест на Свети Димитър Солунски” / Св. архиепископ Методий (N 843). // Пак там, с. 85 ; 105 ; 125; 131. 
Джерекарова, М. Из „Похвално слово за Кирил” / Св. архиепископ Климент Охридски (N 844). // Пак там, с. 86 ; 106 
; 126; 132. Джерекарова, М. Из „Похвално слово за Св. Св. архангелите Михаил и Гавраиил” / Св. архиепископ 
Климент Охридски (N 845). // Пак там, с. 86 ; 106; 126; 133. Джерекарова, М. „Похвала за цар Симеон” / Анонимен 
автор (N 846). // Пак там, с. 86 ; 106 ; 126; 134. Лукарова, М. „Молитва към Свети Иван Рилски” / Св. патриарх 
Евтимий Търновски (N 847). // Пак там, с. 86 ; 106 ; 126; 135. Лукарова, М. „Молитва на Света Петка след 
завръщането й от пустинята” / Св. патриарх Евтимий Търновски (N 848). // Пак там, с. 86 ; 106 ; 126; 136. 
Момчилова, В. „Възхвала на Света Петка” / Св. патриарх Евтимий Търновски (N 849). // Пак там, с. 86 ; 106 ; 126; 
137. Дешова, Г. „Обръщение към Света Петка” / Св. патриарх Евтимий Търновски (N 850). // Пак там, с. 86 ; 106 ; 
126; 138. Дешова, Г. „Молитва към Света Петка” / Св. патриарх Евтимий Търновски (N 851). // Пак там, с. 86 ; 106 ; 
126; 139. Дешова, Г. Из „Молитва към Богородица” / Димитър Кантакузин (N 852). // Пак там, с. 86 ; 106 ; 126; 140. 
Иванов, Н. Из „Горски пътник” / Георги С. Раковски (N 853). // Пак там, с. 86 ; 106 ; 126; 141. Иванов, Н. „Къде си, 
вярна ти любов народна?”/ Добри Чинтулов (N 854). // Пак там, с. 86 ; 106 ; 126; 142. Василева, Г. „Стоян и Рада” / 
Найден Геров (N 855). // Пак там, с. 86 ; 106 ; 126; 143. Василева, Г. „Черен арап и хайдут Сидер” / Никола Козлев (N 
856). // Пак там, с. 86 ; 106 ; 126; 144. Василева, Г. „Хубава си, татковино” / Петко Р. Славейков (N 857). // Пак там, 
с. 86 ; 106 ; 126; 145. Цветанова, М. „Бистра” / Константин Миладинов (N 858). // Пак там, с. 86 ; 106 ; 126; 146. 
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Славейков (N 866). // Пак там, с. 87 ; 107 ; 127; 154. Пашов, А. „Сазът ми” / Цанко Церковски (N 867). // Пак там, с. 
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си” / Теодор Траянов (N 874). // Пак там, с. 87 ; 107 ; 127; 162. Пандулис, А. „На Тракия сред звучните нивя” / 
Николай Лилиев (N 875). // Пак там, с. 87 ; 107 ; 127; 163. Караджинова, М. „Лаура” / Емануил Попдимитров (N 
876). // Пак там, с. 88 ; 108 ; 128; 164. Караджинова, М. „Целина” / Людмил Стоянов (N 877). // Пак там, с. 88 ; 108 ; 
128; 165. Григорова, Р. „Черна песен” / Димчо Дебелянов (N 878). // Пак там, с. 88 ; 108 ; 128; 166. Караджинова, М. 
„Нощта извишава звездния си купол”/ Никола Ракитин (N 879). // Пак там, с. 88 ; 108 ; 128; 167. Крумов, В. 
„Издигнах в най-високите лазури” / Христо Ясенов (N 879). // Пак там, с. 88 ; 108 ; 128; 168. Борисов, К. „Издигнах в 
най-високите лазури” / Христо Ясенов (N 880). // Пак там, с. 88 ; 108 ; 128; 169. Борисов, К. „Цветарка” / Христо 
Смирненски (N 881). // Пак там, с. 88 ; 108 ; 128; 170. Караджинова, М. „Почакай, слънце” / Дора Габе (N 882). // 
Пак там, с. 88 ; 108 ; 128; 171. Сланьовска, С. „Анна” / Иван Хаджихристов (N 883). // Пак там, с. 88 ; 108 ; 128; 
172. Сланьовска, С. „Никодим” / Крум Кюлявков (N 884). // Пак там, с. 88 ; 108 ; 128; 173. Кожухарова, Б. 
„Потомка” / Елисавета Багряна (N 885). // Пак там, с. 88 ; 108 ; 128; 174. Кожухарова, Б. „Бойчиновският последен 
бой” / Николай Хрелков (N 886). // Пак там, с. 88 ; 108 ; 128; 175. Чолакова, П. „Септември” / Гео Милев (N 887). // 
Пак там, с. 88 ; 108 ; 128; 176. Чолакова, П. „Носталгия” / Сергей Румянцев (N 888). // Пак там, с. 88 ; 108 ; 128; 
177. Георгиева, Р. „Пред пролет” / Иван Мирчев (N 889). // Пак там, с. 88 ; 108 ; 128; 178. Котева, А. „Удавници” / 
Асен Разцветников (N 890). // Пак там, с. 88 ; 108 ; 128; 179. Любенова, К. „Прозорец” / Ламар (N 891). // Пак там, с. 
88 ; 108 ; 128; 180. Стоилова, Е. „Родопски ден” / Пантелей Матеев (N 892). // Пак там, с. 89 ; 109 ; 129; 181. 
Михайлова, Б. „Във влака” / Николай Марангозов (N 893). // Пак там, с. 89 ; 109 ; 129; 182. Ценов, М. „Родина” / 
Мария Грубешлиева (N 894). // Пак там, с. 89 ; 109 ; 129; 183. Николова, Е. „Момина песен” / Магда Петканова (N 
895). // Пак там, с. 89 ; 109 ; 129; 184. Чолакова, П. „Музика” / Димитър Панталеев (N 896). // Пак там, с. 89 ; 109 ; 
129; 185. Доцева, М. „За какво пееше славеят” / Крум Пенев (N 897). // Пак там, с. 89 ; 109 ; 129; 186. Борисова, Д. 
„На приятелите” / Никола Ланков (N 898). // Пак там, с. 89 ; 109 ; 129; 187. Караджинова, М. „Песен за старата 
предачка” / Камен Зидаров (N 899). // Пак там, с. 89 ; 109 ; 129; 188. Чолакова, П. „По пътищата ти вървях” / Никола 
Фурнаджиев (N 900). // Пак там, с. 89 ; 109 ; 129; 189. Кичукова, Б. „Любов” / Христо Радевски (N 901). // Пак там, 
с. 89 ; 109 ; 129; 190. Върбанова, М. „Към родината” / Атанас Делчев (N 902). // Пак там, с. 89 ; 109 ; 129; 191. 
Спасова, Б. „Белият конник” / Тодор Харманджиев (N 903). // Пак там, с. 89 ; 109 ; 129; 192. Тодоров, А. „В Сибир 
цъфтят цветя” / Георги Володев Пенчев (N 904). // Пак там, с. 89 ; 109 ; 129; 193. Колева, Д. „Към родината” / 
Димитър Гундов (N 905). // Пак там, с. 89 ; 109 ; 129; 194. Колева, Д. „Сън” / Младен Исаев (N 906). // Пак там, с. 89 
; 109 ; 129; 195. Пенчова, Г. „На манифестация” / Атанас Смирнов (N 907). // Пак там, с. 89 ; 109 ; 129; 196. Пенчова, 
Г. „Вяра” / Никола Вапцаров (N 908). // Пак там, с. 90 ; 110 ; 130; 197. Кичукова, Б. Из „Избрана лирика” / Славчо 
Красински (N 909). // Пак там, с. 90 ; 110 ; 130; 198. Балъкчиев, С. „Чавдарци” / Христо Карпачев (N 910). // Пак 
там, с. 90 ; 110 ; 130; 199. Цветанова, Б. „Великият овчар” / Иван Бурин (N 911). // Пак там, с. 90 ; 110 ; 130; 200. 
Баткова, М. „Бадемите цъфтат” / Николай Стайков (N 912). // Пак там, с. 90 ; 110 ; 130; 201. Баткова, М. „Прозорец” 
/ Александър Муратов (N 913). // Пак там, с. 90 ; 110 ; 130; 202. Караджинова, М. „Двубой” / Венко Марковски (N 
914). // Пак там, с. 90 ; 110 ; 130; 203. Христова, М. „Вълнолом” / Иван Пейчев (N 915). // Пак там, с. 90 ; 110 ; 130; 
204. Христова, М. „Обич” / Веселин Андреев (N 916). // Пак там, с. 90 ; 110 ; 130; 205. Симеонова, Х. „Пръстен” / 
Веселин Ханчев (N 917). // Пак там, с. 90 ; 110 ; 130; 206. Симеонова, Х. „Всеотдайност” / Александър Геров (N 
918). // Пак там, с. 90 ; 110 ; 130; 207. Лазарова, М. „Златотърсач” / Богомил Райнов (N 919). // Пак там, с. 90 ; 110 ; 
130; 208. Лазарова, М. „Детство” / Александър Вутимски (N 920). // Пак там, с. 90 ; 110 ; 130; 209. Цветков, З. „В 
такава нощ” / Цветан Спасов (N 921). // Пак там, с. 90 ; 110 ; 130; 210. Лобутова, А. „Коли под звездите” / Валери 
Петров (N 922). // Пак там, с. 90 ; 110 ; 130; 211. Нисторова, Е. „Буйният вятър” / Добри Жотев (N 923). // Пак там, 
с. 90 ; 110; 130; 212. Димчева, Б. „Гара” / Николай Зидаров (N 924). // Пак там, с. 91 ; 111 ; 131; 213. Ставрева, Е. 
„Прегръдка” / Блага Димитрова (N 925). // Пак там, с. 91 ; 111 ; 131; 214. Сакалова, К. „Калофер” / Владимир Иванов 
Голев (N 926). // Пак там, с. 91 ; 111 ; 131; 215. Толева, Е. „Между небето и земята” / Димитър Методиев (N 927). // 
Пак там, с. 91 ; 111 ; 131; 216. Минчева, Н. „Хора и кучета” / Георги Свежин (N 928). // Пак там, с. 91 ; 111 ; 131; 
217. Игнатова, Ж. „Майчинство” / Невена Борисова Стефанова (N 929). // Пак там, с. 91 ; 111 ; 131; 218. Денчева, Д. 
„Дали защото си безкрайно млада...” / Божидар Божилов (N 930). // Пак там, с. 91 ; 111 ; 131; 219. Русинов, Н. 
„Созопол” / Радой Ралин (N 931). // Пак там, с. 91 ; 111 ; 131; 220. Караджинова, М. „Омразата не бива да угасва” / 
Давид Овадия (N 932). // Пак там, с. 91 ; 111 ; 131; 221. Сотиров, С. „Сега, когато ситен дъжд вали” / Славчо 
Чернишев (N 933). // Пак там, с. 91 ; 111 ; 131; 222. Тодоров, М. „Любов – магическа реалност” / Павел Матев (N 
934). // Пак там, с. 91 ; 111 ; 131; 223. Захариев, И. „Есен” / Георги Георгиев Джагаров (N 935). // Пак там, с. 91 ; 111 
; 131; 224. Каратодорова, Н. „Когато се раждаше денят” / Климент Пенев Цачев (N 936). // Пак там, с. 91 ; 111 ; 131; 
225. Грънчарова, Я. „Пролет” / Вътьо Драганов Раковски (N 937). // Пак там, с. 91 ; 111 ; 131; 226. Ахмедова, А. 
„Сън” / Людмила Исаева (N 938). // Пак там, с. 91 ; 111; 131; 227. Димитров, Б. „Романтичен сонет” / Иван Иванов 
Давидков (N 939). // Пак там, с. 91 ; 111; 131; 228. Василева, М. „Мечешка кожа” / Иван Дашев Радоев (N 940). // Пак 
там, с. 92 ; 112 ; 132; 229. Василева, М. „Как се роди песента” / Димитър Иванов Дублев (N 941). // Пак там, с. 92 ; 
112 ; 132; 230. Илиев, С. „Внезапно чувство” / Найден Вълчев (N 942). // Пак там, с. 92 ; 112 ; 132; 231. Славов, С. 
„Родина” / Лиана Даскалова (N 943). // Пак там, с. 92 ; 112 ; 132; 232. Николова, П. „Очите говорят” / Усин Керим (N 
944). // Пак там, с. 92 ; 112 ; 132; 233. Петрова, С. „Най-важното е да бъдеш цветен” / Лиляна Стефанова (N 945). // 
Пак там, с. 92 ; 112 ; 132; 234. Георгиева, К. „Другарю” / Станка Пенчева (N 946). // Пак там, с. 92 ; 112 ; 132; 235. 
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Керемедчиева, Н. „Лисиче” / Петър Алипиев (N 947). // Пак там, с. 92 ; 112 ; 132; 236. Керемедчиева, Н. Из „Дни на 
проверка” / Пеньо Пенев (N 948). // Пак там, с. 92 ; 112 ; 132; 237. Рунева, А. „Рокля” / Първан Стефанов (N 949). // 
Пак там, с. 92 ; 112 ; 132; 238. Палашева, С. „Сестричка” / Стефка Палашева (N 950). // Пак там, с. 92 ; 112 ; 132; 
239. Маринска, Д. „Ода за СССР” / Орлин Орлинов (N 951). // Пак там, с. 92 ; 112 ; 132; 240. Илиева, В. „Ваканция” 
/ Петър Караангов (N 952). // Пак там, с. 92 ; 112 ; 132; 241. Комитска, В. „На тридесет и три години” / Димитър 
Стефанов (N 953). // Пак там, с. 92 ; 112 ; 132; 242. Десподова, В. „Момче” / Слав Хр. Караславов (N 954). // Пак 
там, с. 92 ; 112 ; 132; 243. Десподова, В. „Приказка за одъра” / Андрей Германов (N 955). // Пак там, с. 92 ; 112 ; 132; 
244. Витанова, В. „Тази, що обичах и обичам...” / Георги Струмски (N 956). // Пак там, с. 93 ; 113 ; 133; 245. 
Контилева, К. „Паисий обикаля още” / Евтим Евтимов (N 957). // Пак там, с. 93 ; 113 ; 133; 246. Контилева, К. 
„Наистина ли си отива лятото” / Христо Фотев (N 958). // Пак там, с. 93 ; 113 ; 133; 247. Стоилова, Е. „България” / 
Дамян Дамянов (N 959). // Пак там, Т. ІХ, 2014, с. 93 ; 113 ; 133; 248. Джамбазова, Й. „Колко струва билетът за 
Кремиковци” / Любомир Левчев (N 960). // Пак там, с. 93 ; 113 ; 133; 249. Календерска, М. „Размисъл” / Владимир 
Башев (N 961). // Пак там, с. 93 ; 113 ; 133; 250. Календерска, М. „Поезия за Созопол” / Никола Инджов (N 962). // 
Пак там, с. 93 ; 113 ; 133; 250. Клюев, В. К. К отчетному докладу на XXI Годичном собрании Отделения 
библиотековедения Международной академии автоматизации 11 марта 2015 г. // <https://plus.google.com/u/0/
photos/108510409298775534593/albums/6125457510796210225?authkey=COmus_e6wJb8Lg>. – 11.03.2015. – 67 с.

Рец.: 1. Василев, Н. и др. За антологията на България (LIBER AUREUS) (Принципи, структура, дидактика) / 
Н. Василев, А. Куманова. // Издател (В. Търново), 2014, N 1-2, с. 19-32; 2. Гарванов, И. и др. Електронни библиотеки 
– образци на мащабни екипни научноизследователски резултати с участието на студенти (Томове VІІ, VІІІ, ІХ, Х на 
„Трудове на СНО при УниБИТ”) / И. Гарванов, А. Куманова ;  Епиграф: „Aut inveniam viam, aut faciam” – „Или ще 
намеря пътя, или ще прокарам път”. // Науч. тр. на УниБИТ (София), Т. 12, 2014, с. 521-526 : с ил. – Рез. на рус. и 
англ. ез.; 3. Гарванов, И. Система от електронни библиотеки – образци на мащабни екипни научноизследователски 
резултати с участието на студентите (Томове VІІ-Х на „Трудове на СНО при УниБИТ”: Документиране и архивиране 
на уникален аудиторен и извънаудиториен учебен процес – вторично-документален преглед). // Тр.  на Студентското 
научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 247-266; 4. Стайкова, Ц. Нова литературна антология. // 
Библиотека (София). – 2016, N 1, с. 139-140; 5. Алекова, Е. Идеята за словото, за езика („Златна христоматия на 
България” – едно полезно предизвикателство). // Дума (София), 2016, бр. 30 (216), 6 февр., с. 3.

 
35. Класификационни построения на видовете библиография, библиографската 

дейност, библиографските указатели и библиографската информация : Учебник по общо 
библиографознание за дистанционно обучение / Обща ред. Н. Василев ; Рец. А. Соколов. – 
София : За буквите – О писменехь, 2014. – 218 с.  

Библиогр.: 315 номерирани назв. 
E-ISBN 978-619-185-032-7
Библиогр. информ.: Клюев, В. К. К отчетному докладу на XXI Годичном собрании Отделения 

библиотековедения Международной академии автоматизации 11 марта 2015 г. // <https://plus.google.com/u/0/
photos/108510409298775534593/albums/6125457510796210225?authkey=COmus_e6wJb8Lg>. – 11.03.2015. – 67 с. 

Съдържа: срв.: N 36.
Вж и NN 290, 298, 299, 304. 

36. Класификационни построения на видовете библиография, библиографската 
дейност, библиографските  указатели  и  библиографската  информация : Учебник по общо 
библиографознание за обучение на задочни студенти / Обща ред. Н. Василев ; Експертна 
ред. Н. Казански ; Библиогр. ред. М. Максимова ; Терминолог. ред. Д. Ралева ; Справ.-
информ. ред. Ц. Найденова, А. Даскалов ; Рец. С. Денчев ... [и др.]. – София : За буквите – 
О писменехь, 2014. – 186 с. : с 42 ил., 19 сх. 

Други рец.: А. Соколов, В. Леонов, И. Теофилов. – Библиогр.: 321 номерирани назв. 
– Показалци: именен показалец, геогр. показалец, предм. показалец, показалец на загл. – 
Рез. на бълг., рус., англ. ез.

ISBN 978-954-2946-66-3 
Юбил. изд., посветено на 250-год. от създаването през 1762 г. от Св. отец Паисий 

Хилендарски на „История славяноболгарская...”, 200-год. от смъртта на Св. епископ 
Софроний Врачански (1813 г.) и 60-год. на Ректора на Унив. по библиотекознание и 
информ. технологии проф. д. ик. н. Стоян Денчев.

Съдържа: 
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1) (с. 9-49:) Увод;
2) (с. 50-108:) Класификационни построения на видовете библиография, библиографската дейност, 

библиографските указатели и библиографската информация: Концептуален макросинтез по подход на хуманитарното 
познание (Теоретична морфология на хуманитарната библиография : Щрихи към краткия прочит на историята на 
библиографските класификации) – вж N 31;

3) (с. 109-110:) Summa summarum.
Срв.: N 35.
Вж и NN 290, 298, 299, 304. 
Библиогр. информ.: 1. Клюев, В. К. К отчетному докладу на XXI Годичном собрании Отделения 

библиотековедения Международной академии автоматизации 11 марта 2015 г. // <https://plus.google.com/u/0/
photos/108510409298775534593/albums/6125457510796210225?authkey=COmus_e6wJb8Lg>. – 11.03.2015. – 67 с.; 2. 
Александрова, К. Библиографията в контекста на съвременната информационна парадигма : Черти на формирането : 
[Моногр.] / Рец. А. Куманова. – София, 2015, с. 273. – 11.03.2015. – 67 с. 

37. Академик, професор, доктор на педагогическите науки Александра Куманова. 
Vade mecum : Сист. азб.-хронолог. автобиобиблиогр. указ. : Уч. пособие по персон. 
автобиобиблиогр. по дисциплината „Библиогр. модел на знанието” = Academician, 
professor, doctor of pedagogical sciences Alexandra Kumanova. Vade mecum : Systematical 
alph.-chronological auto-bibliogr. ind. : Textbook of personal auto-biobibliogr. of study Bibliogr. 
model of knowledge / Обща и науч. ред. Н. Василев ; Науч. ред. Н. Казански ... [и др.] ; Рец. 
С. Денчев... [и др.]. – София : За буквите – О писменехь, 2014. – 334 с. : със сх., репрод. – 
(Факлоносци ; ХІ) 

Други науч. ред.: В. Манчев, Д. Ралева, М. Максимова ; Други рец.:  М. Куманов, П. 
Велчев, В. Велев. – Информ. ризома. – Предм.-сист. показалец, показалец на загл., именен 
показалец. 

ISBN 978-619-185-009-9 
Юбил. изд., посветено на 1150-год. от Покръстването на българите.
Предварит. публ.: 299-а.
Съдържа:
1) (с. 9-38:) Предговор (Итория на автобиобиблиографията в съответствие с генезиса на световната 

универсална библиография);
2) (с. 9-38:) Академик, професор, доктор на педагогическите науки Александра В. Куманова 

(Библиографовед, философ, когнитолог) (Curriculum vitae);
3) (с. 39-62:) Академик, профессор, доктор педагогических наук Александра В. Куманова (Библиографовед, 

философ, когнитолог) (Curriculum vitae);
4) (с. 63-74:)  Academiian, professor, doctor of pedagogical sciences Alexandra V. Kumanova (Bibliographer, 

philosopher, cognitologist) (Curriculum vitae);
5) (с. 75-276:) Систематичен азбучно-хронологичен автобиобиблиографски списък на публикациите на акад. 

проф. д.п.н. Александра Куманова (1559 ном. назв., от които 414 назв. са авторски тр. на А. К.; 236 назв. – за нея; 909 
са науч. публ. на студенти, ръководени и рецензирани от А. К.).    

Разд. I. По докторат за научна степен „доктор по педагогика” (PhD) (NN 1-25); II. По докторат за научна 
степен „доктор на педагогическите науки” (D.Sc.) (NN 26-57); III. По конкурса за научното звание „доцент” (NN 
58-72); IV. По конкурса за научното звание „професор” (NN 73-110); V. След избора за „професор” (NN 111-1282); VІ. 
След избора за „академик” (NN 1283-1322); VІІ. За А. К. (за нея) (NN 1323-1559).

38. Методика на научните изследвания : Учебник. Ч. 1, Терминосистема / Науч. 
ред. Н. Василев ; Ред. Р. Василева ; Рец. С. Денчев, Н. Казански. – София : За буквите – О 
писменехь, 2014. – 246 с. : със сх., ил. 

Въпроси за проверка. – Библиогр.: 71 номерирани назв. – Именен показалец, предм. 
показалец.

ISBN 978-619-185-057-0
Юбил. изд., посветено на 1150-год. от Покръстването на българите.
Публ.  и във вид на електронна кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2014): <http://www.sno.unibit.bg>.
Съдържа:
1) (с. 9-28:) Предговор (Проблеми на терминосистемата на методиката на научните изследвания);
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2) (с. 29-118:) І. Модул: Основни термини: Панорама (Теми 1-4): Тема 1. Философска база на методите 
на научните изследвания (Терминосистема); Тема 2. Структура на научното изследване (Терминосистема); Тема 3. 
Знаниева структура на научното изследване (Терминосистема); Тема 4. Философско-информационна картина на света 
и научното изследване (Терминосистема).   

Библиогр. информ.: 1. Клюев, В. К. К отчетному докладу на XXI Годичном собрании Отделения 
библиотековедения Международной академии автоматизации 11 марта 2015 г. // <https://plus.google.com/u/0/
photos/108510409298775534593/albums/6125457510796210225?authkey=COmus_e6wJb8Lg>. – 11.03.2015. – 67 с.; 
2. Николова, М. Метод. Научни теории и научни методи (N 1321). // Тр. на  Студентското научно общество при 
УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 561; 583; 606. <http://www.unibit.sno.bg>; 3. Накова, Ц. Емпирични и теоретични 
методи (N 1322). // Пак там, с. 561 ; 583 ; 606. <http://www.unibit.sno.bg>; 4. Темелчова, В. Емпирико-теоретични 
методи за изследване на системи (N 1323). // Пак там, с. 561 ; 584 ; 607. <http://www.unibit.sno.bg>; 5. Базан, М. 
Методите „Бръсначът на Окам” и „Чайникът на Ръсел”: Описание (N 1324). // Пак там, с. 561 ; 584 ; 607. <http://www.
unibit.sno.bg>; 6. Георгиева, А. Законите като методи на научните изследвания (N 1325). // Пак там, с. 561 ; 584 ; 
607. <http://www.unibit.sno.bg>; 7. Папазова, А. Методите „Ахил и костенурката” и „Чувалът с жито”: Описание (N 
1326). // Пак там, с. 561 ; 584 ; 607. <http://www.unibit.sno.bg>; 8. Банков, Н. Антиномия. Антиномии на Ем. Кант (N 
1327). // Пак там, с. 562 ; 584 ; 607. <http://www.unibit.sno.bg>; 9. Табашка, С. Открития и изобретения, направени 
в Китай (N 1328). // Пак там, с. 562 ; 584 ; 607. <http://www.unibit.sno.bg>; 10. Върбанова, Д. Класификация на 
методите (N 1329). // Пак там, с. 562 ; 584 ; 607. <http://www.unibit.sno.bg>; 11. Събчева, М. Особеностите на 
методиката: Теоретичен модел (N 1330). // Пак там, с. 562 ; 584 ; 607. <http://www.unibit.sno.bg>; 12. Николова, В. 
Методология: Същност (N 1331). // Пак там, с. 562 ; 584 ; 607. <http://www.unibit.sno.bg>; 13. Илиева, Е. Диалектика 
и диалектическо мислене: Обобщено представяне (N 1332). // Пак там, с. 562 ; 584 ; 607. <http://www.unibit.sno.bg>; 
14. Димитрова, М. Науката и философията като феномени (N 1333). // Пак там, с. 562 ; 584 ; 607. <http://www.unibit.
sno.bg>; 15. Гавазова, Е. Изкуството и религията като феномени (N 1334). // Пак там, с. 562 ; 584 ; 607. <http://www.
unibit.sno.bg>; 16. Колева, Н. Науката, философията, изкуството и религията като феномени (N 1335). // Пак там, с. 
562 ; 585 ; 608. <http://www.unibit.sno.bg>; 17. Миланова, П. Научно изследване : Емпирично и теоретично равнища 
(N 1336). // Пак там, с. 562 ; 585 ; 608. <http://www.unibit.sno.bg>; 18. Стойчева, Д. Същност, явление и понятие: 
Позициониране (N 1338). // Пак там, с. 563 ; 585 ; 608; <http://www.unibit.sno.bg>; 19. Иванова, Д. Субект, обект 
и предмет на изследването : Позициониране (N 1339). // Пак там, с. 563 ; 585 ; 608. <http://www.unibit.sno.bg>; 20. 
Хаджиева, М. Анализ, класификация и систематизация : Особености (N 1340). // Пак там, с. 563 ; 585 ; 608. <http://
www.unibit.sno.bg>; 21. Стефанова, М. Съдържание и форма на научното изследване (N 1341). // Пак там, с. 563 ; 586 
; 609. <http://www.unibit.sno.bg>; 22. Игнатов, А. Синтез и аналитико-синтетична дейност в научните изследвания (N 
1342). // Пак там, с. 563 ; 586 ; 609. <http://www.unibit.sno.bg>; 23. Павлова, Н. Цел на научното изследване (N 1343). 
// Пак там, с. 563 ; 586 ; 609. <http://www.unibit.sno.bg>; 24. Радулова, М. Обективизъм и субективизъм на научното 
изследване (N 1344). // Пак там, с. 564 ; 586 ; 609. <http://www.unibit.sno.bg>; 25. Симеонова, Е. Общо, единично и 
особено в научното изследване (N 1345). // Пак там, с. 564 ; 586 ; 609. <http://www.unibit.sno.bg>; 26. Димитров, Г. 
Част и цяло в научното изследване (N 1346). // Пак там, с. 564 ; 586 ; 609. <http://www.unibit.sno.bg>; 27. Димитров, 
И. Качество и количество на научното изследване (N 1347). // Пак там, с. 564 ; 586 ; 609. <http://www.unibit.sno.
bg>; 28. Кираджийска, М. Абстракция, абстрактно и конкретно. Преминаване от абстрактното към конкретното в 
научното изследване (N 1348). // Пак там, с. 563 ; 586 ; 609. <http://www.unibit.sno.bg>; 29. Велчев, Н. Абсолютното и 
относителното като категории на диалектиката (N 1349). // Пак там, с. 564 ; 586 ; 609. <http://www.unibit.sno.bg>; 30. 
Терзиева, С. Истина. Свобода. Познание: Проблем (N 1350). // Пак там, с. 564 ; 586 ; 609. <http://www.unibit.sno.bg>; 
31. Иванова, Е. Ценност. Теория на ценностите (N 1351). // Пак там, с. 564 ; 586 ; 609. <http://www.unibit.sno.bg>; 
32. Кьосева, С. Емпирично и теоретично в научното изследване (N 1352). // Пак там, с. 564 ; 586 ; 609. <http://www.
unibit.sno.bg>; 33. Георгиев, Н. Опитът като феномен (N 1353). // Пак там, с. 564 ; 587 ; 610. <http://www.unibit.sno.
bg>; 34. Бекриева, А. Eкспериментът като феномен (N 1354). // Пак там, с. 564 ; 587 ; 610. <http://www.unibit.sno.bg>; 
35. Младенов, А. Хипотезата като феномен (N 1355). // Пак там, с. 564 ; 587 ; 610. <http://www.unibit.sno.bg>.

Отз.: 1. Пандулис, А. ХІ Студентска научна конференция и изложба на УниБИТ „Магистрали 
на цивилизацията – информация, знание,  памет” (22.05.2015 г.) [:За ораторията „Homo legens” ; „Златната 
христоматия на България” (София, 2013), „Tabula gratulatorum” (1561 ном. загл.), Плен. докл. на форума, рец. изд. 
на унив. „Апостоли на инфосферата” (София, 2010), „Методика на науч. изследвания” (София, 2014), „Ризома 
на инфосферата” (София, 2012) и интеракцията „Молитва за паметта”]. // Учит. дело (София), CXX, N 22, 8 юни 
2015, с. 6, с ил. / [Фотогр. Д. Бояджиев.]; 2. Александрова, Красимира. [За научните парадигми на познанието, 
отразени в учебника на А. Куманова „Методика на научните изследвания : Ч. І. Терминосистема”. – София, 2014]. // 
Александрова, К. Библиографията в контекста на съвременната информационна парадигма : Черти на формирането : 
[Моногр.] / Рец. А. Куманова. – София, 2015, с. 54, 288.

Рец.: 1. Александрова, К. и др. Интерактивен философско-знаниев подход (Формиране на методологическа 
и научна култура) / К. Александрова, М. Матова. // Информ. бюл. на Центр. библ. на БАН (София), 2015, N 1 (84), с. 
30-32 <cl.bas.bg/about-central-library/bulletin-of-central-library-of-bas/84-(1_2015).pdf>. – Редуц. публ.; 2. Александрова, 
К. и др. Интерактивен философско-знаниев подход (Формиране на методологическа и научна култура) / К. 
Александрова, М. Матова (N 1320). // Тр. на  Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 
369-372. – Разшир. публ. <http://www.unibit.sno.bg>; 3. Тутунаров, Х. и др. Ценно издание по методика на научните 
изследвания / Х. Тутунаров, В. Тимофеева (N 1337). // Пак там, с. 373-375. <http://www.unibit.sno.bg>.
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39. Нестинариана : Историография. Фотомонография : Уч. пособие / Науч. и яз. 
ред. Н. Василев ; Науч. ред. С.  Денчев ... [и др.] ; Терминолог. и справ.-информ. ред. Н. 
Казански ; Библиогр. и справ.-информ. ред. М. Максимова ; Справ.-информ. ред. Д. Ралева 
; Рец. Ж. Стоянов ... [и др.]. – София : За буквите – О писменехь, 2014. – 206 с. : с ил. – 
(Факлоносци ; ХІІ) 

Други ред.: Н. Цв. Кочев, Н. Ярымов, М. Куманов ; Други рец.: Х. Мутафов, С. 
Райчевски, В. Велев, И. Теофилов.

ISBN 978-619-185-028-0
Юбил. изд., посвященое провозглашению нестинарства ЮНЕСКО 30 сент. 2009 г. 

мировым нематериальным культ. наследием; 1150-лет. Крещения болгар. – Вж NN 29, 41. 
Публ.  и във вид на електронна кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2014): <http://www.sno.unibit.bg>.
Доп.: N 322. 
Отз.: 1. Александрова, К. Библиографията в контекста на съвременната информационна парадигма : Черти 

на формирането : [Моногр.] / Рец. А. Куманова. – София, 2015, с. 56-57; 2. [Второго сентября] 2.09.2015 г. в филиале 
N 1 Центральной городской детской библиотеки им А. С. Пушкина Санкт-Петербурга, Россия состоялась премьера 
книги „Нестинариана”. // <http://www.pushkinlib.spb.ru>. – 2.09.2015. – 6 с. 

Рец.: 1. Нанкова, М. Справочни книги на руски и английски език за нестинарството. // Науч. тр. на УниБИТ 
(София), Т. 12, 2014, с. 513-516 : с ил. – Рез. на рус. и англ. ез.; 2. Гарванов, И. Система от електронни библиотеки – 
образци на мащабни екипни научноизследователски резултати с участието на студентите (Томове VІІ-Х на „Трудове 
на СНО при УниБИТ”: Документиране и архивиране на уникален аудиторен и извънаудиториен учебен процес – 
вторично-документален преглед). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 247-266.

40. Очите на Шари. Sub rosa : Страници от един забравен дневник [по науч. 
експедиции в Иран, Турция /Сев. Месопотамия/, Италия, Русия, България]) = Shari`s 
eyes. Sub rosa : Pages of a forgotten diary [according to sci. missions in Iran, Turkey /North 
Mesopotamia/, Italy, Russia, Bulgaria]) / Ред., бел. Н. Василев ; Ред.-иранист И. Панов ; Рец. 
Ц. Теофанов ... [и др.] ; Епиграф: На всички, които ме изпълват със съществуването си – на 
Духа, който животвори! ”. – София : WINI 1837, 2014. – 414 с. : с ил. 

Други рец.: А. Федотов, Б. Тодорова, П. Велчев, Н. Казански. – Рез. на бълг., рус., 
англ. ез. ; В част от тир. – рез. на перс. ез.

ISBN 978-954-9437-45-4 
Нов. електорнно изд.: N 44. 
3. доп. електронно изд. – Вж N 44-а.
Публ.  и във вид на електронна кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2015, 2016): <http://www.sno.unibit.bg>.
Съдържа:
1) (с. 9-274:) Куманова, А. [Дневник:] 20 дек. 2013 – 27 септ. 1999;
2) (с. 275-378:) Куманова, А. Цит. лит. и бел. (287 ном. бел., вкл. и библиогр. информ);
3) (с. 379-380:) Василев, Н. Бележки на редактора; 
4) (с. 381-382:) Панов, И. От редактора-иранист; 
5) (с. 383:) Норузи, А. Житейски и творчески богоискателства; 
6) (с. 384:) Кияни, М. А. Достойно за внимание и възхищение;
7) (с. 385-386:) Денчев, С. В търсене на персийската цивилизация; 
8) (с. 387-388:) Теофанов, Ц. Емоционалната интерпретация на знанието; 
9) (с. 389-390:) Велчев, П. Като персийска миниатюра...;
10) (с. 391-394:) Казански, Н. Дневник на жен; 
11) (с. 410:) [Куманова, А.] Ризома на човешката душа (Анотация – схолия); 
12) (с. 411:) [Куманова, А.] Ризома человеческой души (Аннотация – схолия); 
13) (с. 412:) [Кumanova, А.] Rhizome of the Human Soul (Аnnotation – Scholium).
Библиогр. информ.: Клюев, В. К. К отчетному докладу на XXI Годичном собрании Отделения 

библиотековедения Международной академии автоматизации 11 марта 2015 г. // <https://plus.google.com/u/0/
photos/108510409298775534593/albums/6125457510796210225?authkey=COmus_e6wJb8Lg>. – 11.03.2015. – 67 с.

Рец.: 1. Парижкова, Л. Дневникът – опит да се лицезрем. // Издател (В. Търново), 2014, N 3-4, с. 48-
49. – Рез. на англ. ез. – Публ. на кор. на изд.; 2. Пандулис, Андреа и др. Единение на световете („Очите на Шари” 
– премиера) / Андреа Пандулис, Емилиана Маркова. // Издател (В. Търново), 2014, N 3-4, с. 60-61. – Рез. на англ. 
ез.; 3. Струмина, С. Една необикновена книга. // Учит. дело, N 16, 27 април 2015, с. 7. –  Публ.  на  кор. на  изд. ; 
4. Василева, Р. През очите на цивилизациите и вселените (Лични впечатления и размисли по дневника на проф. 
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Александра Куманова). // Науч. тр. на УниБИТ (София), Т. 12, 2014, с. 503-512 : с ил. – Рез. на рус. и англ. ез.; 5. 
Александрова, К. За очите на Шари и мисията на твореца (N 1377). // Тр. на  Студентското научно общество при 
УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 490-492. <http://www.unibit.sno.bg>; 6. Нанкова, М. За една необикновена книга (N 
1376). // Пак там, с. 487-489. <http://www.unibit.sno.bg>; 7. Чолова, С. „Очите на Шари” – една незабравима премиера 
на книга (N 1375). // Пак там, с. 484-486. <http://www.unibit.sno.bg>.  

41. Nestinariana : Historiography. Photomonography : Compendium / Sci. and lang. ed. 
N. Vasilev ; Sci. ed. S. Denchev ... [и др.] ; Terminological, ref. and inform. ed. N. Kazanski ; 
Bibliogr., ref. and inform. ed. M. Maximova ; Ref. and inform. ed. D. Raleva ; Rev. Z. Stoyanov... 
[и др.]. – София : За буквите – О писменехь, 2014. – 190 с. : с ил. – (Факлоносци ; ХІІІ) 

Други науч. ред.: N. Tsv. Kochev, N. Yaramov, M. Kumanov ; Рец.: S. Raychevski, V. 
Velev, I. Teofi lov

ISBN 978-619-185-028-0 
A Jubilee edition dedicated to: Intangible Cultural Heritage of Humanity on 30th 

September 2009 by UNESCO; 1150th anniversary of the Christianization of Bulgaria. – Вж NN 
29, 39.

Публ.  и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2014): <http://www.sno.unibit.bg>.
Доп.: N 322.
Отз.: Александрова, К. Библиографията в контекста на съвременната информационна парадигма : Черти на 

формирането : [Моногр.] / Рец. А. Куманова. – София, 2015, с. 56-57.
Рец.: 1. Нанкова, М. Справочни книги на руски и английски език за нестинарството. // Науч. тр. на УниБИТ 

(София), Т. 12, 2014, с. 513-516: с ил. – Рез. на рус. и англ. ез.; 2. Гарванов, И. Система от електронни библиотеки – 
образци на мащабни екипни научноизследователски резултати с участието на студентите (Томове VІІ-Х на „Трудове 
на СНО при УниБИТ”: Документиране и архивиране на уникален аудиторен и извънаудиториен учебен процес – 
вторично-документален преглед). // Тр.  на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 247-266.

2015

42. Професор Стоян Денчев : Primus inter pares : Щрихи към когнитолог. портр., 
направен в стила на интервюто : Учебник за студенти … в дисциплините от информ.-
комуникативния цикъл на знанието / Беседата води, послесл. А. Куманова ; Обща ред. и 
дейксис Н. Василев ; Рец. А. Соколов ... [и др.]. – София : За буквите – О  писменехь, 2015. 
– 184 с. : с ил. – (Факлоносци ; ХІV)

Други рец.: Д. Христозов, И. Коен, Н. Казански. – Изд. на Унив. по 
библиотекознание и информ. технологии. – Библиогр.: с. 117-138, 152-156. – Именен 
показалец

ISBN 978-619-185-189-8
Юбил. изд., посветено на 70-год. на ЮНЕСКО и 65-год. на Държ. библ. институт – 

днес: Унив. по библиотекознание и информ. технологии.
Публ.  и във вид на електронна кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2015): <http://www.sno.unibit.bg>.
Срв.: N 214.
Съдържа:
1) (с. 9-116:) Беседа със С. Д.;
2) (с. 148-156:) Куманова, А. В. Cor cordium (Послесловие) [: Феономенология на когнитологичното 

портретиране на учени];
3) (с. 157-159:) Соколов, А. Преданность науке и обществу во имя гуманизма (Когнитологический портрет 

профессора, доктора экономических наук Стояна Денчева);
4) (с. 160-162:) Соколов, А. Отдаденост на науката и обществото в името на хуманизма (Когнитологичен 

портрет на професор, д.ик.н. Стоян Денчев);
5) (с. 163-164:) Сohen, E. Scholar – creator of a new knowledge about informing systems;
6) (с. 165-166:) Коен, И. Учен – създател на ново знание за информационните системи;
7) (с. 167-168:) Христозов, Д. Щрихи към когнитологичен портрет на проф. д.ик.н. Стоян Денчев, направен 

в стила на интервюто;
8) (с. 169-170:) Казански, Н. Magister dixit (Когнитологичен портрет на професор Стоян Денчев);
9) (с. 171-173:) Василев, Н. Портрет с две лица (Дейксис).



1375

Рец.: Коен, И. Учен – създател на ново знание за информационните системи. // За буквите – О писменехь : 
Кирило-Методиевски вестник (София). – ISSN 1312-3785. – N 47, май 2016, с. 25.

43. Златна христоматия на България. : Аналит.-синтет. архитектоника на бълг. 
изящно слово от ІХ до ХХІ в. (Универс. информ. модел). Кн. 2, Антология : Уч. пособие 
по лексикография на акад. текстописане / Състав., послесл. Н. Василев, А. Куманова ; 
Науч. консултанти И. Паси ... [и др.] ; Терминолог. ред. Н. Казански ; Справ.-информ. ред. 
Д. Ралева ; Библиогр. ред. М. Максимова ; Рец. П. Велчев, И. Теофилов ; Посвещава се на 
1150-годишнината от Покръстването на българите ;  Епиграф: „Помогни ми, Господи, 
да помогна на слепите да прогледнат.” – Н. Василев. – Ново електронно изд. – София : За 
буквите – О писменехь, 2015. – 840, CCXXVIII с. : с ил. – (Факлоносци ; ІХ)

Други науч. консултанти: С. Денчев, М. Куманов. – Речник на личните, геогр. и др. 
имена ; Ключови думи на публ. – Именен показалец, показалец на загл. 

ISBN 978-619-185-170-6 
1. изд. 2014. – Вж N 34.
Публ.  e на сайта: <http://sno.unibit.bg>. 
Отз.: Алекова, Е. Идеята за словото, за езика („Златна христоматия на България” – едно полезно 

предизвикателство). // Дума (София), 2016, бр. 30

44. Очите на Шари. Sub rosa : Страници от един забравен дневник [по науч. 
експедиции в Иран, Турция /Сев. Месопотамия/, Италия, Русия, България] = Shari`s 
eyes. Sub rosa : Pages of a forgotten diary [according to sci. missions in Iran, Turkey /North 
Mesopotamia/, Italy, Russia, Bulgaria] / Ред., бел. Н. Василев ; Ред.-иранист И. Панов ; Рец. 
Ц. Теофанов ... [и др.] ; Епиграф: На всички, които ме изпълват със съществуването си – на 
Духа, който животвори! ”. – Ново електронно изд. – София : WINI 1837, 2015. – 414 с. : с 
ил. 

Други рец.: А. Федотов, Б. Тодорова, П. Велчев, Н. Казански. - Рез. на бълг., рус., 
англ. ез. ; В част от тир. рез. на перс. ез.

ISBN 978-954-9437-55-3
1. изд. 2014. – Вж N 40.
3. доп. електорнно изд. – Вж N 44-б.
Публ. e на сайта: <http://sno.unibit.bg>. 

2016

44-а. Арианика : Експедиция във Воттоваара – Карелия и Аркаим – Урал : Центрове 
на праевроп.  цивилизация в Русия : Протоарии и праславяни : Културолог.-феноменолог. 
декодиране на митолог., ист. и лингвист. пл. : Уч. пособие по дисциплината „Нестинарство : 
Информ. кодове на култ. наследство” / С. Денчев ... [и др.]. ; Науч. ред. Н. Яръмов ... [и др.]. 
; Библиогр. ред. Д. Ралева, М. Максимова ; Рец. А. Субето ... [и др.]. – София : За буквите – 
О писменехь, 2016. – 208 с. : с  ил. – (Факлоносци ; ХV)

Други авт.: А. Куманова, Н. Казански, Н. Василев ; Други ред.: М. Куманов, И. 
Теофилов ; Други рец.: В. Митко, В. Клюев, И. Петева, В. Велев. – Списък на ил. ; Списък 
на съкр. – Библиогр.: с. 127-135. – Именен показалец.   

Юбил. изд., посветено на 70-год. на ЮНЕСКО и 65-год. на Държ. библ. институт – 
днес: Унив. по библиотекознание и информ. технологии.

ISBN 978-619-185-192-8
Публ. e на сайта: <http://sno.unibit.bg>.
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44-б. Очите на Шари. Sub rosa : Страници от един забравен дневник [по науч. 
експедиции в Иран, Турция /Сев. Месопотамия/, Италия, Русия, България] = Shari`s 
eyes. Sub rosa : Pages of a forgotten diary [according to sci. missions in Iran, Turkey /North 
Mesopotamia/, Italy, Russia, Bulgaria] / Ред., бел. Н. Василев ; Ред.-иранист И. Панов ; Рец. 
Ц. Теофанов... [и др.] ; Епиграф: На всички, които ме изпълват със съществуването си – на 
Духа, който животвори!”. – 3. доп. електронно изд. – София : WINI 1837, 2015. – 422 с. : с 
ил. 

Други рец.: А. Федотов, Б. Тодорова, П. Велчев, Н. Казански. – Рез. на бълг., рус., 
англ. ез. ; В част от тир. рез. на перс. ез.

ISBN 978-954-9437-60-7
1. изд. 2014. – Вж N 40.
Ново електронно изд.: N 44. 
Публ. e на сайта: <http://sno.unibit.bg>. 

ІV. Анкетни карти, 
издадени във вид на брошури

1989

45. Бюлетинът „Нови книги” – днес и утре : Нац. комплексно библиогр. изследване 
: Анкетна карта за библиотекари и библиографи от библ. – абонати на бюл. „Нови книги” у 
нас. Въпросник I. – София, 1989. – 12 с. 

Изд. на Нар. библ. Кирил и Методий.
Без ISBN.
Обобщение на резултатите – вж N 2, с. 603-655 : сх., табл.; N 17, с. CCLXIII-CCLXXII; NN 20-21, ІІ, с. 

CCLXIII-CCLXXII. 

46. Бюлетинът „Нови книги” – днес и утре : Нац. комплексно библиогр. изследване 
: Анкетна карта за читатели от библ. – абонати на бюл. „Нови книги” у нас. Въпросник II. – 
София, 1989. – 11 с. 

Изд. на Нар. библ. Кирил и Методий.
Без ISBN.
Обобщение на резултатите – вж N 2, с. 603-655 : сх., табл.; N 17, с. CCLXIII-CCLXXII; NN 20-21, ІІ, с. 

CCLXIII-CCLXXII. 

47. Бюлетинът „Нови книги” – днес и утре : Нац. комплексно библиогр. изследване 
: Анкетна карта за читатели – частни абонати на бюл. „Нови книги” у нас. Въпросник III. – 
София, 1989. – 10 с. 

Изд. на Нар. библ. Кирил и Методий.
Без ISBN.
Обобщение на резултатите – вж N 2, с. 603-655 : сх., табл.; N 17, с. CCLXIII-CCLXXII; NN 20-21, ІІ, с. 

CCLXIII-CCLXXII. 

48. Бюлетинът „Нови книги” – днес и утре : Нац. комплексно библиогр. изследване 
: Анкетна карта за библиотекари и библиографи от общообраз. библ., които в настоящия 
момент не са абонати на бюл. „Нови книги”. Въпросник IV. – София, 1989. – 9 с. 

Изд. на Нар. библ. Кирил и Методий.
Без ISBN.
Обобщение на резултатите – вж N 2, с. 603-655 : сх., табл.; N 17, с. CCLXIII-CCLXXII; NN 20-21, ІІ, с. 

CCLXIII-CCLXXII. 
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49. Бюлетинът „Нови книги” – днес и утре : Нац. комплексно библиогр. изследване 
: Анкетна карта за читатели от общообраз. библ., които в настоящия момент не са абонати 
на бюл. „Нови книги”. Въпросник V. – София, 1989. – 8 с. 

Изд. на Нар. библ. Кирил и Методий.
Без ISBN.
Обобщение на резултатите – вж N 2, с. 603-655 : сх., табл.; N 17, с. CCLXIII-CCLXXII; NN 20-21, ІІ, с. 

CCLXIII-CCLXXII. 
          
50. Бюлетинът „Нови книги” – днес и утре : Нац. комплексно библиогр. изследване 

: Анкетна карта за специалисти-библиографоведи и библиотековеди у нас. Въпросник VI. – 
София, 1989. – 10 с. 

Изд. на Нар. библ. Кирил и Методий.
Без ISBN.
Обобщение на резултатите – вж N 2, с. 603-655 : сх., табл.; N 17, с. CCLXIII-CCLXXII; NN 20-21, ІІ, с. 

CCLXIII-CCLXXII. 

V. Студии, статии, 
публикувани и депозирани доклади, 

представени на национални и международни конференции

1985

51. Бюллетень „Нови книги” (НРБ). // Советская библиография (Москва). – ISSN 
0869-6020. – 1985, N 6, с. 79-83.

Библиогр. информ.: Библиография. Библиографоведение : указ. лит., изд. в СССР на русском языке в 1995-
1991 гг. / Рос. гос. б-ка, Науч. исслед. отд. библиогр.; [сост.: Г. Л. Левин] : [В 2-х кн.] – [Кн. 1]. – Москва, 2007, с. 418.

52. Текущее универсальное рекомендательно-библиографическое информирование 
как средство патриотического и интернационального воспитания трудящихся : [Тез. докл. 
Всесоюз. науч. конф. – Казань, нояб. 1985 г.]. // Актуальные проблемы патриотического и 
интернационального воспитания трудящихся средствами культуры и искусства : [Сб. науч. 
сообщ.]. – Казань, 1985, с. 154-155. – Без ISBN.

Библиогр. информ.: Библиография. Библиографоведение : указ. лит., изд. в СССР на русском языке в 1995-
1991 гг. / Рос. гос. б-ка, Науч. исслед. отд. библиогр.; [сост.: Г. Л. Левин] : [В 2-х кн.] – [Кн. 1]. – Москва, 2007, с. 418.

1986

53. Видовата структура на библиографията като основополагаща ос на 
националната система от библиографски пособия : [Тезисни докл. от III конф. на бълг. 
аспиранти и студенти в Ленинград, 18 май 1985 г.]. // Резюмета на доклади от участието 
на българските аспиранти и студенти в Третата конференция в Ленинград, 18 май 1985 г. – 
София, 1986, с. 14-15. – Без ISBN. 

54. Вълнуващ празник : [За срещата на випускниците от 1960-те – 1980-те г. на 
Държ. библ. институт (София), продължили висшето си образование в Ленингр. държ. 
институт по културата (Русия) от 4 април 1986 г. : Науч. и пед. школа]. // Библиотекар 
(София). – ISSN 0204-7438. – 1986, N 6, с. 45-46. 

55. Към въпроса за понятието „вид библиография” и неговото значение за системата 
на библиографията. // Библиотекар (София). – ISSN 0204-7438. – 1986, N 10, с. 2-9. 
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Отз.: 1. Сумина, М. Ю. Системно-структурная модель рекомендательной библиографии [1991 г.]. // 
Библиотековедение и библиография за рубежом (Москва), 1993, Вып. 133, с. 103; 2. Костова, Н. Библиографията в 
структурата на научната дейност. – София, 2010, с. 58-59, 179-180. 

1987

56. За понятието „вид библиография” : Въпросът за признака на деление на 
библиогр. по видове : [Тезисни докл. от IV науч.-практ. конф. на бълг. аспиранти и 
студенти в Ленинград, 17 май 1986 г.]. // Резюмета на доклади от участието на българските 
аспиранти и студенти в Четвъртата научно-практическа конференция в Ленинград, 17 май 
1986 г. – София, 1987, с. 11-12. – Без ISBN. 

57. За съдържанието на понятието „вътрешна диференциация на препоръчителната 
библиография” във връзка с класификацията на библиографията. // Библиотекар (София). – 
ISSN 0204-7438. – 1987, N 10, с. 2-8. 

Отз.: Костова, Н. Библиографията в структурата на научната дейност. – София, 2010, с. 58-59, 179-180. 

58. Некоторые вопросы развития рекомендательной библиографии в 
европейских странах – членах СЭВ (общее, особенное и единичное в ее концепциях). // 
Библиотековедение и библиография за рубежом (Москва). – ISSN 0320-7838. – 1987, Вып. 
115, с. 69-81. 

Отз.: Сумина, М. Ю. Системно-структурная модель рекомендательной библиографии [1991 г.]. // 
Библиотековедение и библиография за рубежом, 1993, Вып. 133, с. 103.

    
59. Препоръчителната библиография във видовата структура на библиографията : 

Класиф. проблеми в съв. библиографознание. // Библиотекар (София). – ISSN 0204-7438. – 
1987, N 1, с. 35-41. 

Отз.: Сумина, М. Ю. Системно-структурная модель рекомендательной библиографии [1991 г.]. // 
Библиотековедение и библиография за рубежом, 1993, Вып. 133, с. 103.

60. Съдържанието на библиографската информация като основа на отрасловата 
структура на библиографията. // Библиотекар (София). – ISSN 0204-7438. – 1987, N 12, с. 
2-8. 

1988

61. Възгледи за функционалните признаци на препоръчителната библиография : 
Приближаване към описването на функцион. й структура. // Библиотекар (София). – ISSN 
0204-7438. – 1988, N 8, с. 3-9. 

Отз.: 1. Сумина, М. Ю. Системно-структурная модель рекомендательной библиографии [1991 г.]. // 
Библиотековедение и библиография за рубежом (Москва), 1993, Вып. 133, с. 103; 2. Костова, Н. Библиографията в 
структурата на научната дейност. – София, 2010, с. 58-59, 179-180. 

62. Закономерности на вътрешната диференциация на препоръчителната 
библиография : [Статия четвърта]. // Нови книги / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий” 
(София). – ISSN 0204-5591. – 1988, N 14, с. 27-33. 

63. Основни категории и понятия в системата на препоръчителната библиография 
: [Статия втора]. // Нови книги / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий” (София). – ISSN 
0204-5591. – 1988, N 4, с. 26-33. 
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64. Отрасловата структура на библиографията като всеобща съдържателна 
диференциация на видовата й структура. // Библиотекар (София). – ISSN 0204-7438. – 1988, 
N 3, с. 3-7. 

Библиогр. информ.: Александрова, К. Библиографията в контекста на съвременната информационна 
парадигма : Черти на формирането : [Моногр.] / Рец. А. Куманова. – София, 2015, с. 288.

Отз.: Костова, Н. Библиографията в структурата на научната дейност. – София, 2010, с. 58-59, 179-180. 

65. Препоръчителната библиография във видовата структура на библиографията 
: [Статия трета]. // Нови книги / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий” (София). – ISSN 
0204-5591. – 1988, N 8, с. 19-23. 

 
66. Препоръчителната библиография като система : Опит за същностно-

структурно представяне : (Цикъл от статии). // Нови книги / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и 
Методий” (София). – ISSN 0204-5591. – 1988, N 1, с. 23-26. 

67. Разкриване същността на препоръчителната библиография : Ист.-теор. преглед 
: [Статия първа]. // Нови книги / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий” (София). – ISSN 
0204-5591. – 1988, N 1, с. 26-33. 

1989

68. Видовая структура библиографии как связь и взаимодействие видов 
библиографии (на основе теорий европейских социалистических стран). // 
Библиотековедение и библиография за рубежом (Москва). – ISSN 0320-7838. – 1989, Вып. 
123, с. 28-35. 

Библиогр. информ.: Библиография. Библиографоведение : указ. лит., изд. в СССР на русском языке в 1995-
1991 гг. / Рос. гос. б-ка, Науч. исслед. отд. библиогр.; [сост.: Г. Л. Левин] : [В 2-х кн.] – [Кн. 1]. – Москва, 2007, с. 71. 

Отз.: 1. Сумина, М. Ю. Системно-структурная модель рекомендательной библиографии [1991 
г.]. // Библиотековедение и библиография за рубежом (Москва), 1993, Вып. 133, с. 103; 2. Уржумова, О. М. 
Библиографическое обеспечение научных исследований по народной художественной культуре : Дис. – Казань, 2003, 
253 с.

69. Раскрытие сущности рекомендательной библиографии : Ист.-теорет. экскурс. 
// Рекомендательная библиография : Вопросы теории, методики, истории : Сб. науч. тр. – 
Ленинград, 1989, с. 109-135. – Изд. на Гос. публ. библ. им. М. Е.Салтыкова-Щедрина. – Без 
ISBN.

Библиогр. информ.: Библиография. Библиографоведение : указ. лит., изд. в СССР на русском языке в 1995-
1991 гг. / Рос. гос. б-ка, Науч. исслед. отд. библиогр.; [сост.: Г. Л. Левин] : [В 2-х кн.] – [Кн. 1]. – Москва, 2007, с. 415.

Отз.: Сумина, М. Ю. Системно-структурная модель рекомендательной библиографии [1991 г.]. // 
Библиотековедение и библиография за рубежом  (Москва), 1993, Вып. 133, с. 103.

70. Системата на препоръчителната библиография като структурна част от 
единната система за библиографска информация в България. Статия 1, Системно-
структурен анализ. // Библиотекар (София). – ISSN 0204-7438. – 1989, N 5, с. 30-38. 

Втора ст.: N 71.
Отз.: Сумина, М. Ю. Системно-структурная модель рекомендательной библиографии [1991 г.]. // 

Библиотековедение и библиография за рубежом  (Москва), 1993, Вып. 133, с. 103.

71. Системата на препоръчителната библиография като структурна част от 
единната система за библиографска информация в България. Статия 2, Системно-
структурен синтез. // Библиотекар (София). – ISSN 0204-7438. – 1989, N 6, с. 17-30. 

Първа ст.: N 70.
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Отз.: 1. Сумина, М. Ю. Системно-структурная модель рекомендательной библиографии [1991 г.]. // 
Библиотековедение и библиография за рубежом  (Москва), 1993, Вып. 133, с. 103; 2. Костова, Н. Библиографията в 
структурата на научната дейност. – София, 2010, с. 58-59, 179-180. 

1990

72. В поисках системы рекомендательно-библиографической деятельности 
библиотек : Болг.-сов. семинар „Системный подход к рекоменд. библиогр.” (София, 15-16 
нояб. 1988 г.). // Библиотековедение и библиография за рубежом (Москва). – ISSN 0320-
7838. – 1990, Вып. 127, с. 77-87. – Соавт. С. И. Коровицына.

Библиогр. информ.: Библиография. Библиографоведение : указ. лит., изд. в СССР на русском языке в 1995-
1991 гг. / Рос. гос. б-ка, Науч. исслед. отд. библиогр.; [сост.: Г. Л. Левин] : [В 2-х кн.] – [Кн. 1]. – Москва, 2007, с. 201.

73. Рекомендательная библиография в классификациях видов библиографии 
(на основе теорий европейских стран СЭВ). // Вопросы библиографоведения и 
библиотековедения : Межвед. сб. / Мин. гос. инст. культуры. – ISSN 0203-9761. – 1990, 
Вып. 11, с. 41-58.

Библиогр. информ.: Библиография. Библиографоведение : указ. лит., изд. в СССР на русском языке в 1995-
1991 гг. / Рос. гос. б-ка, Науч. исслед. отд. библиогр.; [сост.: Г. Л. Левин] : [В 2-х кн.] – [Кн. 1]. – Москва, 2007, с. 416.

Отз.: Сумина, М. Ю. Системно-структурная модель рекомендательной библиографии [1991 г.]. // 
Библиотековедение и библиография за рубежом (Москва), 1993, Вып. 133, с. 103.

1991

74. Библиография библиографии в Болгарии как база для изучения состояния 
рекомендательной библиографии в единой системе вторично-документальной информации. 
// Вопросы истории, теории и методики универсальной и отраслевой библиографии 
: Сб. науч. тр. – Ленинград : Гос. публ. библ. им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, 1991. 
– ISBN 5-7196-0944-X. – с. 62-91.

Библиогр. информ.: Библиография. Библиографоведение : указ. лит., изд. в СССР на русском языке в 1995-
1991 гг. / Рос. гос. б-ка, Науч. исслед. отд. библиогр.; [сост.: Г. Л. Левин] : [В 2-х кн.] – [Кн. 1]. – Москва, 2007, с. 521.

1994

75. В истории вопроса о категориях „вид библиографии” и „вид 
библиографического пособия” ([19]50-ые – 80-ые гг.). // Теоретико-методологические 
проблемы истории библиографии : Сб. науч. тр. – Москва : Моск. гос. унив. культуры, 1994. 
– ISBN 5-7196-0684-X. – с. 111-128.

Библиогр. информ.: Библиография. Библиографоведение : указ. лит., изд. в Российской Федерации на 
русском языке 1992-2000 гг. / Рос. гос. б-ка, Науч. исслед. отд. библиогр.; сост.: Г. Л. Левин и др. : В 2-х ч. – Ч. 1. – 
Москва, 2010, с. 57.

Отз.: Швецова-Водка, Г. Н. Видовая классификация библиографии в проблематике библиографоведения. // 
Российское библиографоведение : Итоги и перспективы : Сб. науч. ст. / Состав., предисл. и науч. ред. Т. Ф. Лиховид. – 
Москва, 2006, с. 292-293, 349.

2003

76. Пушкинский журнал „Современник”, его историко-библиофильское и 
современное значение : [Ростки интердисциплинарности]. – [Посв. памяти ... В. И. 
Каминского]. // Актуальные проблемы теории и истории библиофильства : Материалы 
IX Междунар. библиофильской науч. конф., посвященной 300-летию Петербурга (Санкт-
Петербург, окт. 2003 г.) / Состав. и отв. ред. В. А. Петрицкий. – Санкт-Петербург, 2003. 
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– ISBN 5-8192-0177-9. – с. 7-10. – Изд. на РАН. Науч. совет по истории мировой культуры, 
Дом ученых – Санкт-Петербург , Рос. нац. библ., Орг. рос. библиофилов. Секция кн. и 
график. – Редуц. публ. – Осн. публ.: N 13.

Библиогр. информ.: България в чуждата литература (Булгарика) за 2002-2003 : год. указател. – София : 
Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, 2009, с. 8.

Рец.: Стайкова, Ц. Теория и история на библиофилството. // Библиотека (София), 2004, N 1, с. 55, 56.

2005

77. Апостоли на инфосферата : [Т. Топалова, Л. Георгиев, С. Ленкова, Е. Златева, 
Б. Десев, Т. Бончева, М. Василев] : Онтолог. наблюдение на ценностите (В чест на 55-год. 
юбилей на Държ. библ. институт – днес: Университет по библиотекознание и информ. 
технологии) ; Епиграф: „Явното, знайното / всеки ден бива, / тука най-тайното / нам се 
открива: / своя божествен мост / в тоз рядък час / Вечната Женственост / спуска към 
нас.” – Й. В. Гьоте / прев. В. Петров. // Библиотека (София). – ISSN 0861-847X. – 2005, 
N 5, с. 58-75. – Библиогр.: лит. и бел.: 68 номерирани назв., [153 неномерирани библиогр. 
опис.]. – Продълж.: N 166. – Вж N 23.

78. Архитектоника на информационното пространство : Идеален пл. (Онтолог. 
изследване) / Епиграф: „Защото донейде знаем и донейде пророчествуваме; но, кога дойде 
съвършеното   знание, тогава това „донейде” ще изчезне. – Св. Ап. Павел. // Трудове 
на Специализираното висше у-ще по библиотекознание и информ. технологии (София). – 
ISSN 1312-5834. – Т. 4, 2005, с. 17-41. – Рез. на рус. и англ. ез.                                                                   

[Встъп. : Бележка за публ.;] I : Кадастър ; II : Феноменология ; III : Когнитология. – Цит. лит. и бел.: [35 ном. 
назв.] [: Библиогр.: 57 неном. назв.].                                                     

Редуц. публ. – Разшир. публ.: N 15.

79. Знание-episteme – знание-tеchne : Трансформатизм инфосферы (Онтология 
информ. среды). // Информационные технологии, компьютерные системы и издательская 
продукция для библиотек [Електронен ресурс] : Материалы IX Междунар. конф. и выст. 
„LIBCOM-2005” / ГПНТБ России ; Ассоц. пользвателей и разработчиков электрон. библ. и 
новых информ. технологий – [Звенигород] Ершово, Россия, 14-18 нояб. 2005 г. = Information 
technologies, computer systems, and publications for libraries : Proc. IX Intern. conf. and 
exhib. „LIBCOM-2005” / Russ. Nat. Publ. Libr. for Science and Technology ; ELNIT Assoc. – 
[Zvenigorod] Ershovo, Russia, Nov. 14-18, 2005; Эпиграф: „Поистине, память – большее чем 
пространство”. – Упанишады / пер. А. Я. Сыркина. – ISBN 5-85638-100-9. – 1 оптичен 
диск (CD-ROM). – Библиогр.: 30 неномерирани загл. в 13 номерирани бел. – Тр. / Конф. – 
Съавт.: С. Денчев. – Публ. и на англ. ез.: N 80.  

Публ.  и в: <http://www.iliac.org; http://www.gpntb.ru>; <www.gpntb.ru/libcom5/disk/doc/16.pdf>. 
Редуц. публ.: N 81. – Разшир. публ. на бълг. ез.: N 82. 
Библиогр. информ.: 1. Information Technologies, Computer Systems, and Publications for Libraries : Progr. IX 

Intern. Conf. and Exhibition „LIBCOM-2005” / Organizers and Sponsors: Rus. Nat. Publ. Libr. for Sci. and Technology; 
Intern. Assoc. of Users and Developers of Electronic; Libr. and New Inform. Technologies (ELNIT Assoc.) – Zvenigorod, 
Russia, Nov. 14-18, 2005. – [Moscow] 2005, р. 26; 2. Публ. и на рус. ез.; 3. Information Technologies, Computer Systems, 
and Publications for Libraries : List of Participants / IX Intern. Conf. and Exhibition „LIBCOM-2005” – Zvenigorod, 
Russia, Novemb. 14-18, 2005. – [Moscow] 2005, p. 5; 4. Публ. и на рус. ез.; 5. Соколова, С. 60 години от рождението 
на професор д.ик.н. Стоян Денчев : Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на 
Студентското научно общество при УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 10; 
6. Библиография : Дати и събития в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян 
Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 203-204. 

80. Knowledge-episteme – knowledge-tеchne : Transformatism of the infosphere 
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(Ontology of the inform. environment). // Information technologies, computer systems, 
and publications for libraries [Електронен ресурс] : Proc. IX Intern. conf. and exhib. 
„LIBCOM-2005” / Rus. Nat. Publ. Libr. for Science and Technology ; ELNIT Assos. – 
[Zvenigorod] Ershovo, Russia, Nov. 14-18, 2005 ; Epigraphe:„Indeed, the memory is bigger than 
the space”. – Upanishad. – ISBN 5-85638-100-9. – 1 оптичен диск (CD-ROM). – Bibliogr.: 30 
numberless titles in 13 num. notes. – Proceedings. / Conf. – Coaut. S. Denchev. – Publ. and in 
rus. – N 79. 

Публ.  и в: <http://www.iliac.org; http://www.gpntb.ru>. 
Редуц. публ.: N 81. – Разшир. публ. на бълг. ез.: N 82.
Библиогр. информ.: 1. Information Technologies, Computer Systems, and Publications for Libraries : Progr. IX 

Intern. Conf. and Exhibition „LIBCOM-2005” / Organizers and Sponsors: Rus. Nat. Publ. Libr. for Sci. and Technology ; 
Intern. Assoc. of Users and Developers of Electronic ; Libr. and New Inform. Technologies (ELNIT Assoc.) – Zvenigorod, 
Russia, Nov. 14-18, 2005. – [Moscow], 2005, р. 26; 2. Публ. и на рус. ез.; 3. Information Technologies, Computer Systems, 
and Publications for Libraries : List of Participants  IX Intern. Conf. and Exhibition „LIBCOM-2005” ─ Zvenigorod, Russia, 
Nov. 14-18, 2005. – [Moscow], 2005, p. 5; 4. Публ. и на рус. ез.; 5. Соколова, С. 60 години от рождението на професор 
д.ик.н. Стоян Денчев : Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно 
общество при УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 14.

2006

81. Знание-episteme – знание-tеchne : Трансформатизм инфосферы (Онтология 
информ. среды). // Научно-техническая информация : Сер. 1. Организация и методика 
информационной работы / ВИНИТИ (Москва). – ISSN 0548-0019. – 2006, N 9, с. 12-18. – 
Съавт.: С. Денчев. <www.gpntb.ru/libcom5/disk/doc/16.pdf>.

Осн. публ.: N 79. – Разшир. публ. на бълг. ез.: N 82.
Библиогр информ.: 1. Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 

Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при УниБИТ”. 
Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 10; 2. Библиография : Дати и събития в 
биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. 
Д. Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 203; 3. Александрова, К. Библиографията в контекста на 
съвременната информационна парадигма : Черти на формирането : [Моногр.] / Рец. А. Куманова. – София, 2015, с. 103.

Отз.: 1. Путинцев, Д. Л. О формировании новых механизмов современной модели информатизации 
общества. // Человек техногенной цивилизации в условиях информатизации общества : моногр. – Калининград : 
ФГБОУ ВПО„КГТУ”, 2011, с. 180; 2. Моiсеева, Н. Мовний дискурс у системi соцiально-комунiкацiйного знання. // 
Вiсник Книжковоi палати, 2013, N 1, с. 1-3; 3. Tikhomirova, L. S. Алгоритм оценки научного знания в тексте. // В 
мире научных открытий, 2014, N 3.2, с. 1220-1233. <http://journal-s.org/index.php/vmno/article/view/2746>.

82. Знание-episteme – знание-tеchne : Трансформатизъм на инфосферата (Онтология 
на информ. среда) / Епиграф: „Наистина, паметта е по-голямото от пространството.”. 
– Упанишади. // Трудове на Специализираното висше у-ще по библиотекознание и информ. 
технологии (София). – ISSN 1312-5834. – Т. 5, 2006, с. 103-134. – Съавт. С. Денчев. – Прил.: 
сх. 1-5. – Библиогр.: 45 неномерирани назв. – Рез. на рус. и англ. ез.

Разшир. публ. – Публ. на рус. ез.: N 79. – Редуц. публ.: N 81.
Библиогр информ.: 1. Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 

Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 10; 2. Библиография : Дати и събития 
в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. 
Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 204.

83. Ризоматика на библиографската сфера : Планетарен кадастър на класиф. 
представи (Инфраструктурна – библиогр. – картина) : ІХ. Библиогр. списък / Посв. се 
на делото на поколенията бълг. учени в библиогр. сфера ; Епиграф: „К началу ХХ в. ... 
проявилась … научная мысль … вселенскости … ”. – В. И. Вернадский. // Трудове на 
Специализираното висше у-ще по библиотекознание и информ. технологии. – ISSN 1312-
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5834. – Т. 5, 2006, с. 277-294. – Библиогр.: 158 номерирани назв. – Продълж. – Начало: N 84.  

84. Ризоматика на библиографската сфера : Планетарен кадастър на класиф. 
представи. Инфраструктурна картина : І. Постановка; ІІ. Методология; ІІІ. Когнитология; 
ІV. Историография; V. Терминология; VІ. Феноменология; VІІ. Проскопия; VІІІ. 
Праксиология : Докл. на III Нац. науч. конф. с междунар. участие „Книгата и 
„безкнижната” цивилизация”, София, 1 ноем. 2005 г. / Специализирано висше у-ще по 
библиотекознание и информ. технологии, Изд. З. Стоянов, Нац. дворец на културата, Нац. 
център за кн. при М-во на културата ; Посв. се на делото на поколенията бълг. учени в 
библиогр. сфера ; Епиграф: „К началу ХХ в. ... проявилась … научная мысль … вселенскости 
… ”. – В. И. Вернадский. // Книгата и „безкнижната” цивилизация. – София, 2006. – ISBN 
978-954-8887-19-9. – с. 401-411. – Начало. – Продълж.: N 83. 

85. Ризоматика информационной среды : Визуализация гуманит. библиогр. 
(Эпистемология инфосферы). // Information society technologies and culture [Електронен 
ресурс] : IX Intern. conf. „EVA 2006 Moscow : Culture and inform. soc. technologies. Cent. 
XXI : Electronic Inform., the visual arts and beyond” / M. I. Rudomino All-Russia State Libr. 
for Foreign Lit. ; Europ. Commiss. – Moscow, 4-8 Dec. 2006 = Технологии информационного 
общества и культура : [Материалы] IX междунар. конф. „EVA 2006 Москва : Культура 
и технологии информ. о-ва. Век XXI : Электрон. информ., визуальные искусства и за 
пределами” / Всерос. гос. библ. иностр. лит. им. М. И. Рудомино ; Европ. комис. – Эпиграф: 
„Чтоб видеть то, чего искать напрасно”. – Данте Алигьери / пер. М. Л. Лозинского. – 
Москва, 2006. – 1 оптичен диск (CD-ROM). – Тр. / Конф. – Съавт. С. Денчев. – Библиогр.: 
17 неномерирани назв. – Без ISBN. – Публ. и на бълг.  ез.: N 95. – Публ. и на англ. ез.: N 87.  

Публ.  и в: 1. <http://www.evarussia.ru; http://www.conf.cpic.ru>; 2.   <http://conf.cpic.ru/eva2006/rus/reports/
content_809.html>; 3. <http://www.evarussia.ru; http://www.conf.cpic.ru>  <http://conf.cpic.ru/upload/eva2007/reports/
tezis_1086.doc>; 4. … // Information Society Technologies and Culture = Технологии информационного общества и 
культура :  XІ Intern. Conf. „EVA-2008”, Moscow, 2008 = 11-я ежегодная конференция „ЕVА-2008”, Москва. – [CD-
ROM]. – Proceedings. / Conf. <http://www.evarussia.ru; http://www.conf.cpic.ru>. 

Библиогр. информ.: 1. Information Society Technologies and Culture : Progr. IX Intern. Conf. „EVA 2006” 
/ Organizers and Sponsors: All-Russia State Libr. for Foreign Literature ; Europ. Comm. – Moscow, 2006, p. 4; 2. Публ. 
и на рус. ез.; 3. EVA 2006 Moscow „Culture and Information Society Technologies. Century XXI”; IRITOP 2006 
„Information Resources and Technologies of Non-movable Heritage Preservation”; ECHOLOT 2006 „Audiovisual Heritage 
: Culturology, Archiving, New Technologies” : Conf., Workshops, Exhibition, Fest. / Europ. Comm. ; Rus. Comm. of the 
„Information for all” UNESCO Progr. ; Libr. for Foreign Lit. – Moscow, 2006, p. 4, 16; 4. EVA 2006 Москва „Культура 
и технологии информационного общества. Век XXI”; ИРИТОП 2006 „Информационные ресурсы и технологии 
охраны памятников”; ЭХОЛОТ 2006 „Аудиовизуальное наследие : Культурология, архивистика, новые технологии” 
: Конф., семинары, мастер-классы, выставка, фест. / Ком. Европ. сообщ. ; Рос. ком. прогр. ЮНЕСКО „Информация 
для всех” ; Всерос. гос. библ. иностр. лит. им. М. И. Рудомино. – Москва, 2006, с. 4, 17; 5. Соколова, С. 60 години от 
рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете 
на Студентското научно общество при УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 
3-4, с. 11; 6. Библиография : Дати и събития в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo sum : 
Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 210-211; 7. 
Александрова, К. Библиографията в контекста на съвременната информационна парадигма : Черти на формирането : 
[Моногр.] / Рец. А. Куманова. – София, 2015, с. 279.

 
86. Универсалната библиография от втора степен с международен обхват –  

ретроспективният пътеводител по информационната среда на планетата : Т. Боров – „Пътя 
към книгите” (Историография. Хронотоп. Феноменология. Теория) (Историография). : 
Докл. на V Нац. [науч.] конф. „Библиотеки – четене – комуникации”, В. Търново, 22-23 
ноем. 2006 г. – Посв. на 105-та год. от рожд. на проф. Т. Боров ; [Епиграф: „О,  Дух 
възвишен, ти ми даде всичко”. – Й. В. Гьоте / прев. В. Петров.] // Библиотеки – четене – 
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комуникации. – Велико Търново : Великотърновски унив. „Св. Св. Кирил и Методий”, 2007. 
–  ISBN 978-954-524-610-4. – с. 48-54. 

Редуц. публ. – Осн. публ.: на рус. ез.: N 17: XVIII-XX, 165, 397-405 и др.; NN 20-21, II, с. XVIII-XX, 165, 397-
405 и др. – Разшир. публ.: кн. на бълг. ез.: N 22. 

Публ. и в: <www.uni-vt.bg/1/?page=6547&zid=126-146k>. 

87. Rhizomatic of the information environment : Visualization of the humanitarian 
bibliogr. // Information society technologies and culture [Електронен ресурс] : IX Intern. conf. 
„EVA 2006 Moscow : Culture and inform. society technologies. Cent. XXI : Electronic inform., 
the visual arts and beyond”: Proceedings / M. I. Rudomino All-Russia State Libr. for Foreign Lit. 
; Europ. Commiss., Moscow, 4-8 Dec. 2006. – Epigraphe: „Per veder cosa che qui non ha loco”. 
– Dante Alighieri. – Bibliogr.: 17 numberless titles. – 1 оптичен диск (CD-ROM). – Coaut. S. 
Denchev. – Bibliogr.: 17 num. titles. – Без ISBN. – Publ. and in rus.: N 85.  

Публ.  и в: 1. <http://www.evarussia.ru; http://www.conf.cpic.ru>; 2.   <http://conf.cpic.ru/eva2006/rus/reports/
content_809.html>; 3. <http://www.evarussia.ru; http://www.conf.cpic.ru>  <http://conf.cpic.ru/upload/eva2007/reports/
tezis_1086.doc>; 4. … // Information Society Technologies and Culture = Технологии информационного общества и 
культура :  XІ Intern. Conf. „EVA-2008” : Proceedings, Moscow, 2008 = 11-я ежегодная конференция „ЕVА-2008”, 
Москва. – [CD-ROM]. <http://www.evarussia.ru; http://www.conf.cpic.ru>. 

Библиогр. информ.: 1. Information Society Technologies and Culture : Progr. IX Intern. Conf. „EVA 2006” 
/ Organizers and Sponsors: All-Russia State Libr. for Foreign Literature ; Europ. Comm. – Moscow, 2006, p. 4; 2. Публ. 
и на рус. ез.; 3. EVA 2006 Moscow „Culture and Information Society Technologies. Century XXI”; IRITOP 2006 
„Information Resources and Technologies of Non-movable Heritage Preservation”; ECHOLOT 2006 „Audiovisual Heritage 
: Culturology, Archiving, New Technologies” : Conf., Workshops, Exhibition, Fest. / Europ. Comm.; Rus. Comm. of the 
„Information for all” UNESCO Progr.; Libr. for Foreign Lit. – Moscow, 2006, p. 4, 16; 4. EVA 2006 Москва „Культура 
и технологии информационного общества. Век XXI”; ИРИТОП 2006 „Информационные ресурсы и технологии 
охраны памятников”; ЭХОЛОТ 2006 „Аудиовизуальное наследие: культурология, архивистика, новые технологии” 
: Конф., семинары, мастер-классы, выставка, фест. / Ком. Европ. сообщ. ; Рос. ком. прогр. ЮНЕСКО „Информация 
для всех” ; Всерос. гос. библ. иностр. лит. им. М. И. Рудомино. – Москва, 2006, с. 4, 17; 5. Соколова, С. 60 години от 
рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете 
на Студентското научно общество при УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 
3-4, с. 14; 6. Библиография : Дати и събития в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo sum : 
Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 210-211; 7. 
Александрова, К. Библиографията в контекста на съвременната информационна парадигма : Черти на формирането : 
[Моногр.] / Рец. А. Куманова. – София, 2015, с. 279.
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88. Эпистемология инфосферы : Методол. вскрытие / Эпиграф: „Мерить нужно 
/ лишь силу, а не видимость того, / что здесь перед тобой стремится кружно” – Данте 
Алигьери / Пер. М. Л. Лозинского. // Вузы культуры и искусств в едином мировом 
образовательном пространстве : Междунар. симп., Москва, 17-18 мая 2007 г. : Сб. ст. : 
[В 2 т.] / [М-во культуры и массовых коммуникаций РФ, Федер. агенство по культуру и 
кинематографию, Моск. гос. унив. культуры и искусств; При содействии: ЮНЕСКО, М-во 
образования и науки] ; Науч. ред. Н. В. Кротова ... [и др.]  = [Universities of culture and arts 
in a common world education space : Intern. symp.] / Min. of Culture and Mass Communication 
of the Russ. Federation, Federation Agency for Culture and Cinematography, The Moscow State 
Univ. of Culture and Arts, With the assistance of UNESCO, Min. of Education snd Science of the 
Russ. Federation – Moscow, 17-18 May 2007]. – Москва, 2007. – ISBN 5-94778-126-3. – Т. 2, с. 
118-121. – Съавт. С. Денчев. – Библиогр.: 30 неномерирани назв. – Публ. и на англ. ез.: N 99.  

Публ. и в: <http://www.simpsiummsuc.org/parts.htm>. 
Библиогр. информ.: 1. Universities of Culture and Arts in a Common World Education Space : Progr. Intern. 

Symp. / Min. of Culture and Mass Communication of the Russian Fed., Fed. Agency for Culture and Cinematogr., The 
Moscow State Univ. of Culture and Arts; With the assist. of: UNESCO; Min. of Education snd Science of the Russian Fed. – 
Moscow, 17-18 May 2007. – Moscow, 2007, p. 17; 2. Публ. и на рус. ез.; 3. Universities of Culture and Arts in a Common 
World Education Space : List of Participants / Min. of Culture and Mass Communication of the Russian Fed., Fed. Agency for 
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Culture and Cinematogr., The Moscow State Univ. of Culture and Arts; With the assist. of UNESCO; Min. of Education snd 
Science of the Russian Fed., Moscow, 17-18 May 2007. – Moscow, 2007, p. 14; 4. Публ. и на рус. ез.; 5. Соколова, С. 60 
години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около 
„Трудовете на Студентското научно общество при УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 
2012, N 3-4, с. 12; 6. Библиография : Дати и събития в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo 
sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 213.

89. Знание-episteme – знание-tеchne : Трансформатизъм на инфосферата (Онтология 
на информ. среда) / Епиграф: „Наистина, паметта е по-голямото от пространството.”. 
– Упанишади. // Философски алтернативи (София). – ISSN 0861-7899. – XVI, 2007, N 2-3, 
с. 168-186. – Съавт. С. Денчев. – Библиогр. – Рез. на англ. ез. 

Разшир. публ. – Публ. на рус. ез.: N 79. – Редуц. публ.: N 81. 
Библиогр информ.: Библиография : Дати и събития в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // 

Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 
2013, с. 203.

Отз.: Гюжийска, В. и др. Концептуализация и/или технологизация на идеята за смесено обучение 
(класическо и електронно) във висшето училище / В. Гюжийска, Н. Цанков. // Стратегии на образователната и 
научната политика, XX, 2012, N 5, с. 383-395.

90. Информационная среда культуры планеты (на опыте прочтения нестинарства 
/ритуальный танец на жараве/ : Рацион. карта / Эпиграф: „Чтоб видеть то, чего искать 
напрасно”. – Данте Алигьери / пер. М. Л. Лозинского. // Information society technologies 
and culture [Електронен ресурс] : X Jubilee intern. conf. „EVA 2007 Moscow : Culture 
and inform. soc. technologies. Cent. XXI : Electronic inform., the visual arts and beyond”  = 
Технологии информационного общества и культура : X юбил. междунар. конф. EVA 
2007 Москва, 3-6 дек. 2007 г. : Культура и технологии информ. о-ва. Век XXI : Электрон. 
информ., визуальные искусства и за пределами” : [Материалы] / Всерос. гос. библ. иностр. 
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Москва. – [CD-ROM]. <http://www.evarussia.ru; http://www.conf.cpic.ru>. 
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Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 10-11; 2. Библиография : Дати и 
събития в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / 
Състав. Д. Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 206-207.

Отз.: Сукиасян, Э. Р. Две конференции в декабре [: О премьере, осуществленной … науч.-докум. фильма 
„Ритм  времени”, Х междунар. конф. ЕVА-2007 (Electronic Imaging & the Visual Arts = Электронные изображения и 
визуальные искусства), Москва, 3-6 дек. 2007 г.]. // Университетская книга  (Москва), 2008, N 1, с. 10-14. 

91. Конференция за християнския хуманизъм в Рим [„Нов хуманизъм за Европа. 
Ролята на университетите”, Рим, 21-24 юни 2007 г.]. // Истина – Veritas (София). – ISSN 0861-
6450. – N 9 (1406), септ. 2007. – Съавт. Н. Казански. – Разшир. публ. – Редуц. публ.: N 93.

92. Между небето и земята : Информ. картина на нестинарството като информ. 
среда на пластовете на културата : Фрагм. от дикторския текст на филма „Ритъмът на 
времето (Нестинарство. Информ. карта)” / Идея и концепция С. Денчев ; Епиграф: „Вяра е 
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93. Нов хуманизъм за Европа : Християнска конференция [„Нов хуманизъм за 
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библиогр. (Епистемология на инфосферата) / Епиграф: „Чтоб видеть то, чего искать 
напрасно”. – Данте Алигьери / пер. М. Л. Лозинского. // Трудове на Специализираното 
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Библиогр информ.: 1. Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 
Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
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Moscow, 17-18 May 2007. – Moscow, 2007, p. 17; 2. Публ. и на рус. ез.; 3. Universities of Culture and Arts in a Common 
World Education Space : List of Participants / Min. of Culture and Mass Communication of the Russian Fed., Fed. Agency for 
Culture and Cinematogr., The Moscow State Univ. of Culture and Arts; With the assist. of : UNESCO; Min. of Education and 
Science of the Russian Fed. – Moscow, 17-18 May 2007. – Moscow, 2007, p. 14; 4. Публ. и на рус. ез.; 5. Соколова, С. 60 
години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около 
„Трудовете на Студентското научно общество при УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 
2012, N 3-4, с. 13.

100. Information environment of the culture of the Planet (On the experience of reading 
of the nestinarstvo /Ritual Fire-Dancing/) : A rational map / Epigraphe: „Per veder cosa che qui 
non ha loco” – Dante Alighieri. // Information society technologies and culture [Електронен 
ресурс] : [Tenth] X Jubilee intern. conf. „EVA 2007” Moscow : Culture and inform. soc. 
technologies. Cent. XXI : Electronic inform., the visual arts and beyond”, Moscow, 3-6 Dec. 2007 
: Proceedings / M. I. Rudomino All-Russia State Libr. for Foreign Lit. ; Europ. Commiss. – 1 
оптичен диск (CD- ROM). – Coaut.: S. Denchev. – Bibliogr.: 17 numberless titles. – Без ISBN. – 
Publ. and in rus.: N 90.  

Публ.  и в: 1. <http://www.evarussia.ru; http://www.conf.cpic.ru>  <http://conf.cpic.ru/upload/eva2007/reports/
tezis_1086.doc>; 2. … // Information Society Technologies and Culture = Технологии информационного общества и 
культура :  XІ Intern. Conf. „EVA-2008”, Moscow, 2008 : Proceedings = 11-я ежегодная конференция „ЕVА-2008”, 
Москва. – [CD-ROM]. <http://www.evarussia.ru; http://www.conf.cpic.ru>. 

Библиогр. информ.: 1. Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 
Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 13-14; 2. Библиография : Дати и 
събития в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / 
Състав. Д. Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 199-200.

Отз.: Сукиасян, Э. Р. Две конференции в декабре [: О премьере, осуществленной … науч.-докум. фильма 
„Ритм  времени”, Х междунар. конф. ЕVА-2007 (Electronic Imaging & the Visual Arts  = Электронные изображения и 
визуальные искусства), Москва, 3-6 дек. 2007 г.]. // Университетская книга  (Москва), 2008, N 1, с. 10-14.  

2008

101. Експедиция в Иран за установяване историографската информационна карта 
на нестинарската феноменология в България : [Изследване на информ. паралел между 
културите на Древен Иран и България] / Епиграф: „Чадата на Адам едно са тяло” – 
Саади. // Издател (В. Търново). – ISSN 1310-4624. – 2008, N 3-4, с. 45-55 : с ил. – Съавт.: С. 
Денчев, М. Куманов, Н. Казански. 

Библиогр. информ.: Библиография : Дати и събития в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // 
Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 
2013, с. 203.

102. За изследователя, науката и информационната реалност – за Трудовете 
на Студентското научно общество (Вместо предговор от съставителите). // Трудове 
на Студентското науч. о-во при Специализираното висше у-ще по библиотекознание 
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и информ. технологии (София). – ISSN 1313-4566. – Т. 1, 2008, с. 19-30. – Съавт.: С. 
Шапкалова, Т. Генова, П. Златкова, И. Гетова-Златева, П. Попова. – Без подпис. 

[Разд.: І. Изследователят в науката; II. Онтологична картина на феномена „изследовател – наука – 
информационна реалност”; ІІІ. Проблемно-тематична класификационна структура на изследванията-публикации на 
членовете на Студентското научно общество при СВУБИТ]. 

103. За научноизследователското творчество на Студентското научно общество 
и неговите І-ІV конференции : За том ІІ. Избрани публикации (Вместо предговор от 
съставителите). // Трудове на Студентското науч. о-во при Специализираното висше у-ще по 
библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1313-4566. – Т. 2, 2008, с. 36-78 
: с табл. – Съавт.: С. Шапкалова, Т. Генова, П. Златкова, И. Гетова-Златева, П. Попова. – 
Библиогр.: 430 неномерирани назв. в 34 номерирани бел. – Без подпис. 

Разд.: ВЕРТИКАЛ [: OC]: Публикации на СНО към момента на подготовка на Т. ІІ: Избрани произведения: 
І. Планировка; ІІ. Организация; ІІІ. Методология; ІV. Онтология; V. Феноменология; VІ. Информационен дискурс; 
VІІ. Социокултурен дискурс; VІІІ. Моделиране; ІX. Стратификация; X. Honor; XІ. Varius multiplex multiformis; 
ХОРИЗОНТАЛ [: СЕЧЕНИЕ]: Т. ІІ: І–ІV Студентски научни конференции: Избрани публикации; І. Системно-
структурна картина; ІІ. Вторичнодокументална картина; ІІІ. Аналитико-синтетична картина; ВМЕСТИМОСТ [: 
СЪВМЕСТНО]: ЗАЕДНО.

104. За филма „Ритъмът на времето” : [Премиера на „Ритъмът на времето 
(Нестинарство: Информ. карта)” [Видеозапис] : Науч.-докум. филм / Специализирано 
висше у-ще по библиотекознание и информ. технологии ; Продуцент, идея и концепция 
Стоян Денчев ; Сценарий А. Куманова, Милен Куманов ; Режисура А. Куманова , Андрей 
Алтъпармаков ; Оператор Стефан Алтъпармаков ; Ред. Никола Казански, Антон Даскалов 
; Консултант Николай Цв. Кочев ... [и др.]. – София : БУЛФИЛМ, 2008. – 1 оптичен диск 
[DVD]. – Варианти: 2007: редуц.: на бълг. и англ. ез.; 2008: разшир.: на бълг., рус., англ.].] // 
Издател (В. Търново). – ISSN 1310-4624. – 2008, N 3-4, с. 63-66. – Без подпис.

105. Информация : [Определение]. // Трудове на Студентското науч. о-во при 
Специализираното висше у-ще по библиотекознание и информ. технологии (София). – 
ISSN 1313-4566. – Т. 1, 2008, с. 489. – Редуц. публ.

106. Планетарна информационна среда на културата (Върху опита за прочит на 
нестинарството : Рацион. карта) (І. Синтез) / Епиграф: „… и се раздаваше всекиму според 
нуждата” – Деян. (4: 35). // Пета национална научна конференция с международно участие 
„Кирилицата в духовността на европейската информационна цивилизация”, София, 1 
ноември 2007 г. – София, 2008. – ISBN 978-954-8887-42-7. – с. 608-619. – Съавт.: С. Денчев, 
Н. Казански. – Библиогр.: 16 бел., 46 неномерирани загл. – Начало. – Продълж.:  N 129.  

Библиогр информ.: Библиография : Дати и събития в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // 
Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 
2013, с. 210.

107. Ритм времен : Нестинарство (Танец на расколенных углях) : Информ. о фильме 
в связи с премьерой 28.06.2008 г. в Санкт-Петербурге – Рос. нац. библ. ; Публикация 
сценария одноименного научно-документального фильма на русском языке. // <http://www.
nlr.ru/news/vid_news.php?id=882>. – 28.06.2008. – 7 с. – Без подпис. 

  
108. Святото Кирило-Методиево дело : Провидчество на ХХІ в. (Филос. и 

информ. карт. на познанието и о-вото) : [ За феноменологията на акад. интерактивни 
интертекстуални аксиологии на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание 
и информ. технологии „Бяла светлина” (Lux alba) : Оратория : Божествен флорилегиум – 
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Идил. триптих : 1-3 / Епиграф: „и ний сме дали нещо на светът / и на вси словене книга да 
четът”. – И. Вазов. // Трудове на Студентското науч. о-во при Специализираното висше 
у-ще по библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1313-4566. – Т. 2, 2008, с. 
493-502. – Библиогр.: 19 неномерирани назв. в 24 номерирани бел. – Без подпис.  

109. Универсалност на хуманитарното знание : Когнитивен библиогр. контекст 
на инфосферата в антропол. трансформации на времето (Постановка. Методология. 
Историография. Терминосистема. Структура. Обобщение) / Епиграфи: „… и се раздаваше 
всекиму според нуждата” – Деян. (4: 35) ; „Медиократичната култура – външно 
разширение на човека.” – М. Маклуън. // Пета нац. науч. конф. с междунар. участие 
„Кирилицата в духовността на европейската информационна цивилизация”, София, 1 
ноември 2007 г. – София, 2008. – ISBN 978-954-8887-42-7. – с. 393-423. – Съавт.: С. Денчев, 
Н. Казански. – Библиогр.: 16 бел. + 80 неномерирани загл.

Библиогр. информ.: 1. Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 
Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 12; 2. Библиография : Дати и събития 
в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. 
Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 212.

110. Универсальность гуманитарного знания : Когнитив. контекст инфосферы 
(Нестинарство /Ритуальный танец на огне/) : Рацион. планетарная историогр. 
взаимоперекрывающаяся карта в антропол. трансимиссиях времени ; [Эпиграф: 
„И  Дух Божий носился над водою” – Быт. (1: 2)]. // [Пятнадцатая] XV Юбилейная 
международная конференция „Крым 2008” „Библиотеки и информационные ресурсы 
в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса”, Крим, 7-15 юни 2008 г. 
[Електронен ресурс] : Материалы = XV Jubilee international conference „Crimea 2008” 
„Libraries and information resources in the modern world of science, culture, education, 
and business”, Crimea, 7-15 June, 2008 : Proceedings / Федер. агенство по культуре и 
кинематографии, Россия ; М-во культуры и туризма Украины ; М-во культуры и искусств 
Автоном. респ. Крым и др. – Судак, 2008. – 1 оптичен диск (CD-ROM), с. 1-17. – Съавт. С. 
Денчев. – Библиогр.: 46 неномерирани загл. в 16 номерирани бел. – Без ISBN. – Публ. и на 
англ. ез. – Загл. и на укр. ез.: N 111.  

Публ.  и в: <http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2008/eng/cd/44.pdf>. 
Библиогр. информ.: 1. Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 

Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател : (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 12; 2. Библиография : Дати и 
събития в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / 
Състав. Д. Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 212.

111. Universality of humanitarian knowledge : A cognitive context of the infosphere 
(Nestinarstvo /Ritual fi re-dancing/) : A rational planetary historiographical overlapping map in 
the anthropol. time transmissions / Epigraphe: „and darkness covered the abyss, while a mighty 
wind swept over the waters” – Genesis (1: 2). // [Fifteenth] XV Jubilee international conference 
„Crimea 2008” „Libraries and information resources in the modern world of science, culture, 
education, and business”, Crimea, 7-15 June, 2008 [Електронен ресурс] : Proceedings / Federal 
Agency for Culture and Cinematography, Russia ; Min. of Culture and Tourism of Ukraine ; Min. 
of Culture and Tourism of Ukraine etc. – Sudak, 2008. – 1 оптичен диск (CD-ROM), p. 1-17. – 
Coaut.: S. Denchev. – Bibliogr.: 16 notes + 46 numberless titles. – Без ISBN. – Publ. and in rus. 
– Тitle in ukr.: N 110. 

Публ. и в: <http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2008/eng/cd/44.pdf>. 
Библиогр. информ.: Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 
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Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 14.

112. Universality of humanitarian knowledge : A cognitive context of the infosphere 
: Nestinarstvo (Ritual fi re-dancing) : A planetary historiographical map of the anthropol. 
transmissions of time) : [1.] [Publ.  in Eng. of the script of the doc. fi lm of the same name : 2] 
/ Epigraphe: „and they distributed to each as anyone has need” – Acts (4: 35). // Informing 
science and information technology education conference 2008 (InSITE), Varna (Bulgaria), Jun. 
22-25, 2008 : Proceedings : [Plenary rep.]. – Варна, 2008, с. 1-17. – Coaut.: S. Denchev, D. 
Christozov, N. Kazanski. – Библиогр.: 51 notes + 129 numberless titles. – Без ISBN. – <http://
informingscience.org/2008/docs/Keynote_InSITE2008.pdf>  

Публ. и в:  <http://informingscience.org/2008/topic_order.htm>. 
Библиогр. информ.: 1. Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 

Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 14; 2. Библиография : Дати и събития 
в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. 
Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 200.

Рец.: Denchev, S. Picture of the Bibliographical Information of the Planet to the XXI Century : Book Review 
written by … : Kumanova, A. V. Introduction into humanitarian bibliography : In 2 parts : Pt. І–ІІ : Studies in Bibliography : 
A Course of Lectures in General Bibliography / State University of Library Studies and Information Technologies – Bulgaria 
; Saint Petersburg State University of Culture and Arts – Russia. – New Ed. – Sofi a : Gutenberg, 2007. – 1401 p. // Informing 
Science : the International Journal of an Emerging Transdiscipline (Santa Rosa), Vol. 5, 2008, р. VІІ, VІІІ; Vol. 11, 2008, р. 
365-366; // Journal of Issues in Informing Science and Information Technology (Santa Rosa), Vol. 5, 2008, р. ІX-X; <http://
inform.nu/Articles/Vol11/ISJv11p365–366Denchev.pdf> ; <http://iisit.org/IssuesVol5.htm>;  <http://iisit.org/IssuesVol5.htm>. 

2009

113. Бележки към изискванията за библиографското оформление на публикациите, 
представяни в „Трудовете на Студентското научно общество” на Специализираното висше 
училище по библиотекознание и информационни технологии. // Трудове на Студентското 
науч. о-во при Специализираното висше у-ще по библиотекознание и информ. технологии 
(София). – ISSN 1313-4566. – Т. 4, 2009, с. 110-120. – Съавт. М. Максимова.  

 
114. Българският книжовен и литературен език като хиперкатегория на 

националната сигурност (Постановка на проблема) / Епиграф: „<…> ако коренът е свят, 
свети са и клоните”. – Св. Ап. Павел. Рим. (11: 16) : Докл., представен на межд. науч. 
конф. „Глобализъм и сигурност” – София, 5 юни 2009 г. // Деп. на 5.06.2009 г. в Библ.-
информ. център на Унив. по библиотекознание и информ. технологии. – Съавт.: С. Денчев, 
М. Куманов, Н. Василев. – Редуц. публ. – Вж N 135.

115. Графемите на кирилицата в естествената знакова класификация на писмото 
на Homo sapiens’a (Към аксиолог. въпрос за методологията на писмената ера) / Епиграф: 
„Слънцето не свети ли на всички” – Св. Климент Охридски. // [Шеста] VІ национална 
научна конференция с международно участие „България в културното многообразие на 
Европа”, 1.11.2008 г., София, Национален дворец на културата. – София, 2009. – ISBN 978-
954-8887-65-6. – с. 111-118. – Съавт.: С. Денчев. 

Библиогр. информ.: 1. Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 
Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 10; 2. Библиография : Дати и събития 
в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. 
Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 202.

Отз.: Христов, Х. Значимост и унифициране на кирилицата в сравнителния анализ на писмената и 
културна интеграция на славянския свят. // [Дванадесета] ХІІ национална научна конференция с международно 
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участие „Обществото на знанието и хумънизмът на ХХІ век”, 1.11.2014 г., София, УниБИТ. – София, 2015, с. 544, 547. 
 
116. Графемите на писмото на Homo sapiens`a (Естествена знакова класификация 

на човечеството) : Пленарен докл. [на ІІІ науч. семинар на СВУБИТ, Слънчев бряг, 
8-10.05.2008 г.] / Епиграфи: „Ние сме устата на пространството / И времето”. – А. 
А. Тарковски ; Мъдрец не е този, който различава, а този, който съпоставя ивиците 
светлина, откъдето и да излизат те …”. –  У. Еко ; „Когато губим познанието за 
пътищата на развитие на знанието, ние губим неговата пълнота, цялостност, губим  
реалността.”. – Н. Яръмов. // Нови информационни технологии в образователния процес 
(София). – ISSN 1313-2768. – 2009, с. 9-26. – Съавт.: С. Денчев. – С рис. на авт. – Библиогр.: 
19 неномерирани назв. в 35 ном. бел.     

Библиогр. информ.: 1. Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 
Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 10; 2. Библиография : Дати и събития 
в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. 
Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 202.

117. Графемы письма Homo sapiens`a (Естественная знаковая классификация 
человечества) : К аксиолог. вопросу методологии письменной эры / Эпиграфы: „Мы уста 
пространства / И времени”. – А. А. Тарковский ; Мудрец не  тот, кто различает, а 
тот, кто сопоставляет полоски света, откуда бы они не исходили …”. –  У. Эко ; „Когда 
теряем познание о путях развития знания, мы теряем его полноту,  целостность, теряем  
реальность.”. – Н. Ярымов. // Ноосферное  образование в евразийском пространстве. Т. 
1, [Первая] І научная конференция – Санкт-Петербург, 2-3 апреля 2009 г. / Смольный унив. 
РАО. – Санкт-Петербург, 2009. – ISBN 978-5-7591-0980-8. – с. 586-599. – Съавт.: С. Денчев. 
– С рис. на авт. – Библиогр.: 19 неномерирани назв. в 35 номерирани бел. – Редуц. публ. 

Библиогр. информ.: 1. Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 
Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 10; 2. Библиография : Дати и събития 
в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. 
Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 202.

Отз.: 1. Субетто, А. И. Ноосферная научная школа в России: итоги и перспективы / Ноосферная обществ. 
акад. ; Под науч. ред. Л. А. Зеленова. – Спб., 2012, с. 49; 2. Субетто, А. И. Библиографическая систематика работ 
(1970-2012). Биография и избранные работы : Ч. ІІІ. Научная автобиография автора и избранные работы (Юбил. изд., 
посв. 75-лет. авт.) / Ноосферная обществ. акад. ; Под науч. ред. А. А. Горбунова. – СПБ., 2012, с. 49. 

118. Експедиция в Иран за установяване историографската информационна карта 
на нестинарската феноменология в България : Пленарен докл. / Епиграф: „Чадата на Адам 
едно са тяло” – Саади. // [Шеста] VІ национална научна конференция с международно 
участие „България в културното многообразие на Европа”, 1 ноември 2008 г., София, 
Национален дворец на културата. – София, 2009. – ISBN 978-954-8887-65-6. – с. 45-92 : с 
ил. – Съавт.: С. Денчев, М. Куманов, Н. Казански. – Библиогр.: 219 неномерирани загл. в 
117 номерирани бел. – Рез. на англ. ез. 

Библиогр. информ.: 1. Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 
Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 12; 2. Библиография : Дати и събития 
в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. 
Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 203.

Отз.: 1-2. Да оздравим българския дух, да пребъде България! [: За науч. форум и за пленарния докл.] // Нова 
Зора, N 40, 4 ноем. 2008, с. 5; … <http:www.novazora.net/2008/issue40/story_07.html>. 

119. За Том ІV на Студентското научно общество при Специализираното висше 
училище по библиотекознание и информационни технологии (Вместо предговор от 
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съставителите). // Трудове на Студентското науч. о-во при Специализираното висше у-ще по 
библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1313-4566. – Т. 4, 2009, с. 51-62 
: с табл. – Съавт.: С. Шапкалова, Т. Генова, П. Златкова, И. Гетова-Златева, П. Попова. – 
Библиогр.: 19 неномерирани назв. в 15 номерирани бел. – Без подпис. 

Разд.: І. Традиции: Дъга; ІІ. Структура: Отвес; ІІІ. Екип: Линия на хоризонта. 

120. Изследване на информационната карта на трансмисиите на култура в 
нестинарската обредност като открита информационна среда на култовите практики и 
вярвания, установими в музеите на Централна и Източна Турция (Ист.: Сев. Месопотамия) 
: Докл. на заседание на Науч. съвет на Специализираното висше у-ще по библиотекознание 
и информ. технологии на 29.06.2009 г. / Епиграф: „Вяра е жива представа на онова, за 
което се надяваме, и разкриване на онова, що се не вижда” – Евр. (11: 1). // За буквите – О 
писменехь : Кирило-Методиевски вестник (София). – ISSN 1312-3785. – N 31, ноем. 2009, 
с. 31 : с ил. – Съавт.: С. Денчев, Н. Казански, Н. Василев. – Начало. – Продълж.: N 143. – 
Редуц. публ.

121. Изследване на информационната карта на трансмисиите на култура в 
нестинарската обредност като открита информационна среда на култовите практики 
и вярвания, установими в  музеите на Централна и Източна Турция (Ист.: Сев. 
Месопотамия) : Докл. на заседание на Науч. съвет на Специализираното висше у-ще 
по библиотекознание и информ. технологии на 29.06.2009 г. / Епиграф: „Вяра е жива 
представа на онова, за което се надяваме, и разкриване на онова, що се не вижда” – Евр. 
(11: 1). // Издател (В. Търново). – ISSN 1310-4624. – 2009, N 1-2, с. 16-32 : с ил. – Съавт.: С. 
Денчев, Н. Казански, Н. Василев. – Редуц. публ.

Библиогр информ.: 1. Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 
Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател : Науч. сп. за книгата, 2012, N 3-4, с. 12-13; 2. Библиография : 
Дати и събития в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. 
сб. / Състав. Д. Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 204. 

122. Информационна картина на феномена „личност” : Соц.-психол. и 
онтолог. дискурс (Емпир. изследване и теор. обобщение на Студентското науч. о-во при 
Специализираното висше у-ще по библиотекознание и информ. технологии). // Трудове на 
Студентското науч. о-во при Специализираното висше у-ще по библиотекознание и информ. 
технологии (София). – ISSN 1313-4566. – Т. 4, 2009, с. 63-76 : с 1-5 табл., ил. – Съавт.: С. 
Денчев, П. Златкова, Е. Игнатова, М. Никова. – Предварит. публ. – Осн. публ.: N 146.

Библиогр информ.: 1. Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 
Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 8; 2. Библиография : Дати и събития 
в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. 
Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 205.

Отз.: 1. Симова, Полина. Архитекти на инфосферата. // Библиотека, 2010, N 1, с. 53. <http://www.
nationallibrary.bg/fce/001/0106/fi les/52-Sinova-10-1.pdf>

123. Иранские корни нестинарского феномена (Экспедиция в Иран с целью 
установления историографической информационной карты нестинарской феноменологии 
в Болгарии в качестве трансмиссии мировой культуры) / Эпиграф: „Все племя Адамово – 
тело одно…” – Саади / пер. К. Липскерова. // Митра : Зороастр. информ.-аналит. журн. 
(Санкт-Петербург), 2009, N 10 (14), с. 131-141 : с ил. – Съавт.: С. Денчев, М. Куманов, Н. 
Казански. – Без ISSN.

Библиогр информ.: Библиография : Дати и събития в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // 
Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 
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2013, с. 207.
Отз.: 1. Николова, Б. Новият брой на информационно-аналитичното списание „Митра” (Справочно-

енцикл. изд.) [: Рец. за: сп. „Митра” (Санкт-Петербург), 2009, N 10/14]. // Тр. на СВУБИТ (София), Т. 8, 2010, с. 479-
487; 2. Николова, Б. Новият брой на информационно-аналитичното списание „Митра” (Справочно-енцикл. изд.) [: 
Рец. за: сп. „Митра” (Санкт-Петербург), 2009, N 10/14] (N 504). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ 
(София), Т. VІ, 2011, с. 372-376.

124. Историографска експедиция в Санкт-Петербург за установяване 
информационната карта на нестинарската феноменология в България / Епиграф: „Uno 
itinere non potest pervenire ad tantum grande secretum”. // [Шеста] VІ национална научна 
конференция с международно участие „България в културното многообразие на Европа”, 1 
ноември 2008 г., София, Национален дворец на културата. – София, 2009. – ISBN 978-954-
8887-65-6. – с. 505-610. – Съавт.: С. Денчев, М. Куманов, Н. Казански. –  Библиогр.: 1036 
неномерирани загл. в 136 номерирани. бел. 

Библиогр информ.: 1. Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 
Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 13; 2. Библиография : Дати и събития 
в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. 
Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 207.

125. Личност : [Определение]. // Трудове  на Студентското науч. о-во при 
Специализираното висше у-ще по библиотекознание и информ. технологии (София). – 
ISSN 1313-4566. – Т. 4, 2009, с. 457-458.

126. Научноизследователското творчество на членовете на Студентското 
научно общество на СВУБИТ (Стратификация по проведените І-ІІІ и подготвяната ІV 
Студентска научна конференция, 2005-2008 г. : Докл. и съобщ. на ІІІ Науч. семинар на 
СВУБИТ, Слънчев бряг, 8-10.05.2008 г. ; Епиграф: „Varius multiplex multiformis”. // Нови 
информационни технологии в образователния процес (София). – ISSN 1313-2768. – 2009, 
с. 9-26 : с табл. – Съавт.: С. Денчев, Иглика Гетова-Златева, П. Попова, С. Шапкалова, П. 
Златкова, С. Ефтимова, Е. Игнатова, Г. Трифонова. – Библиогр.: 420 неномерирани назв. в 
27 номерирани бел. – Предварит. публ.

127. Нестинарството – живата старина : Експедиции в Странджа – Древен Иран 
– Санкт Петербург – Центр. и Изт. Турция (Кападокия) : Изследване на информ. карта 
на трансмисиите на култура в нестинарската обредност като открита информ. среда на 
култовите практики и вярвяния, установими в музеите на Центр. и Изт. Турция (ист.: 
Сев. Месопотамия) / Епиграф: „Вяра е жива представа на онова, за което се надяваме, и 
разкриване на онова,  що се не вижда” – Евр. (11: 1). // За буквите – О писменехь : Кирило-
Методиевски вестник (София). – ISSN 1312-3785. – N 31, ноем. 2009, с. 28-29 : с ил. – 
Съавт.: С. Денчев, Н. Казански, Н. Василев.  

Библиогр информ.: Библиография : Дати и събития в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // 
Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 
2013, с. 209.

128. От Древна Тракия до Плиска и Преслав : По птичето трасе Via Pontica : 
Науч. експедиция в доислямски Иран. Историогр. информ. карта на нестинарската 
феноменология в България (17-29.06.2008. – София – Техеран – София). // За буквите – О 
писменехь : Кирило-Методиевски вестник (София). – ISSN 1312-3785. – N 30, май 2009, с. 
32-33 : с ил. – Съавт.: С. Денчев, М. Куманов, Н. Казански.

Публ.: Уникати – макет… – Вж N 133.
Библиогр информ.: Библиография : Дати и събития в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // 
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Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 
2013, с. 210.

129. Планетарна информационна среда на културата (Върху опита за прочит на 
нестинарството : Рацион. карта) (ІІ. Анализ) / Епиграф: „… и се раздаваше всекиму според 
нуждата” – Деян. (4: 35). // [Шеста] VІ национална научна конференция с международно 
участие „България в културното многообразие на Европа”, 1 ноември 2008 г., София, 
Национален дворец на културата. – София, 2009. – ISBN 978-954-8887-65-6. – с. 475-504. 
– Съавт.: С. Денчев, М. Куманов, Н. Казански. – Библиогр.: 92 неномерирани назв. в 16 
номерирани бел. – Продълж. – Начало: N 106.         

Библиогр информ.: 1. Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 
Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 11, 13; 2. Библиография : Дати и 
събития в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / 
Състав. Д. Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 210.

Отз.: 1-2. Да оздравим българския дух, да пребъде България! [: За науч. форум и за пленарния докл.] // Нова 
Зора, N 40, 4 ноем. 2008, с. 5 <http:www.novazora.net/2008/issue40/story_07.html>. 

130. Регламент за участие на … Студентска научна конференция и изложба 
на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни 
технологии. // Трудове на Студентското науч. о-во при Специализираното висше у-ще по 
библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1313-4566. – Т. 4, 2009, с. 106-
109. – Съавт.: Д. Рагьова. – Без подпис.

131. Регламент за участие на V Студентска научна конференция „Информация 
– ценности – общество” – „Information – values – society” [на Специализираното висше 
училище по библиотекознание и информационни технологии, 22 май 2009 г.] // <http://www.
local.svubit.org/2009/03/08/opеn-da>. – 5.01.2009. – 4 с. – Съавт. Д. Рагьова. – Без подпис.  

132. Тракия – трансмисия на световни култури и цивилизации : Историогр. поглед 
(На прага на синтез на траколог. знание : Към въпроса за неговата онтология) / Епиграф: 
„Жетвата е голяма, а работниците малко” – Мат. (9: 37). // Тракия – кръстопът на 
цивилизации (Споделен опит) : Сб. с материали по конф. на СВУБИТ, съфинансирана от 
Европ. съюз чрез Европ. соц. фонд – проект BG051PO001/07/3.3.-01/14, София, 14.05.2009. 
– София, 2009. – ISBN 978-954-9437-20-1. – с. 19-49. – Съавт.: С. Денчев, М. Куманов.

Библиогр. информ.: 1. Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 
Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 13; 2. Библиография : Дати и събития 
в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. 
Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 212.

133. Уникати – мълчаливи свидетели на интеракциите на древните цивилизации : 
Експедиции на Специализираното висше у-ще по библиотекознание и информ. технологии 
за установяване историогр. информ. карта на нестинарската феноменология в България 
(2007-2008 г.) / Издирени, събр. и систематизирани от ... . // За буквите – О писменехь : 
Кирило-Методиевски вестник (София). – ISSN 1312-3785. – N 30, май 2009, с. 33 : с ил. – 
Съавт.: С. Денчев, М. Куманов, Н. Казански. 

Макетът се съхранява в Музея на съвременната българска духовност на УниБИТ (СВУБИТ) и фиксира във 
формата на културни вихри от образи и форми трансмисията на огнения култ и съпътстващите го ритуали и обредни 
практики през вековете, намиращи се по птичето трасе Via Pontica. – Без подпис.  – Осн. публ.: N 128.

134. [Феноменът „лидер” : пасионарност : търсене – намиране – създаване] : Докл. 
на ІІ науч. сес. Лидерите  на содиалните идеи в България XIX-XX век, проведена в Големия 



1395

салон на БАН – 25 юни 2009 г. // Бюлетин / Институт по теория и практика на лидерството 
„Стефан Стамболов”. – ISSN 1313-8782. – 2009, N 2, с. 52-53.

135. The Bulgarian literary language as a hypercategory of the national security : 
Formulation of the problem / Epigraphe: „if the root is blessed, so are the branches”. – Ap. Paul. 
Romans. (11: 16). // Globalism and security : Intern. sci. conf., Sofi a, 5th Jun. 2009. – Sofi a, 2009, 
с. 176-193. – Coaut.: S. Denchev, M. Kumanov, N. Vasilev. – Без ISBN. – Вж N 114.

Библиогр. информ.: 1. Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 
Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 13; 2. Библиография : Дати и събития 
в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. 
Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 199.

2010
 
136. Библиографический гомеостазис планеты – историологический морфизм 

ноосферы и аксиология социокультурного единства многообразия информационной 
среды человечества. // Международный  библиографический конгресс : Программа / М-во 
культуры РФ,  Рос. библ. ассоц., Библ. асамблея Еврази, Рос. нац. библ., Рос. гос. библ., 
Президентская библ. им. Б. Н. Ельцина, Библ. Рос. акад. наук; Рос. кн. палата (Санкт-
Петербург, 21-23.09.2010). – Санкт-Петербург, 2010, с. 10. – Съавт.: С. Денчев. – Без ISBN.

Публ. и в: <www.nlr.ru/tus/20100921/rus/prog.doc>
Библиогр. информ.: 1. Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 

Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 9; 2. Библиография : Дати и събития 
в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. 
Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 201.

137. Библиографският хомеостаз на планетата – историологичен морфизъм 
на ноосферата и аксиология на социокултурното единство на многообразието на 
информационната среда на човечеството (Вторичнодокументална проскопия) : Докл. на 
VІІІ Нац. конф., В. Търново, 17-18 ноем. 2009 г. / Епиграф: „Светът преминава в течно 
състояние, той губи своите форми, и няма повече твърди тела <...>.” – Н. А. Бердяев. 
// Библиотеки – четене – комуникации (В. Търново). – ISSN 1313-8138. – 2010, с. 13-35. – 
Съавт.: С. Денчев. – Посветено на 120-та год. от осн. на библ.

Библиогр. информ.: 1. Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 
Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 9; 2. Библиография : Дати и събития 
в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. 
Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 200.

Отз.: [Сто и двайсет]120 години Народна библиотека „П. Р. Славейков” – В. Търново. // Издател (В. 
Търново), 2009, N 1-2, с. 48-49.

138. Българското начало в европейската цивилизация : Онтология на иназацията 
(Из пленарен докл. на VІІ нац. науч. конф. с междунар. участие „България – кръстопът 
на  култури и цивилизации”, 1.11.2009 г., София). // За буквите – О писменехь : Кирило-
Методиевски вестник (София). – ISSN 1312-3785. – N 32, май 2010, с. 32. – Съавт.: С. 
Денчев, Н. Василев.   

Библиогр. информ.: 1. Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 
Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 9; 2. Библиография : Дати и събития 
в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. 
Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 201.

Отз.: Вековен кръстопът (VІІ нац. науч. конф. в Деня на нар. будители – 1.11.2009 г.) // За буквите – О 
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писменехь : Кирило-Методиевски вестник (София), N 32, май 2010, с. 2. – Редуц. публ.

139. Българското начало в европейската цивилизация (Към проблема за изключ. 
психол. основания, отразени в книжовната система, създадена от Св. Св. Константин-
Кирил философ и Методий) : Пленарен докл. / Епиграф: „Не хората говорят „с език”, а 
езикът говори на хората и „с хората”. – M. Heidegger. // [Седма] VІІ национална научна 
конференция с международно участие „България – кръстопът на култури и цивилизации”, 
1.11.2009 г., София, Национален дворец на културата. – София, 2010. – ISBN 978-954-8887-
91-5. – с. 45-101 : с ил. – Съавт.: С. Денчев, Н. Василев. – Разшир. публ.

Библиогр. информ.: 1. Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 
Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 10; 2. Библиография : Дати и събития 
в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. 
Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 201.

140. Българското начало в европейската цивилизация : Онтология на иназацията 
(Към някои психол. проблеми, свързани със създаването на глаголицата и кирилицата и 
делото на Св. Константин-Кирил философ и Св. архиепископ Методий). // Издател (В. 
Търново). – ISSN 1310-4624. – 2010, N 1-2-3, с. 4-13. – Съавт.: С. Денчев, Н. Василев. – 
Редуц. публ.

Библиогр. информ.: 1. Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 
Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 9-10; 2. Библиография : Дати и 
събития в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / 
Състав. Д. Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 201.

141. Графемы письма Homo sapiens`a (Естественная знаковая классификация 
человечества) : К аксиолог. вопросу методологии письменной эры / Эпиграфы: „Мы уста 
пространства / И времени”. – А. А. Тарковский ; Мудрец не  тот, кто различает, а 
тот, кто сопоставляет полоски света, откуда бы они не исходили …”. –  У. Эко ; „Когда 
теряем познание о путях развития знания, мы теряем его полноту,  целостность, теряем  
реальность.”. – Н. Ярымов. // Мир библиографии (Москва). – ISSN 1560-7968. – 2010, N 3, 
с. 2-8. – Соавт.: С. Денчев. – Разшир. публ.   

Библиогр. информ.: 1. Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 
Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 10; 2. Библиография : Дати и събития 
в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. 
Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 202. 

Отз.: 1. История книги (Библиографический список литературы) Сер. „История”. // <www.library.opu.
ua/resources/Bibliograf/istoria-20knigi.pdf>. – 20.01.2014. – 15 с.; 2. Піктографічне письмо. Віртуальний бібліограф. 
ХОУНБ. // <biblio.lib.kherson.ua/pictographic.htm>. – 13.12.2014. – 6 с; 3. Історія книги : Бібліографічний список 
літератури. // Укладач Радзивил Г. А., зав.сектором ІБВ НТБ ОНПУ, 2011 <http://library.opu.ua/upload/fi les/library/
istoria_knigi.pdf>. – 1.04.2016.

142. За Том V на Студентското научно общество при Специализираното висше 
училище по библиотекознание и информационни технологии (Вместо предговор от 
съставителите). // Трудове на Студентското науч. о-во при Специализираното висше у-ще по 
библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1313-4566. – Т. 5, 2010, с. 56-68 : 
с табл. – Съавт.: С. Василева, С. Бойчева, С. Шапкалова, Т. Генова, П. Златкова, И. Гетова-
Златева, П. Попова. – Библиогр.: 15 неномерирани назв. в 4 номерирани бел. – Без подпис. 

Разд.: І. Планировка (Съдържание); ІІ. Послание (Хипертекст); ІІІ. Екип (Лаборатория).

143. Изследване на информационната карта на трансмисиите на култура в 
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нестинарската обредност като открита информационна среда на култовите практики 
и вярвания, установими в  музеите на Централна и Източна Турция (Ист.: Сев. 
Месопотамия) : Докл. на заседание на Науч. съвет на СВУБИТ на 29.06.2009 г. / Епиграф: 
„Вяра е жива представа на онова, за което се надяваме, и разкриване на онова,  що се 
не вижда” – Евр. (11: 1). // За буквите – О писменехь : Кирило-Методиевски вестник 
(София). – ISSN 1312-3785. – N 32, май 2010, с. 31 : с ил. – Съавт.: С. Денчев, Н. Казански, 
Н. Василев. – Продълж. – Начало: N 120. – Редуц. публ. 

Библиогр. информ.: Библиография : Дати и събития в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // 
Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 
2013, с. 211.

144. Изследване на информационната карта на трансмисиите на култура в 
нестинарската обредност като открита информационна среда на култовите практики 
и вярвания, установими в  музеите на Централна и Източна Турция (Ист.: Северна 
Месопотамия) / Епиграф: „Вяра е жива представа на онова, за което се надяваме, и 
разкриване на онова, що се не вижда” – Евр. (11: 1). // [Седма] VІІ национална научна 
конференция с международно участие „България в културното многообразие на Европа”, 
1.11.2009 г., София, Национален дворец на културата. – София, 2010. – ISBN 978-954-8887-
91-5. – с. 512-538. – Съавт.: С. Денчев, Н. Казански, Н. Василев. – Разшир. публ. 

Библиогр информ.: 1. Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 
Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 13; 2. Библиография : Дати и събития 
в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. 
Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 204.

145. Информационна картина на феномена „информация” : Соц.-психол. и 
онтолог. дискурс (Емпир. изследване и теор. обобщение на Студентското науч. о-во при 
Специализираното висше у-ще по библиотекознание и информ. технологии) ; Табл. и 
графики към табл. // Трудове  на Студентското науч. о-во при Специализираното висше 
у-ще по библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1313-4566. – Т. 5, 2010, с. 
61-72. – Съавт.: С. Денчев, Т. Тодорова, П. Златкова, С. Ефтимова, Е. Игнатова, М. Никова. 

Библиогр информ.: 1. Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 
Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 8; 2. Библиография : Дати и събития 
в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. 
Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 205. 

146. Информационна картина на феномена „личност” : Соц.-психол. и онтолог. 
дискурс (Емпир. изследване и теор. обобщение на Студентското науч. о-во при 
Специализираното висше у-ще по библиотекознание и информ. технологии) : Докл. и 
съобщ. на ІV Науч. семинар на СВУБИТ, Хисаря, 27-29.03.2009 г. // Нови информационни 
технологии в образователния процес (София). – ISSN 1313-2768. – 2010, с. 49-59 : с 1-5 
табл., ил. – Съавт.: С. Денчев, П. Златкова, Е. Игнатова, М. Никова. – Рез. на бълг. ез. – Осн. 
публ.

Предварит. публ.: N 122. 
Библиогр информ.: Библиография : Дати и събития в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // 

Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 
2013, с. 205-206.

147. Информационна картина на феномена „ценност”: Соц.-психол. и онтолог. 
дискурс (Емпир. изследване и теор. обобщение на Студентското науч. о-во при 
Специализираното висше у-ще по библиотекознание и информ. технологии) ; Табл. и 
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графики към табл. // Трудове  на Студентското науч. о-во при Специализираното висше 
у-ще по библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1313-4566. – Т. 5, 2010, с. 
73-75. – Съавт.: С. Денчев, Т. Тодорова, П. Златкова, С. Ефтимова, Е. Игнатова, М. Никова. 

Библиогр информ.: 1. Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 
Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 8; 2. Библиография : Дати и събития 
в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. 
Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 206. 

148. Информация : [Определение]. // Куманова, А. Апостоли на инфосферата : 
Наблюдение на ценностите : Увод в онтологията на триединството информация – наука – 
школа : Учебник за студенти по когнитолог. портретиране на персоналии в дисциплините 
от информ.-комуникативния цикъл на знанието. – София, 2010. – ISBN 978-954-8887-69-4. 
– с. 235. – Разшир. публ.

149. Когнитологично портретиране на учени : Към проблема за интерактивната 
интроспекция и създаването на учебник по онтология на наблюдаване на ценностите 
[Апостоли на инфосферата : Увод в онтологията на триединството информация – наука – 
школа : Учебник за студенти по когнитолог. портретиране на персоналии в дисциплините от 
информ.-комуникативния цикъл на знанието] / Епиграф: За да се нарисува такъв портрет, 
е необходимо преди всичко да се постигне такъв облик”. – Чански изречения. // [Седма] 
VІІ национална научна конференция с международно участие „България – кръстопът на  
култури и цивилизации”, 1.11.2009 г., София, Национален дворец на културата. – София, 
2010. – ISBN 978-954-8887-91-5. – с. 157-171. – Съавт.: С. Денчев. 

Библиогр информ.: Библиография : Дати и събития в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // 
Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 
2013, с. 208.

150. Когнитология на компаративистичната терминология по библиотечна и 
информационна дейност : За настоящото изд. (Предисл. на глав. ред.) (11 септ. 2009 г.). // 
The English–Russian–Bulgarian dictionary of library and information terminology = Русско-
болгаро-английский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Българо-
англо-руски речник по библиотечна и информационна дейност. – София, 2010, с. 23-58 : с 
ил. – (Трудове на Студентското научно общетво при Университета по библиотекознание и 
информационни технологии, ISSN 1314-2526 ; 2009, Т. 3). – Библиогр.: 81 номерирани загл.

Срв.: осн. публ.: N 24.

151. Компаративистичен анализ на интерпретациите на хуманитарното знание 
в електронното пространство (По електронна библиотека „ХУМАНИТАРИАНА”: 
Ретикуларно-ризомно моделиране) : Докл. и съобщ. от V Науч. семинар на УниБИТ – 
Кюстендил, 2-4 юни 2010 г. / Епиграф.: „Най-прекрасното живо същество е космосът 
и на него е подобен диалогът – най-прекрасният от видовете словесност”  – Платон. // 
Нови  информационни технологии в образователния процес. – ISSN 1313-2768. – 2010, с. 
72-109. – Съавт.: С. Денчев, Н. Василев, Р. Станоева. 

Библиогр информ.: Библиография : Дати и събития в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // 
Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 
2013, с. 208.

152. Концепцията „Арете” и нейните измерения. : [Докл. на III науч. сес. по 
проблемите на лидерството Арете : Екзистенциално ценностна система на индивида – 
личността – лидера, проведена в Големия салон на БАН – 4 февруари 2010 г.]. // Бюлетин / 
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Институт по теория и практика на лидерството „Стефан Стамболов”. – ISSN 1313-8782. – 
2010, N 3, с. 111-113.

153. Личност : [Определение]. // Куманова, А. Апостоли на инфосферата : 
Наблюдение на ценностите : Увод в онтологията на триединството информация – наука – 
школа : Учебник за студенти по когнитолог. портретиране на персоналии в дисциплините 
от информ.-комуникативния цикъл на знанието. – София, 2010. – ISBN 978-954-8887-69-4. 
– с. 249-250.

 154. Рационална интелектуална картина на философско-религиозното знание за 
съвременното информационно моделиране : Универс. структурно представяне. Дърво на 
ист.-култ. развитие на човечеството. Религиозни разклонения. // Етническа и религиозна 
толерантност : Гражданско о-во в Югоизт. Европа : Науч. конф. с междунар. участие : 
Програма / Унив. по библиотекознание и информ. технологии (УниБИТ), София, 2 дек. 
2010 = Ethnic and religious tolerance : Civil soc. in South East Europe : Intern. conf. – София, 
2010. – ISBN 978-954-2946-02-1. – с. 16. – Загл. на англ. ез.: Rational intellectual picture of the 
philosophical-religious knowledge for contemporary information modelling : Universal structural 
presentation. A tree of historic-cultural development of the humanity. Religious branches. – Рез. 
на англ. ез. 

155. Религиозният код на българското изящно слово : Християнски универс. 
модел. // Етническа и религиозна толерантност : Гражданско о-во в Югоизт. Европа : Науч. 
конф. с междунар. участие : Програма / Унив. по библиотекознание и информ. технологии 
(УниБИТ), София, 2 дек. 2010 = Ethnic and religious tolerance : Civil soc. in South East Europe 
: Intern. conf. – София, 2010. – ISBN 978-954-2946-02-1. – с. 26. – Загл. на англ. ез.: Rational 
intellectual picture of the philosophical-religious knowledge for contemporary information 
modelling : Universal structural presentation. A tree of historic-cultural development of the 
humanity. Religious branches. – Съавт.: С. Денчев, Н. Василев. – Рез. на англ. ез.

Библиогр информ.: 1. Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 
Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 11; 2. Библиография : Дати и събития 
в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. 
Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 210.

156. Следи от Месопотамия : Изследване на информ. карта на трансмисиите на 
култура в нестинарската обредност като открита информ. среда на култовите практики и 
вярвания, установими в музеите на Центр. и Изт. Турция (ист.: Сев. Месопотамия) : Докл. 
на заседание на Науч. съвет на СВУБИТ на 29.06.2009 г. / Епиграф: „<…> знай, че не ти 
държиш корена, а коренът – тебе” – Рим. (11: 18). // За буквите – О писменехь : Кирило-
Методиевски вестник (София). – ISSN 1312-3785. – N 32, май 2010, с. 31 : с ил. – Съавт.: С. 
Денчев, Н. Казански, Н. Василев. 

157. Странджа си спомни нестинарите и през зимата. // Компас (Бургас), N 2379, 
19-21 февр. 2010, с. 3. – Съавт.: В. Божилова. – Без ISSN. – Без подпис.

158. Студентското научно общество : [За І-VІ Студентски науч. конф. на УниБИТ 
и Т. І-VІ на Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. 
технологии] ; Епиграф: „<…> ново вино наливат в нови мехове” – Мат. (9: 17). // 
Библиотека (София). – ISSN 0861-847X. – 2010, N 4, с. 43-48. – Прил.: Табл. 1 (с. 46-47). 
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Стратификация на изследванията на Студентското научно общество (СНО) на УниБИТ по І-VІ Студентски  
научни конференции (2005-2010 г.); Табл. 2 (с. 48). Систематизиран хронологично-азбучен библиографски списък 
на публикациите на студентите „Tabula gratulatorum” (І-VІ TG) (2005-2010 г.), поместван в Трудовете  на СНО при 
УниБИТ (Т. І-VІ).

159. Ценност : [Определение]. // Куманова, А. Апостоли на инфосферата : 
Наблюдение на ценностите : Увод в онтологията на триединството информация – наука – 
школа : Учебник за студенти по когнитолог. портретиране на персоналии в дисциплините 
от информ.-комуникативния цикъл на знанието. – София, 2010. – ISBN 978-954-8887-69-4. 
– с. 274-275. – Разшир. публ. 

160. Ценност : [Определение]. // Трудове  на Студентското науч. о-во при 
Специализираното висше у-ще по библиотекознание и информ. технологии (София). – 
ISSN 1314-4566. – Т. 5, 2010, с. 737-738. – Редуц. публ.

161. Ценностен геном на българския книжовен и литературен език : Генеалог. 
феноменология – информ. код на изящното слово : Пленарен докл. [на ІV науч. семинар на 
СВУБИТ, Хисаря, 27-29.03.2009 г.]  / Посв. се на 130-год. от приемането на Търновската 
конституция, увенчала Кръстния път на българските възрожденски идеали ; Епиграфи: 
„Времето е чисто злато”. – Петко Р. Славейков ; „Минимална  единица за появата на 
нова информация са три прояви: Аз, Другият човек и семиотичната среда около нас (нещо 
като Троица!)”. – Ю. М. Лотман. // Нови информационни технологии в образователния 
процес (София). – ISSN 1313-2768. – 2010, с. 13-48. – Съавт.: С. Денчев, Н. Василев. – 
Библиогр.: с. 41-47. – Рез. на бълг. ез. 

Библиогр. информ.: 1. Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 
Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 12; 2. Библиография : Дати и събития 
в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. 
Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 213.

162. Bibliographical homeostasis of the Planet – a historiological morphism of the 
noosphere and the axiology of the sociocultural unity of the variety of information environment 
of the humanity : XXI Cent. (Secondary documentary proscopy). // InSITE (Informing Science 
and Information Technology Education) Conference, Bari and Cassino, Italy, 19-24 June 2010 [ID 
801]. – 23 с. – Coaut.: S. Denchev, N. Kazanski. – Без ISBN.

Библиогр. информ.: 1. Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 
Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 13; 2. Библиография : Дати и събития 
в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. 
Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 199.

163. Cоgnitology of the comparativistic terminology of library and information 
terminology : About the present ed. (Forew. by the editor-in-chief and the comp.) (11 Sept. 2009). 
// The English–Russian–Bulgarian dictionary of library and information terminology = Русско-
болгаро-английский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Българо-
англо-руски речник по библиотечна и информационна дейност. – София, 2010, с. 59-84 : с 
ил. – (Трудове на Студентското научно обществово при Университета по библиотекознание 
и информационни технологии, ISSN 1314-2526 ; 2009, Т. 3). – Bibliogr.: 81 num. titles. 

Срв.: осн. публ. N 24.

164. Rational intellectual picture of the philosophical-religious knowledge for 
contemporary information modelling : Universal structural presentation. A tree of historic-cultural 
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development of the humanity : Religious branches. // Етническа и религиозна толерантност : 
Гражданско о-во в Югоизт. Европа : Науч. конф. с междунар. участие : Програма = Ethnic 
and religious tolerance : Civil soc. in South East Europe : Intern. conf. / State Univ. of Lib. and 
Inform. Technologies (SULSIT), Sofi a, Dec. 2, 2010. – Sofi a, 2010. – ISBN 978-954-2946-02-1. 
– с. 16. – Res. in Engl. 

Библиогр. информ.: Библиография : Дати и събития в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // 
Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 
2013, с. 200.

165. The religious code of the Bulgarian refi ned speech : A christian universal model. // 
Етническа и религиозна толерантност : Гражданско о-во в Югоизт. Европа : Науч. конф. с 
междунар. участие : Програма = Ethnic and religious tolerance : Civil soc. in South East Europe 
: Intern. conf. / State Univ. of Lib. and Inform. Technologies (SULSIT), Sofi a, Dec. 2, 2010. – 
Sofi a, 2010. – ISBN 978-954-2946-02-1. – с. 26. – Coaut.: S. Denchev, N. Vailev. – Res. in Engl. 

Библиогр. информ.: 1. Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 
Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 14; 2. Библиография : Дати и събития 
в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. 
Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 200.

2011

166. Апостоли на инфосферата : [В. Младенова, С. Кралев, Т. Арабаджиева, Б. 
Паунов, Е. Георгиева ] : Онтолог. наблюдение на ценностите. В чест на 60-год. юбилей 
на Държ. библ. институт – днес:  Унив. по библиотекознание и информ. технологии / 
Епиграф: „Явното, знайното / всеки ден бива, / тука най-тайното / нам се открива: / своя 
божествен мост / в тоз рядък час / Вечната женственост / спуска над нас. – Й. В. фон 
Гьоте / Прев. Валери Петров. // Научни трудове на Унив. по библиотекознание и информ. 
технологии (София). – ISSN 1314-2623. – Т. 9, 2011, с. 35-61. – Рез на рус. и англ. ез. – 
Продълж. – Начало: N 77. – Вж N 23.

167. Графемы письма Homo sapiens. К аксиологическому вопросу методологии 
письменной эры. // Библиотечное дело – 2011 : Библ.-информ. деятельность в условиях 
модернизации о-ва : Скворцовские чтения : Материалы 16 межд. науч. конф. – Москва, 
27-28 апр. 2011 г. / Моск. гос. унив. культуры и искусств ... [и др.]. – Москва, 2011, с. 16-19. 
– Соавт.: С. Денчев. – Без ISBN.  

Библиогр. информ.: 1. Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 
Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 10; 2. Библиография : Дати и събития 
в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. 
Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 201. 

168. Експедиция в Иран за установяване историографската информационна карта 
на нестинарската феноменология в България / Епиграф: „Чадата на Адам едно са тяло” 
– Саади. // Списание на БАН (София). – ISSN 0007-3989. – 2011, N 3, с. 36-51 : с ил. – 
Съавт.: С. Денчев, М. Куманов, Н. Казански. – Библиогр.: 219 неномерирани загл. в 117 
номерирани бел. – Рез. на англ. ез.  

Библиогр. информ.: 1. Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 
Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 12; 2. Библиография : Дати и събития 
в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. 
Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 203.



1402

169. За лингвистичните информационни картини на основните документи  на 
Република България, САЩ и ООН, „История славяноболгарская …” на о. Паисий 
Хилендарски, емблематични представи за приемственост в изобразителното изкуство и 
творческите портрети на преподавателите от нашия университет. // Трудове на Студентското 
науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-
2526. – Т. 6, 2011, с. 258-260. – Съавт.: Й. Кръстева.

170. За том VІ на Студентското научно общество при Специализираното висше 
училище по библиотекознание и информационни технологии (Вместо предговор от 
съставителите) (Стратификация на изследванията на Студентското научно общество 
(СНО) на УниБИТ по І-VІ Студентски научни конференции (2005-2010 г.) : Табл. 1 ; 
Систематизиран хронологично-азбучен библиографски списък на публикациите на  
студентите „Tabula gratulatorum” (І-VІ  TG) (2005-2010 г.), поместван в „Трудовете на 
СНО при УниБИТ” (Т.  І-VІ) : Табл. 2. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по 
библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 6, 2011, с. 42-64 : 
с табл. – Съавт.: С. Василева, С. Бойчева, С. Шапкалова, Т. Генова, П. Златкова, И. Гетова-
Златева, П. Попова. – Библиогр.: 10 номерирани бел. – Без подпис.

Разд.: І. Панорама (Планировка); ІІ. Континуитет (Концепция); ІІІ. Кумулация (Когнитология); ІV. 
Публичност (Позиция); V. Съдържание (Компаративистика); VІ. Послание (Хипертекст); VІІ. Екип (Лаборатория).

171. Информационен код на българското изящно слово : Хуманизираща 
феноменология (Аксиология на семант., лексик. и фонет.-морфолог. й декодиране) : 
Пленарен докл. / Епиграф: Език свещен на моите деди, / език на мъки, стонове вековни, 
/ език на тая, дето ни роди / за радост не – за ядове отровни. – Иван Вазов. // [Осма] 
VІІІ национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието 
и хуманизмът на ХХІ век”, 1.11.2010 г., София, Национален дворец на културата. – София, 
2011. – ISBN 978-954-2946-09-0. – с. 43-61 : с ил. – Съавт.: С. Денчев, Н. Василев. – 
Библиогр.: с. 51-55, вкл. 11 номерирани загл. – Разшир. публ. 

Библиогр информ.: 1. Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 
Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 11; 2. Библиография : Дати и събития 
в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. 
Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 204-205.

172. Информационен код на българското изящно слово : Хуманизираща 
феноменология (Аксиология на семант., лексик. и фонет.-морфолог. й декодиране) / 
Епиграф: Език свещен на моите деди, / език на мъки, стонове вековни, / език на тая, дето 
ни роди / за радост не – за ядове отровни. – Иван Вазов. // Издател (В. Търново). – ISSN 
1310-4624. – 2011, N 1-2, с. 19-25 : с ил. – Съавт.: С. Денчев, А. Куманова, Н. Василев. – 
Редуц. публ. 

Библиогр информ.: 1. Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 
Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 11; 2. Библиография : Дати и събития 
в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. 
Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 205.

173. Информационна картина на феномена „свобода” : Соц.-психол. и онтолог. 
дискурс (Емпир. изследване и теор. обобщение на Студентското науч. о-во при 
Специализираното висше у-ще по библиотекознание и информ. технологии) ; Табл. и 
графика към табл. : Морфолог. информ. карт. // Трудове  на Студентското науч. о-во при 
Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 6, 2011, 



1403

с. 180-193. – Съавт.: С. Денчев, Т. Тодорова, М. Нанкова, М. Енчева, Л. Парижкова, П. 
Златкова, М. Никова, Б. Николова. 

Библиогр информ.: 1. Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 
Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 8-9; 2. Библиография : Дати и събития 
в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. 
Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 206.

174. Информационна картина на феномена „ценност”: Соц.-психол. и онтолог. 
дискурс (Емпир. изследване и теор. обобщение на Студентското науч. о-во при 
Специализираното висше у-ще по библиотекознание и информ. технологии) ; Табл. и 
графика към табл. : Морфолог. информ. карт. // Трудове  на Студентското науч. о-во при 
Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 6, 2011, 
с. 158-179. – Съавт.: С. Денчев, Т. Тодорова, П. Златкова, С. Ефтимова, Е. Игнатова, М. 
Никова, Б. Николова. 

Библиогр информ.: 1. Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 
Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 9; 2. Библиография : Дати и събития 
в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. 
Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 206.

175. Когнитологична компаративистична информационна картина на естествено 
възникващите универсални вторичнодокументални информационни масиви : Кохезия : 
[Докл. на IX нац. конф. с междунар. участие, В. Търново, 17-18 ноем. 2010, посветена 
на 65-год. от рождението на проф. дфн Мария Младенова]. // Библиотеки, четене, 
комуникации (Велико Търново). – ISSN 1313-8138. – 2011, с. 85-98. – Съавт. С. Денчев. – 
Библиогр.: с. 89-98, вкл. 31 номерирани загл.

Библиогр информ.: 1. Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 
Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 11; 2. Библиография : Дати и събития 
в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. 
Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 207-208.

176. Когнитологичните компаративистични изследвания на Студентското научно 
общество при УниБИТ : Естествено възникващи информ. масиви и кохезия (Към проблема 
за компактното обозримо и детайлно представяне на информ. за целите на нейното 
разпространение в електронното пространство : Емпир. карт.). // [Осма] VІІІ национална 
научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на 
ХХІ век”, 1.11.2010 г., София, Национален дворец на културата. – София, 2011. – ISBN 978-
954-2946-09-0. – с. 614-627 : с ил. – Библиогр. с. 622-626, вкл. 16 номерирани загл.

Публ. и в: <sno.unibit.bg/fi les/1_1.pdf>.

177. Конституциите на Република България, САЩ  и Декларацията за правата на 
човека на ООН : Морфология ; Табл. и графика към табл. (Използвани ключови думи по 
грамат. категории) ; Библиография ; Морфолог. информ. карт. // Трудове на Студентското 
науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-
2526. – Т. 6, 2011, с. 65-157. – Съавт.: С. Денчев, Н. Василев. 

Библиогр информ.: Библиография : Дати и събития в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // 
Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 
2013, с. 208.

178. Концепцията „Арете” и нейните измерения [4 февруари 2010 г.] // Ценности  и 
добродетели на индивида – личността – лидера : Юбил. сб. за проф. Димитър Иванов / Изд. 
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проект „Унив. библ.” при УниБИТ ; Фонд. Арете-Фол. – София, 2011. – ISBN 978-954-8887-
98-4. – с. 76-77.

179. Культовая практика и верования в Центральной и Восточной Турции 
(Северной Месопотамии) / Эпиграф: „Вера же есть осуществление ожидаемого и 
уверенность в невидимом” – Евр. (11: 1). // Митра : Зороастр. информ.-аналит. журн. 
(Санкт-Петербург), 2011, N 11 (15), с. 113-119 : с ил. – Съавт.: С. Денчев, Н. Казански, Н. 
Василев. – Без ISSN.

Библиогр информ.: Библиография : Дати и събития в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // 
Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 
2013, с. 208.

180. Методология исследования информационной среды : Информ. карта 
нестинарской феноменологии (К вопросу о вторично-док. исслед. инфосферы) / Эпиграф: 
„Стихийный лабиринт, непостижимый лес, / Души готической рассудочная пропасть, 
/ Египетская мощь и христианства робость, / С тростинкой рядом – дуб, и всюду царь 
отвес” –  О. Э. Мандельштам. // Ноосферное  образование в евразийском пространстве. 
Т. 3, [Третья] ІІІ научная конференция – Санкт-Петербург, 5 апреля 2011 г. / Смольный 
унив. РАО. – Санкт-Петербург, 2011. – ISBN 978-5-94856-804-1 (кн. 2). – Кн. 2, с. 194-203. – 
Соавт.: С. Денчев. – Библиогр.: 21 неномерирани назв. в 14 номерирани бел.

Библиогр информ.: 1. Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 
Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 11; 2. Библиография : Дати и събития 
в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. 
Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 208.

Отз.: 1. Субетто, А. И. Ноосферная научная школа в России: итоги и перспективы / Ноосферная обществ. 
акад. ; Под науч. ред. Л. А. Зеленова. – Спб., 2012, с. 49; 2. Субетто, А. И. Библиографическая систематика работ 
(1970-2012). Биография и избранные работы : Ч. ІІІ. Научная автобиография автора и избранные работы (Юбил. изд., 
посв. 75-лет. авт.) / Ноосферная обществ. акад. ; Под науч. ред. А. А. Горбунова. – СПБ., 2012, с. 49. 

181. Онтологична, лексикална, морфологична и синтактична информационна 
характеристика на езика на Св. о. Паисий Хилендарски в „История славяноболгарская ...” 
(Към въпроса за смисъла на интелектуално-комуникативния акт) / Епиграф: „моят език 
е тоталната сума на самия мен” – Ч. С. Пърс. // Информ. бюл. на Центр. библ. на БАН 
(София). – ISSN 1312–9899. – 2011,  N  8,  с. 6-18.  – Съавт.: С. Денчев, М. Куманов, Н. 
Василев. – Редуц. публ. 

Публ. и в: <cl.bas.bg/about-central-library/bulletin-of-central-library-of-bas/volume-54/54_4.pdf>.
Библиогр информ.: 1. Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 

Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 9; 2. Библиография : Дати и събития 
в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. 
Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 209.

182. Онтологична, лексикална, морфологична и синтактична информационна 
характеристика на езика на Св. о. Паисий Хилендарски в „История славяноболгарская ...” 
(Към въпроса за смисъла на интелектуално-комуникативния акт) / Епиграф: „моят език е 
тоталната сума на самия мен” – Ч. С. Пърс. // Издател (В. Търново). – ISSN 1310-4624. 
– 2011, N 3-4, с. 30-54 : с табл., ил. – Съавт.: С. Денчев, М. Куманов, Н. Василев. – Разшир. 
публ.

Библиогр информ.: Библиография : Дати и събития в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // 
Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 
2013, с. 209.
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183. Осмысление проблем терминологического характера в сфере библиотечно-
информационной деятельности. // Региональные  проблемы истории книжного дела : 
Материалы ІІ Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., Челябинск, 25-26 окт. 2011 г. – 
Челябинск, 2011. – ISBN 978-5-94839-362-9. – с. 215-220.

184. Препис на ръка и на компютър на „История славяноболгарская ...”. Научен 
коментар и справочно-информационен апарат към текста. Тезаурус на езика на о. Паисий 
Хилендарски : Лексик. морфология (Към въпроса за ез. на о. Паисий Хилендарски) ; 
„История славяноболгарская ...”: Морфология (Използвани ключови думи по грамат. 
категории: Табл. 1-4. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание 
и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 6, 2011, с. СВ. О. П ИС 38-51. – 
Съавт.: Н. Василев. – Библиогр. в 10 номерирани бел.

185. Регламент за участие на VІІ Студентска научна конференция „Информацията 
– фактор, мисия, истина”  („The information – factor, mission, truth”) на Университета по 
библиотекознание и информационни технологии – 20 май 2011 г. // <http://www.unibit.org>. 
– Съавт. Б. Николова. – Без подпис. 

186. Ритм времен (Нестинарство : Информ. карта) (Фрагм. диктор. текста за кадром 
из фильма о нестинарах). // Митра : Зороастр. информ.-аналит. журн. (Санкт-Петербург), 
2011, N 11 (15), с. 183-187 : с ил. – Съавт.: С. Денчев, М. Куманов, Н. Казански, Н. Василев. 
– Без ISSN.

187. Свобода : [Определение]. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по 
библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 6, 2011, с. 535-536.

188. Социализация на знанието за културно-историческото наследство : Към 
въпроса за рацион. универс. информ. карт. на епистемолог. – технол. – хуманитарното – 
тацитното – скритото – окултното – изгубеното знание : Онтолог. постановка на въпроса 
и емпир. приноси (Паисиада, нестинарство) : Докл., изнесен на Първата науч. конф. по 
проблемите на култ.-ист. наследство „Социализация на бълг. култ.-ист. наследство”, София, 
31 ян. 2011. // Бюлетин на Фондация Аретè-Фол. – ISSN 1314-5517. – 3, 2011, N 4, с. 177-
205. – Библиогр. с. 200-205.

189. Танец на раскаленных углях (Информ. карта нестинарской феноменологии) 
/ Эпиграф.: „Стихийный лабиринт, непостижимый лес, / Души готической рассудочная 
пропасть, /  Египетская мощь и христианства робость, / С тростинкой рядом – дуб, и 
всюду царь отвес.”  – О. Э. Мандельштам. // Мир библиографии (Москва). – ISSN 1560-
7968. – 2011, N 2, с. 13-18 : с ил. – Соавт.: С. Денчев. 

Библиогр. информ.: Библиография : Дати и събития в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // 
Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 
2013, с. 211-212.

190. Rational intellectual picture of the philosophical-religious knowledge for 
contemporary information modelling : Universal structural presentation. A tree of historic-cultural 
development of the humanity. Religious branches. // Ethnic and religious tolerance : Civil soc. in 
South East Europe : Conf. papers / State Univ. of Lib. Stud. and Inform. Technologies (SULSIT) ; 
Еd. S. Denchev … [и др.] ; Epigraphe: „Le tronc explique les branches qui expliquent les feuilles” 
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– E. Zola – Sofi a, Dec. 2, 2010. – Sofi a, 2011. – ISBN 978-954-2956-02-1. – с. 150-160 : с ил. 
Библиогр. информ.: Библиография : Дати и събития в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // 

Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 
2013, с. 200.

191. The religious code of the Bulgarian refi ned speech : A christian universal model. // 
Ethnic and religious tolerance : Civil soc. in South East Europe : Conf. papers / State Univ. of Lib. 
Stud. and Inform. Technologies (SULSIT) ; Еd. S. Denchev … [и др.]  ; Epigraphe: „Because 
the word about useful brings benefi ts to the audience!” – St Patriarch Evtimiy Tarnovski – Sofi a, 
Dec. 2, 2010. – Sofi a, 2011. – ISBN 978-954-2956-02-1. – с. 143-149. – Coaut.: S. Denchev, N. 
Vasilev. 

Библиогр. информ.: 1. Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 
Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 14; 2. Библиография : Дати и събития 
в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. 
Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 200.

2012
 
192. Професор Тодор Боров : Сито за информацията (Хуманитарна библиогр. 

– междунар. универс. библиогр.) : [Докл. на VІ науч. семинар на УниБИТ, Костенец, 24-
26.03.2011 г.]. / Посвещава се на 110-годишнината от рождението на професор Тодор 
Боров ; Епиграф: „О, Дух възвишен, ти ми даде всичко”. – Й. В. фон Гьоте / прев. В. 
Петров. // Нови информационни технологии в образователния процес (София). – ISSN 
1313-2768. – 2012, с. 270-299. – Библиогр.: 50 неномерирани назв. в 17 номерирани бел.  

193. За том VІІ на Студентското научно общество при Университета по 
библиотекознание и информационни технологии (Вместо предговор от съставителите) 
(Стратификация на изследванията на Студентското научно общество (СНО) на УниБИТ 
по І-VІІ Студентски научни конференции (2005-2011 г.) : Табл. 1 ; Систематизиран 
хронологично-азбучен библиографски списък на публикациите на  студентите „Tabula 
gratulatorum” (І-VІІ TG) (2005-2011 г.), поместван в „Трудовете на СНО при УниБИТ” (Т. 
І-VІ) : Табл. 2. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и 
информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 7, 2012, с. 22-32 : с табл. – Съавт.: С. 
Василева, С. Бойчева, С. Шапкалова, Т. Генова, П. Златкова, И. Гетова-Златева, П. Попова. – 
Без подпис. 

Разд.: І. Метасистема (Постановка); ІІ. Мисия (Дело); ІІІ. Структура (Съдържание); ІV. Периодично издание 
по конференциите на Студентското научно общество на УниБИТ (Хронотоп); V. VІІ Студентска научна конференция – 
VІІ том на Тр. / СНО при УниБИТ; VІ. Проблематика (Професионализъм); VІІ. Екип (HONOR). 

194. Идеите на професор Тодор Боров за съответствието на свода и подбора на 
информацията („сито”) и пътят към осъществяването им – международната универсална 
библиография (Посветено се на 110-год. от рождението на учения) (N 538). // Трудове на 
Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии  (София). – 
ISSN 1314-2526. – Т. 7, 2012, с. 189-193. – Съавт.: И. Николова.

Публ. и в: <http://www.unibit.sno.bg>.

195. Истина : [Определение]. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по 
библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 7, 2012, с. 737-
738.

196. Когнитологичните компаративистични изследвания на Студентското научно 
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общество при УниБИТ : Панорама. Статистика. Методология. Синопсис. Визуализация 
(Към проблема за ризомно-ретикуларното структуриране на информ. : Метасинтез на 
емпир. научноизслед. карт.) / Епиграф.: „rosa rosarum”. – У. Еко. // Издател (В. Търново). – 
ISSN 1310-4624. – 2012, N 1-2, с. 9-21 : с табл., ил. – Рез. на бълг. и англ. ез. – Редуц. публ. 

197. Когнитология на компаративистичната терминология по библиотечна и 
информационна дейност : Към проблема за създаването на речник на англ., рус. и бълг. ез. // 
Науч. трудове на Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-
2623. – Т. 10, 2012, с. 11-52 : с ил. – Библиогр.: 81 номерирани. загл. – Рез. на рус. и англ. ез. 
– Разшир. публ.

198. Компаративистични изследвания на Студентското научно общество при 
УниБИТ: Панорама. Статистика. Методология. Синопсис. Визуализация : [Докл. на ІХ 
нац. науч. конф. с междунар. участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век”, 
1.11.2011 г., София, Нац. дворец на културата] / Епиграф: „Всичко в този свят е свързано.” 
– У. Еко. // Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век (София). – ISSN 1314-7099. 
–  2012, с. 528-537 : с табл., ил. 

199. Конституциите на Република България, САЩ  и Декларацията за правата 
на човека на ООН : Обобщена лексик. и морфолог. информ. карт. (N 537). // Трудове на 
Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – 
ISSN 1314-2526. – Т. 7, 2012, с. 185-188. – Съавт.: С. Соколова. 

200. Кохерентен контур на ризомата на хуманитарного знание и платформа на 
ноосферата на В. И. Вернадски за библиосферата [Към историята на въпроса] / Епиграф.: 
„Това не е карта. Това е проект на устройство за изпитание на различни варианти, за 
изготвяне на алтернативни карти, докато не се намери истинската”. – У. Еко. // Издател 
(В. Търново). – ISSN 1310-4624. – 2012, N 3-4, с. 17-26. – Библиогр.: 42 номерирани назв. – 
Рез. на англ. ез. – Редуц. публ. 

Отз.: Повече за библиосферата – статия на проф. Александра Куманова. // Издател (В. Търново), 2012, N 
3-4, с. 4 с. на кор.

201. Морфология на семиозата и етимология на тезауруса на езика на Св. о. 
Паисий Хилендарски : Историогр. и универс. онтолог. черти : [Докл. на ІХ нац. науч. 
конф. с междунар. участие „О-вото на знанието и хуманизмът на ХХІ в.”, 1.11.2011 г., 
София, Нац. дворец на културата] / Посв. се на 250-годишния юбилей от създаването на 
„История славяноболгарская …” от Св. о. Паисий Хилендарски ; Епиграф: „Историята е 
изключително важно знание за неизвървяните пътища.” – Ю. М. Лотман. // Обществото 
на знанието и хуманизмът на ХХІ век (София). – ISSN 1314-7099. – 2012, с. 36-68 : с ил. – 
Съавт.: С. Денчев, М. Куманов, Н. Василев. 

Библиогр информ.: 1. Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 
Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 13; 2. Библиография : Дати и събития 
в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. 
Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 209.

202. Онтологична, лексикална, морфологична и синтактична информационна 
характеристика на езика на Св. о. Паисий Хилендарски в „История славяноболгарская ...” 
(Към въпроса за смисъла на интелектуално-комуникативния акт) / Епиграф: „моят език е 
тоталната сума на самия мен” – Ч. С. Пърс. // Трудове на Студентското науч. о-во при 
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Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 7, 2012, 
с. 33-70 : с табл., ил. – Съавт.: С. Денчев, М. Куманов, Н. Василев. – Осн. публ.

Библиогр информ.: Библиография : Дати и събития в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // 
Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 
2013, с. 209.

203. Тодор Петров. Qualis avis, talis cantus : Опит за биогр. щрихи. / Епиграф: 
„Ронеха розите / рубинови  сълзи / или благоуханна кръв сълзú. / Венците  с  нега, / 
цветовете  с  печал, / не  ще  слепят  сега / чашата им, цяла в паметта .” – Атаала(х) 
Аррани Шируани (Божидар от Аррани) ; Посв. се на всички бълг., които с честния си 
труд и с дарбата си разнасят славата на България далече извън пределите й. // Палитра 
: Интернет списание за изкуство, наука, философия и публицистика. – ISSN 1314-5002. – 
2012, бр. 3 (47). – с. 1-36. – Редуц. публ. – Осн. публ.: N 30.

Т. П. е вуйчо на А. К. 
Рец.: 1. Илиева, Стефка. „Каквато птицата, такава и песента й”. // Издател (В. Търново), 2012, N 1-2, с. 63-

64 : с ил. – Рез. на бълг. и англ. ез.

204. Пришляк Владимир Дмитриевич (13.02.1888, Киев – 13.05.1985, София). // 
Русский мир Болгарии : [Энциклопедия] / Болг. акад. наук. Центр. б-ка. – София, 2012. – 
ISBN 978-954-9493-66-5. – с. 164.

В. Д. Пришляк е дядо на А. К.
Публ. и в.: <http://collections.cl.bas.bg/RussiansInBG/Personali/P86.html>. – 6.01.2015. – 1 с.

205. Световната универсална библиография и българската следа в нея 
(Информационна роза. Изобразителна емблематика) : [Докл. на ІІ науч. конф. по 
проблемите на култ.-ист. наследство „Нац. култ. стратегия и европ. духовна интеграция”, 
проведена в Големия салон на БАН, 9.02.2012 / Фонд. Арете-Фол, Арх. институт с музей 
при БАН, Унив. по библиотекознание и информ. технологии] / Посв. се на тези, които 
следват естетическата максима на Св. патриарх Евтимий ; Епиграф: „Вселената няма 
граница и край, а е неизмерима и безкрайна” – Дж. Бруно. // Бюлетин на Фондация Арете-
Фол. – ISSN 1314-5517. – 4, 2012, бр. 1, с. 177-195 : с 14 ил. – Съавт.: С. Денчев, Н. Василев. 
– Сх.: Информ. роза. 

Библиогр. информ.: Александрова, К. Библиографията в контекста на съвременната информационна 
парадигма : Черти на формирането : [Моногр.] / Рец. А. Куманова. – София, 2015, с. 280.

206. Солярная символика в национальных костюмах Малой Азии и Балканского 
полуострова. // Митра : Зороастр. информ.-аналит. журн. (Санкт-Петербург), 2012, N 12 
(16), с. 177-185 : с цв. ил. – Соавт.: И. Костадинов, И. Пискюлев. – Без ISSN.

207. Трансмисия на арийски соларен религиозен култ, проникнал от Иран в 
България = Transmission of aryan solar religious cult from Iran into Bulgaria : Докл. на науч. 
конф. с межд. участие „Булгарика-Ираника” (София, 25 окт. 2012). – 15 с. – Съавт. Н. 
Казански. – Деп. в Техеранската нац. библ. на Иран на 13.09.2014.

Ръкоп. е предаден на директора на Техеранската нац. библ. на Иран д-р Салихи Амири в рамките на 
посещението на Иран от Българската женска делегация.

207-а. Трехъязычный словарь по библиотечной и информационной деятельности : 
Инструмент разрушения языковых, географических и прочих границ. // Вестник Челябинск. 
гос. акад. культуры и искусств. – ISSN 1815-9176. – 2012, N 1 (29), с. 34-36. – N 24.

208. Универсално – хуманитарно – епистемологично знание : [Докл. на ІХ нац. 
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науч. конф. с междунар. участие „О-ото на знанието и хуманизмът на ХХІ в.”, 1.11.2011 г., 
София, Нац. дворец на културата]  / Епиграф: „Знанието прави човека това, което той 
знае.” – Упанишади. // Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век (София). – 
ISSN 1314-7099. – 2012, с. 105-115.

Отз.: 1. Стоянова, Д. Знаниеви компоненти на нестинарската обредност – съвременна интерпретация. 
// Издател (В. Търново), 2013, N 3-4, с. 27-31; 2. Атанасова, С. Нестинарските икони – източник на вярата за 
нестинарите. // [Дванадесета] ХІІ национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието 
и хуманизмът на ХХІ век”, 1.11.2014 г., София, УниБИТ. – София, 2015, с. 588-589. 

209. Универсальное – гуманитарное – эпистемиологическое знание (Естественная 
классификация. Международная библиография. Идея мирового культурного объединения) 
/ Эпиграф: „Знание делает  человека  тем, о чем он знает.” – Упанишады. // Владимир 
Иванович Вернадский и Лев Николаевич Гумилев : Великий Синтез творческих наследий : 
Междунар. науч. конф. / Костром. гос. унив. им. Н. А. Некрасова. – Кострома, 2012. – ISBN 
978-5-7591-1307-2. – с. 489-500. – Осн. публ. – Предв. публ.: N 210. – Редуц. публ: N 211.

Отз.: Kutsenko, Volodymyr. Ноосферна парадигма розвитку економiки = Noosphere paradigm of economic 
development. // Economic Annals XXI (Економiчний часопис XXI), issue 3/4 (1) / 2015, р. 811. <http://soskin.info/userfi les/
fi le/2015/3-4_1_2015/Kutsenko.pdf> <www.ceeol.com>.

210. Универсальное – гуманитарное – эпистемиологическое знание (Естественная 
классификация. Международная библиография. Идея мирового культурного объединения) 
/ Эпиграф: „Знание делает  человека  тем, о чем он знает.” – Упанишады. // Владимир 
Иванович Вернадский и Лев Николаевич Гумилев: Великий Синтез творческих наследий: 
Междунар. науч. конф. – Санкт-Петербург, 27-28 сент. 2012 г. / Смольн. инст. Рос. Акад. 
Образования ; Посв. 100-летию со дня рождения Л. Н. Гумилева (1.10.1912 г.) и грядущему 
150-летию со дня рождения В. И. Вернадского (12.3.1863 г.). – Разд.: Пятая часть – „Научный 
поиск в пространстве ноосферогенеза XXI века в мире и в России”. – Санкт-Петербург, 2012. 
– ISBN 978-5-7591-1307-2. – с. 260-281. – Предв. публ. – Редуц. публ: N 211.

Отз.: 1. [Коммюнике :] А. Куманова (Болгария) (Владимир Иванович Вернадский и Лев Николаевич 
Гумилев : Великий Синтез творческих наследий – 27-28 сент. 2012 г.). // <ww.xn-80ajkthhn.xn--p1ai/index.
php?option=com_content&view> ; <http://www.trinitas.ru/rus/000/a0000001.htm>. – 28.09.2012. – 6 с.; 2. Оноприенко, В. 
И. Доклад А. В. Кумановой на конференции. // <zhurnal.lib.ru/o/onoprienko_w_i/noosfera.shtml>. – 28.09.2012. – 2 с.

211. Универсальное – гуманитарное – эпистемиологическое знание (Естественная 
классификация. Международная библиография. Идея мирового культурного объединения) 
/ Эпиграф: „Знание делает  человека  тем, о чем он знает.” – Упанишады. // Проблемы 
современного образования : Науч.-информ. журн. / Рос. акад. образования ; Науч. педаг. 
библ. им. К. Д. Ушинского (Москва). – ISSN 2218-8711. – 2012, N 6, с. 71-82. – Редуц. публ. 
– Предв. публ.: N 210.

212. Study of the civilizations : Way to the real cultural globalization (Life-giving tree 
of the historical and cultural development of the humanity) / Intern. conf. on education and 
globalization (Tehran, Islamic Rep. of Iran, 2-3 Oct. 2012) ; Comm. 2: communication, education 
and globalization. – 15 р. – Coaut.: N. Kazanski. – Деп. в Техеранската нац. библ. на Иран на 
13.09.2014. – Вж N 239.

Ръкоп. е предаден на директора на Техеранската нац. б-ка на Иран д-р Салихи Амири в рамките на 
посещението на Иран от Българската женска делегация. 

 

2013

Вж N 374.
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213. Дарение на колекцията „Нестинариана” – библиографски указател, електронна 
и традиционна библиотека от 1549 документални единици : Докл. на ІХ Студентска науч. 
конф. и изложба „Информ. култура: наука – изкуство – религия” – „Inform. culture: science 
– art – religion” – София, 17.05.2013 г. // Издател (В. Търново). – ISSN 1310-4624. – 2013, N 
1-2, с. 36-45. – Рез. на англ. ез. 

Отз.: [Денчев, С.] Подпомагане на обучението и развитието на студентите: Разд. ІІІ [: За дарението на 
УниБИТ от ... А. Куманова на класическа и електронна библиотека „Нестинариана”]. // [Денчев, С.] Отчет за Ректора 
за дейността на УниБИТ за учебната 2012/2013 година. – София, 2014, с. 56.

214. Стоян Денчев : Primus inter pares. Game- и play-феноменология на 
информационната среда (Аполонова – Дионисиева – Орфеева – Одисеева линии и Тезей : 
Методология на излизането от лабиринта в о-вото на знанието) / Епиграф: „Аз имам това, 
което съм дал на другите”. – Грузинска мъдрост. // Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян 
Денчев на 60 [години] : Юбил. сб. / Състав. Д. Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – 
София, 2013. – ISBN 978-954-2946-58-8. – с. 98-128. – Съавт.: М. Куманов, Н. Василев.

Срв.: N 42.
Библиогр. информ.: Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 

Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 7-16. – Рез. на бълг. и англ. ез.

215. За том VІІІ на Студентското научно общество при Университета по 
библиотекознание и информационни технологии (Вместо предговор от съставителите) 
(Стратификация на изследванията на Студентското научно общество (СНО) на УниБИТ 
по І-VІІІ Студентски научни конференции (2005-2012 г.) : Табл. 1 ; Систематизиран 
хронологично-азбучен библиографски списък на публикациите на  студентите „Tabula 
gratulatorum” (І-VІІІ  TG) (2005-2012 г.), поместван в „Трудовете на СНО при УниБИТ” 
(Т.  І-VІІІ). // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. 
технологии (София) . – ISSN 1314-2526. – Т. 8, 2013, с. 47-63 : с табл. – Съавт.: С. Василева, 
С. Бойчева, С. Шапкалова, Т. Генова, П. Златкова, И. Гетова-Златева, П. Попова. – Без 
подпис. 

Разд.: І. Метасистема (Постановка); ІІ. Мисия (Дело); ІІІ. Структура (Съдържание); ІV. Традиция и 
новаторство (Траектория в инфосферата); V. Универсално ежегодно периодично издание по конференциите на 
Студентското научно общество на УниБИТ (Информационно-комуникативна платформа); VІ. Традиционни и 
електронни ISSN и ISBN, дадени от Агенциите (ISSN и ISBN) към НБКМ на изданията, публикувани на сайта на 
СНО при УниБИТ (Дигитализация); VІІ. Отклик на Академичната общност на студентските научни форуми на 
УниБИТ (Репрезентативност); VІІІ. Архитектура на VІІІ Студентска научна конференция (композиция на VІІІ том 
на „Тр. / СНО при УниБИТ”); ІX. Феноменът на комуникацията (Феноменологична особеност на VІІІ Студентска 
научна конференция); X. Регламент на публикациите (VІІІ том на „Тр. / СНО при УниБИТ”); ХІ. В памет и в чест 
(Професионална етика); ХІІ. Емблематика (Послание); ХІІ. Екип (HONOR).

216. Знание : [Определение]. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по 
библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 8, 2013, с. 625-
628.

217. Из Академичното слово на ... по случай  избирането й  за академик : [5.03.2014 
г. , год.  събрание, посветено на 20-год . юбилей  на секция „Библиотекознание” на  
Междунар. акад. по информатизация при  ООН  : Акад. четения : Биограф. бел.] // Издател 
(В. Търново). – ISSN 1310-4624. – 2013, N 3-4, с. 22 : с ил. – Рез. на англ. ез.

218. Инфосфера (информационно пространство – информационна среда) : Из Акад. 
слово на ... Александра Куманова по случай избирането й за академик на Междунар. акад. 
по информатизация (МАИ) при ООН (Москва, 27.12.2013 г.), произнесено на Год. събрание 
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(Москва, 5.03.2014 г.), посветено на 20-год. юбилей на секция „Библиотекознание” на МАИ 
в рамките на Акад. четения. // Издател (В. Търново). – ISSN 1310-4624. – 2013, N 3-4, с. 
22-26. – Рез. на англ. ез. 

219. Когерентный контур ризомы гуманитарного знания и платформа ноосферы 
В. И. Вернадского для библиосферы (К истории вопроса) / Эпиграф: „Это не карта. 
Это проект устройства для испытания различных вариантов, для изготовления 
альтернативных карт, пока не найдут настоящую.” – У. Эко. // В. И. Вернадский и 
ноосферная парадигма развития общества, науки, культуры, образования и экономики 
в XXI веке : В 3-х тт. : Докл. на юбил. Междунар.  науч. конф. „В. И. Вернадский и 
ноосферная парадигма развития общества, науки, культуры, образования и экономики в 
XXI веке”, посвященной 150-летию со дня рождения великого рус. ученого-энциклопедиста 
В. И. Вернадского – Санкт-Петербург, 12-14 марта 2013 г. / Рос.  акад.  естеств. наук, 
Ноосферная обществ. акад. наук, Европ. акад. естеств. наук, Петров. акад. наук и 
искусств, Акад. гуманит. наук, Сев.-Зап. инст. управл. Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. упр. при 
Президенте РФ ; Под ред. А. И. Субетто и В. А. Шамахова. – Санкт-Петербург, 2013. – ISBN 
978-5-906152-61-9. – Т. 2, с. 331-343. – Разшир. публ.  

Публ. и на CD.  
Отз.: Ученых объединила ноосфера. // <http://spp.spb.ru/ru/node/5218>. – 12.03.2015. – 3 с

220. Когерентный контур ризомы гуманитарного знания и платформа ноосферы В. 
И. Вернадского для библиосферы (К истории вопроса). // Вернадски и ХХІ век : геосфера, 
биосфера, ноосфера и симетрия : Докл. / Юбил. науч. конф., посветена на 150 години от 
рождението на акад. В. И. Вернадски (1863-1945) – София, 14 февр. 2013 г., Рус. култ.-информ. 
център в България. – София, 2013. – ISBN 978-954-353-206-3. – с. 93-98. – Редуц. публ.

221. Когнитологичните компаративистични изследвания на Студентското научно 
общество при УниБИТ : Панорама. Статистика. Методология. Синопсис. Визуализация 
(Към проблема за ризомно-ретикуларното структуриране на информацията : Метасинтез 
на емпир. научноизслед. карт.) : [Докл. на Х юбил. нац. науч. конф. с междунар. участие 
„О-вото на знанието и хуманизмът на ХХІ в.”, 1 ноем. 2012 г., София, БАН] / Епиграф: 
„rosa rosarum” – У. Еко. // Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век (София). – 
ISSN 1314-7099. – 2013, с. 488-506 : с ил., табл. – Библиогр.: 14 неномерирани назв. в 12 
номерирани бел. – Редуц. публ.  

Публ. и в: <sno.unibit.bg/fi les/1_1.pdf>.

222. Когнитологичните компаративистични изследвания на Студентското научно 
общество при УниБИТ : Панорама. Статистика. Методология. Синопсис. Визуализация 
(Към проблема за ризомно-ретикуларното структуриране на информ. : Метасинтез 
на емпир. научноизслед. карт.) / Епиграф.: „rosa rosarum”. – У. Еко. // Трудове на 
Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – 
ISSN 1314-2526. – Т. 8, 2013, с. 65-80 : с табл., ил. – Рез. на бълг. и англ. ез. – Разшир. публ.

Отз.: Велев, В. Уникален модерен  многоаспектен електронен  летопис във вид на ризомно-ретикуларно 
организирани бази от  дани на съвременната информационно-комуникативна сфера (Позициониране  в  интернет  
пространството  на „Тр. на СНО  при УниБИТ” и  съпътстващата  ги  научна  печатна  продукция: <www.sno.unibit.
bg>). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. VIII, 2013, с. 81-96 : с ил.

223. Когнитология на компаративистичната терминология по библиотечна и 
информационна дейност (Към въпроса за създаването на „The English–Russian–Bulgarian 
dictionary of library and information terminology = Англо-русско-болгарский словарь по 
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библиотечной и информационной деятельности = Англо-руско-български речник по 
библиотечна и информационна дейност”) (N 615). // Трудове на Студентското науч. о-во при 
Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София) . – ISSN 1314-2526. – Т. 8, 2013, 
с. 109-130. – Съавт.: Б. Николова.

Публ. и в: <http://www.unibit.sno.bg>.
Отз.: Василев, Н. и др. Явен език или етимологичното знание на библиотечната и информационната 

дейност (Дейксис) / Н. Василев, С. Илиева (N 616). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. 
VIII, 2013, с. 131-136. <http://www.unibit.sno.bg>.

224. Кохерентен контур на ризомата на хуманитарного знание и платформа на 
ноосферата на В. И. Вернадски за библиосферата [Към историята на въпроса] / Епиграф.: 
„Това не е карта. Това е проект на устройство за изпитание на различни варианти, 
за изготвяне на алтернативни карти, докато не се намери истинската”. – У. Еко ; 
Посвещава се на 150-ата год. от рождението на Владимир Вернадски. // Науч. трудове на 
Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2623. – Т. 11, 2013, 
с. 11-26. – Рез на рус. и англ. ез.

225. Метонимичната интеракция – символното метазнание на бъдещето (Към 
онтологията на УниБИТ „Бяла светлина” – динамичен синтез : Когнитолог., компаративист. 
и библиогр. универс. информ. модел на света и на мястото на България в него) : Пленарен 
докл. [на Х юбил. нац. науч. конф. с междунар. участие „О-вото на знанието и хуманизмът 
на ХХІ в.”, 1.11.2012 г., София, БАН] / Епиграф: „… кога дойде съвършеното знание, 
тогава това „донейде” ще изчезне” – 1 Кор. 13: 10. // Обществото на знанието и 
хуманизмът на ХХІ век (София). – ISSN 1314-7099. – 2013, с. 39-53 : с ил. – Съавт.: С. 
Денчев, Н. Василев. – Библиогр.: 50 неномерирни назв. в 37 номерирани бел. 

226. От дефицити към възможности в педагогиката на висшето образование (Към 
въпроса за интерактивното обучение в УниБИТ на студенти в неравностойно положение : 
глухонямост – информ.-комуникативни аспекти) : [Докл. от VІІ Науч. семинар на УниБИТ, 
Охрид, 29-31.05.2012 г.] / Епиграф: „Наистина, който знае най-старейшото и най-
доброто, той е най-старейшият и най-добрият.” – Упанишади. // Нови информационни 
технологии в образователния процес (София). – ISSN 1313-2768. – 2013, с. 37-50. – 
Библиогр.: 40 неномерирани назв. в 38 номерирани бел. 

Срв.: NN 491, 492.

227. Тодор Петров. // Бележити българи на съвременна България : В 2 т. – София, 
2013. – ISBN 978-954-8898-30-0. – Том. 2, с. 236-237. – Без подпис.  

Т. Петров е вуйчо на А. К.

228. Просветител  и възродител [Ценностен, лингвистичен и библиографски 
модел на „Житие и страдания грешнаго Софрония...” от Св. епископ Софроний Врачански 
: Информ. код (Към проблема за поетиката) / Посв. се на 200-годишнината от смъртта 
на Св. епископ Софроний Врачански (1739-1813); Епиграф: „Болгария тебе венец плете, 
а на небесе уже готов!” – Димитър Попски]. // За буквите – О писменехь : Кирило-
Методиевски вестник (София). – ISSN 1312-3785. – N 40, ноем. 2013, с. 30. – Съавт.: С. 
Денчев, Н. Василев. – Редуц. публ.

229. Регламент за участие на ІХ Студентска научна конференция „Информационна 
култура: наука – изкуство – религия” [на Университета по библиотекознание и 
информационни технологии, 17 май 2013 г.]. // <http://www.unibit.bg>. – 5.01.2013. – 3 с. – 
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Съавт.: А. Пандулис. – Без подпис. 

230. Универсальное – гуманитарное – эпистемиологическое знание (Естественная 
классификация. Международная библиография. Идея мирового культурного объединения) 
/ Эпиграф: „Знание делает  человека  тем, о чем он знает.” – Упанишады. // Вестник 
Санкт-Петербург. гос. унив. культуры и искусств : Науч. журн. – ISSN 2220-3044. – 2013, N 
4 (17) дек., с. 84-90. – Осн. публ. – Предв. публ.: N 210. – Редуц. публ.: N 211.    

231. Универсальное – гуманитарное – эпистемиологическое знание (Естественная 
классификация. Международная библиография. Идея мирового культурного объединения). 
// Вестник Санкт-Петербург. гос. унив. культуры и искусств : Науч. журн. – ISSN 2220-
3044. – 2013, N 4 (17) дек., с. 84-90. 

Електронна версия, достъпна на адрес <http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-sankt-peterburgskogo-
gosudarstvennogo-universiteta-kultury-i-iskusst>. – 09.03.2016. – Разшир. публ. – Осн. публ.: N 230. – Предв. публ.: N 210. 
– Редуц. публ.: N 211. 

232. Verba magistri : Пролегомена към ризома на библиосферата (Симон, К. Р. 
История иностранной библиографии / Под ред. С. А. Фейгиной. – Изд. 2-е, испр. – М., 
2010) ; Посв. се на светлата памет на историка на световния библиографски  процес 
К. Р. Симон (1887-1966 г.) по случай 50-годишнината от публикуването на неговия  
труд „История на чуждестранната библиография”. // Науч. трудове на Унив. по 
библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2623. – Т. 11, 2013, с. 405-
425. – Рез на рус. и англ. ез. – Разшир. публ.

233. Verba magistri : Пролегомена към ризома на библиосферата (Симон, К. Р. 
История иностранной библиографии / Под ред. С. А. Фейгиной. – Изд. 2-е, испр. – М., 
2010) / Посв. се на светлата памет на историка на световния библиографски процес К. 
Р. Симон (1887-1966 г.) по случай 50-годишнината от публикуването на неговия  труд 
„История на чуждестранната библиография”. // Издател (В. Търново). – ISSN 1310-4624. 
– 2013, N 3-4, с. 36-48. – Рез. на рус. и англ. ез. – Редуц. публ.

2014

234. Верният път (Изучаването на цивилизациите : път към истинската култ. 
глобализация) : (Paper of the Intern. conf. on education and globalization – 2-3 Oct. 2012 
in Tehran, Islamic Rep. of Iran ; Comm. 2. Communication, education and globalization E. 
Civilizations, education and globalization). // Съвременник : Сп. за литература и изкуство. – 
ISSN 0204-6962. – 2014, N 1, с. 131-139. – Съавт.: Н. Казански. – Вж N 212. 

235. Дейксис на българската поезия от ІХ до ХХІ в. (N 805). // Трудове на 
Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – 
ISSN 1314-2526. – Т. 9, 2014, с. 83, 103, 123. – Съавт.: Н. Василев, А. Пандулис.

236. Десятая юбилейная Студенческая научная конференция в Софийском 
университете библиотековедения и информационных технологий. // Молодые в 
библиотечном деле : Проф. журн. для тех, кто полон идей и устремлений, кто готов 
узнавать новое и делиться своими знаниями (Москва). – 2014, N 10, с. 3-6 : с ил. – Без ISSN.

237. Докосване до сърцето на Иран (Дневникови бележки по пътя до люлката на 
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цивилизацията и обратно : [7-16] септ. 2014 г.) / Епиграф: „Читателю, моли за прошка 
Бога, / създавах дълго туй, което мога. / Полезното от Него само сподели, / а след това 
за писаря се помоли.”  – Абу Абдалах Мушрифаддин Саади Ширази (1184/1203 – 
1283/1292). // Издател (В. Търново). – ISSN 1310-4624. – 2014, N 3-4, с. 30-39. – Начало. – 
Продължение – вж N 251-a. – Рез. на англ. ез. – Осн. публ. – Редуц. публ.: N 263. 

238. За антологията на България (Liber aureus) (Принципи, структура, дидактика). // 
Издател (В. Търново). – ISSN 1310-4624. – 2014, N 1-2, с. 19-32. – Съавт. Н. Василев. – Рез. 
на англ. ез.

239. За том ІХ на Студентското научно общество при Университета по 
библиотекознание и информационни технологии (Вместо предговор от съставителите) : 
[Когнитологичните компаративист. изследвания на Студентското науч. о-во при УниБИТ : 
Панорама. Статистика. Методология. Синопсис. Визуализация (Към проблема за ризомно-
ретикуларното структуриране на информ. : Метасинтез на емпир. научноизслед. карт.)]. // 
Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии 
(София). – ISSN 1314-2526. – Т. 9, 2014, с. 52-71 : с табл. – Разшир. публ.

Разд.: І. Метасистема (Постановка); ІІ. Мисия (Дело); ІІІ. Структура (Съдържание); ІV. Традиция и 
новаторство (Траектория в инфосферата); V. Панорама на електронна библиотека „Антологика” (Архитектоника. 
Принципи. Форми. Цел. Структура); VІ. Архитектура на ІХ Студентска научна конференция и том ІХ на „Тр. / СНО 
при УниБИТ”) (Макроструктура на съпътстващите издания; VІІ. Екип (HONOR).

 
240. Когнитологичните компаративистични изследвания на Студентското научно 

общество при УниБИТ : Панорама. Статистика. Методология. Синопсис. Визуализация 
(Към проблема за ризомно-ретикуларното структуриране на информацията : Метасинтез 
на емпир. научноизслед. карт.) / Епиграф: „rosa rosarum” – У. Еко. // Приложението на 
дидактически методи с евристичен характер в академична среда [Електронен ресурс] : Сб. 
докл. по научноизслед. проект НИП-2014-04 / Състав. Мариела Нанкова. – [София, 2014], 1 
оптичен диск (CD-ROM), с. 180-185. – Без ISBN. – Редуц. публ.

241. Когнитология компаративистической терминологии в сфере библиотечной и 
информационной деятельности. // Библиотечное дело-2014 : Библ.-информ. деятельность 
и док.-информ. коммуникации в сфере культуры и образования : Скворцовские чтения : 
Материалы ХІХ междунар. науч. конф. (Москва, 23-24 апр. 2014 г.). Ч. 1 / Моск. гос. унив. 
культуры и искусств. – Москва, 2014, с. 65-69. – Без ISBN. – Редуц. публ.

242. Когнитология на компаративистичната терминология по библиотечна и 
информационна дейност (Към проблема за създаването на речник на английски, руски 
и български език). // Четенето в реална и електронна среда. Мотивация и опит на 
библиотеките и образователните институции : Сб. с науч. докл. и съобщения : Кръгла маса 
с междунар. участие, 18 септ. 2014 г. – Унив. по библиотекознание и информ. технологии, 
София, България = Чтение в реальной и электронной среде. Мотивация и опыт библиотек 
и образовательных институциий : Сб. науч. докл. и сообщений : Круглый стол с междунар. 
участием, 18 септ. 2014 г. – Унив. библиотековедения и информ. технологий, София, 
Болгария. – София, 2014. – ISBN 978-619-185-087-7. – с. 83-87. – Редуц. публ.

243. Макроисториографический пунктирный контур Арктической духовности 
(Из религиозно-мифологического дискурса северного солярного культа света : К вопросу 
о вторичнодок. исслед. инфосферы) / Епиграф: „Cum tacent, clamant” – Cicero. // 
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Заповедные этнокультурные ландшафты Арктики и Евразии : Сб. науч. тр. избранных 
материалов науч.-творч. конф.,  сем., раб. совещ., проведенных в г. Якутске по проблемам 
сохранения, охраны, использования и пропаганды культ.-природного наследия народов 
Арктики, Сибири и Евразии в 2012-2014 гг. / М-во  культуры Росс. Федерации, ФГБОУ 
ВПО „Аркт. гос. инст. искусств и культуры”,  М-во .  культуры и духовного развития Респ. 
Саха (Якутия) ; Сост. и науч. ред. У. А. Винокурова ; Редкол. У. А. Винокурова ... [и др.]. 
– Якутск, 2014, с. 35-54. – (Сер. Культура Арктики ; Вып. 2). – Библиогр.: 60 номерирани 
назв. – Рез. на англ. яз. – Без ISBN.

244. Наука : [Определение]. // Трудове  на Студентското науч. о-во при Унив. по 
библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 9, 2014, с. 72.

245. Панорама на електронна библиотека „Антологика” (Архитектоника. 
Принципи. Форми. Цел. Структура) / (N 709). // Трудове на Студентското науч. о-во при 
Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 9, 2014, 
с. 74, 94, 114. – Съавт.: А. Пандулис.

Отз.: [Денчев, С.] Подпомагане на обучението и развитието на студентите: Разд. ІІІ. // [Денчев, С.] Отчет за 
Ректора за дейността на УниБИТ за учебната 2012/2013 година. – София, 2014, с. 55.

246. Пред Вас е първи брой на списание „Съвременни медицински проблеми” 
– национална научна периодика за медицина на МИ – МВР. // Съвременни медицински 
проблеми. – ISSN 2367-4776. – 2014, N 1, с. 5. – Съавт. И. Баташки. – Без подпис.

247. Проблемът за формата на вторичнодокументалната информация : [Диптих. 
Статия първа]. (Формообразуване във философията и библиографията. Справочно-
енциклопедичен арсенал) : [Докл. на ХІ нац. науч. конф. с междунар. участие „О-вото на 
знанието и хуманизмът на ХХІ в.”, 1.11.2013 г., София, УниБИТ] / Епиграф: „Там, където 
няма форми, няма и идеи …” – Г. Флобер. // Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ 
век (София). – ISSN 1314-7099. – 2014, с. 95-109 : с ил. – Библиогр.: 66 неномерирани назв.

Втора ст.: N 258. 

248. Регламент за участие на Х Юбилейна студентска научна конференция и 
изложба „Информация – творчество – синтез” – „Information – creativity – sуnthesis” [на 
Университета по библиотекознание и информационни технологии, 16 май 2014 г.] / [Състав. 
А. Куманова, Г. Каламова.] // <http://www.unibit.bg>. – 6.01.2014. – 3 с. – Без подпис. 

249. Семантични възли на ризомата на терминосистемата на библиосферата 
(видове вторичнодокументални реалии в евро-американската класификационна и 
теоретична мисъл на ХVІІІ-ХХІ в.) / Епиграф: [„Всеобщият библиографски речник” на Ф. 
А. Еберт, където неговата концепция за библиографията намира своя най-завършен израз 
като научно-практическо системно цяло в когнитологичен аспект,] „завинаги ще остане 
един от главните наши източници по теория на библиографията” – Г. Шнайдер. // Науч. 
трудове на Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2623. – 
Т. 12, 2014, с. 13-29. – Рез. на рус. и англ. ез. 

250. Ценностен, лингвистичен и библиографски модел на „Житие и страдания 
грешнаго Софрония...” от Св. епископ Софроний Врачански : Информ. код (Към проблема 
за поетиката) : Пленарен докл. [на ХІ нац. науч. конф. с междунар. участие „О-вото на 
знанието и хуманизмът на ХХІ в.”, 1.11.2013 г., София, Голям салон на БАН]  / Посв. 
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на 200-год. от смъртта на Св. епископ Софроний Врачански (1739-1813) ; Епиграф: 
„Болгария тебе венец плете, / а на небесе уже готов!” – Димитър Попски. „Ода за 
Софроний”. // Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век (София). – ISSN 1314-
7099. – 2014, с. 51-68 : с ил. – Съавт.: С. Денчев, Н. Василев. – Библиогр.: в 25 сист. и 
номерирани бел. – Разшир. публ.

2015

251. Делото на Св. княз Борис І Михаил и на Св. Св. Седмочисленици (Св. 
Константин-Кирил Философ, Св. архиепископ Методий, Св. архиепископ Климент, Св. 
епископ Наум, Св. епископ Горазд, Св. Сава, Св. Ангеларий) – двете страни на един и 
същ цивилизационен избор : Пленарен докл. на ХІІ Нац. науч. конф. с междунар. участие 
„О-вото на знанието и хуманизмът на ХХІ в.” ; Посв. на 1150-год. от Покръстването на 
българите. // Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век (София). – ISSN 1314-
7099. – 2015, с. 55-71 : с ил. – Съавт. С. Денчев, Н. Василев. – Рез. на англ. ез.

251-а. Докосване до сърцето на Иран (Дневникови бележки по пътя до люлката на 
цивилизацията и обратно : [7-16] септ. 2014 г.) / Епиграф: „Читателю, моли за прошка 
Бога, / създавах дълго туй, което мога. / Полезното от Него само сподели, / а след това 
за писаря се помоли.”  – Абу Абдалах Мушрифаддин Саади Ширази (1184/1203 – 
1283/1292). // Издател (В. Търново). – ISSN 1310-4624. – 2015, N 1-2, с. 49-54. – Начало – 
вж N 237. – Продължение. – Рез. на англ. ез. – Осн. публ. – Редуц. публ.: N 263. 

252. Издателство „Еттеллат” [перс.: Информация] – Иран. // Докосване до люлката 
на цивилизацията : Първата бълг. женска делегация в Иран [7-16 септ. 2014 г.] / Култ. 
представителство към Посолството на Ислямска републ. Иран в България ; [Състав.] Л. 
Лечева. – [София,] 2015, с. 36. – Без ISBN.

253. Когнитологичните компаративистични изследвания на Студентското научно 
общество при УниБИТ : Панорама. Статистика. Методология. Синопсис. Визуализация 
(2005-2014 г.) (Към проблема за ризомно-ретикуларното структуриране на информ. : 
Метасинтез на емпир. научноизслед. карт.) : Пленарен докл. на Х юбил. студентска науч. 
конф. и изложба на УниБИТ / Епиграф: „rosa rosarum” – У. Еко. // Трудове на Студентското 
науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-
2526. – Т. 10, 2015, с. 188-237 : с ил., табл. – Библиогр.: 154 неномерирани назв. в 21 
номерирани бел. – Разшир. публ.

Публ. и в: <sno.unibit.bg/fi les/1_1.pdf>.

254. Когнитологичните компаративистични изследвания на Студентското научно 
общество при УниБИТ : Панорама. Статистика. Методология. Синопсис. Визуализация 
(2005-2014 г.) (Към проблема за ризомно-ретикуларното структуриране на информацията 
: Метасинтез на емпир. научноизслед. карт.) : [Докл. на  ХІІ нац. науч. конф. с междунар. 
участие „О-вото на знанието и хуманизмът на ХХІ в.”, 1.11.2014 г., София, УниБИТ] / 
Епиграф: „rosa rosarum” – У. Еко. // Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век 
(София). – ISSN 1314-7099. – 2015, с. 430-440. – Юбил. изд., посветено на 65-ата год. на 
Унив. по библиотекознание и информ. технологии. – Редуц. публ. 

255. Нравственно-этические императивы гуманного и принцип духовной свободы 
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в инфосфере (К многомерному вопросу о видах знания и их естественной классификации). 
// Библиотечное дело-2015 : Док.-информ. коммуникации и библ. в пространстве, 
образования, науки : Скворцовские чтения : Материалы ХХ междунар. науч. конф. (Москва, 
22-23 апр. 2015 г.). Ч. 1 / Моск. гос. унив. культуры и искусств. – Москва, 2015. – ISBN 978-
5-94778-401-5. – с. 124-130. – Редуц. публ.

256. Панэпистемия библиотечно-информационной сферы : Трехъяз. словарь – 
тектон. мент. прибор (Опыт  публ. в Софии изд. междунар. коллектива авт. из России, 
США и Болгарии). // Ноосферное образование в евразийском пространстве. Т. 5, [Пятая] V 
международная научая конференция – Санкт-Петербург, 15-16 октября 2015 г. / Сев.-Зап. 
инст. упр. – фил. Росс. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации при 
участии: Смольного инст. РАО, Сев.-Вост. Федер. унив. им. М. К. Аммосова, Костром. гос. 
унив. им. Н. А. Некрасова ; Под ред. Субетто А. И. – Санкт-Петербург, 2015. – ISBN 978-5-
00045-323-0. – с. 361-376. – Рез. на англ. и рус. ез. – Редуц. публ. 

Отз.: 1. Информационное письмо. // <http://www.smun@smun.spb.ru>; 2. Конференции, мероприятия, 
полезные ресурсы. // <http://www.noocivil.esrae.ru/page/rsc> (Журнал „Ноосфера.Общество.Человек”). – 1.09.2015. – 1 
с. 

257. Панэпистемия библиотечно-информационной сферы : Трехъяз. словарь 
– тектон. мент. прибор (Опыт  публ. в Софии изд. междунар. коллектива авт. из США, 
России и Болгарии). // Славянская культура в Европе – история, настоящее и будущее : 
Сб. материалов Междунар. науч.-практ. „онлайн-конф.” [София – Москва, 15, 21 и 24 мая 
2015 г.] = Славянската култура в Европа – история, настояще и бъдеще : Сб. с материали 
от Междунар. научно-практ. „онлайн-конф.” / Унив. по библиотекознание и информ. 
технологии ; Акад. медиаиндустрии ; Сост. В. Николова ... [и др.]. – София – Москва, 2015. 
– ISBN 978-619-185-158-4 (За буквите – О писменехь) ; ISBN 978-5-902899-12-9 (Акад. 
медиаиндустрии – Москва). – с. 33-43. – Рез. на рус. и бълг. ез. – Разшир. публ. 

Библиогр. информ.: 1. Първа международна научно-практическа онлайн конференция „Славянската култура 
в Европа – традиции, настояще и бъдеще”, 15 май 2015 г., София – Москва. // Науч. тр. на УниБИТ (София), Т. 12, 
2014, с. 567-569 : с ил. – Рез. на рус. и англ. ез.; 2. Николова, М. Перспективен форум (Първа международна научна 
онлайн конференция „Славянската култура в Европа – традиции, настояще и бъдеще”. // За буквите – О писменехь : 
Кирило-Методиевски вестник (София), N 45, май 2015, с. 29.

258. Проблемът за формата на вторичнодокументалната информация : [Диптих : 
Статия втора] (Интерактивна философско-информационна картина) : [Докл. от XII нац. 
науч. конф. с междунар. участие „О-вото на знанието и хуманизмът на ХХІ в.”, 1.11.2014 г., 
София, УниБИТ] / Епиграф: „Пропорция се намира не само в мерките и числата, но още в 
звуците, тежестите, времената, местата и във всяка форма на енергията.” – Леонардо 
да Винчи. // Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век (София). – 2015. – ISSN 
1314-7099, с. 105-116. – Библиогр.: 66 неномерирани назв. - Юбил. изд., посветено на 65-ата 
год. на Унив. по библиотекознание и информ. технологии.

Първа ст.: N 247.

259. Рационално за идеалното – историография на информационния код на 
българската изящна словесност (Изследване – учебник) : Дейксис / Епиграфи: „Ако езикът 
е оръдие на науката, то невъзможно е да си представим народ, който би имал велики 
поети без поетически език, блестящи прозаици – без гъвкав език, велики мъдреци – без 
точен език.” – Й. Г. фон Хердер ; „Художествена е само онази форма, която се ражда 
от идеи.” – В. Г. Белински ; „Писателят трябва да познава изобщо човека и да умее след 
това да му дава хиляди превъплъщения. Копираният, реален човек не е интересен.” – Й. 
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Йовков. // Василев, Н. Златна христоматия на България : Аналит.-синтет. архитектоника на 
бълг. изящно слово от ІХ до ХХІ в. (Универс. информ. модел). Кн. 3, Историография : Уч. 
пособие по синтактика, семантика и прагматика на акад. текстописане / Н. Василев ; Науч. 
ред., дейксис А. Куманова ; Науч. консултанти И. Паси, С. Денчев. – София, 2015. – ISBN 
978-619-185-008-2. – с. 251-264. 

Също в: Ново електронно изд. – 2016: N 445. 

260. Регламент за участие на ХІ Студентска научна конференция и изложба 
„Магистрали на цивилизацията – информация, знание, памет” – „Highways of the 
Civilization – information, knowledge, memory” (девиз: „Учим не за училището, а за живота” 
– „Non scholae, sed vitae discimus” [на Унив. по библиотекознание и информ. технологии, 22  
май 2015 г.] / [Състав. А. Куманова ... и др.]. // <http://www.unibit.bg>. – 7.01.2015. – 3 с. – 
Без подпис. – Други състав.: Н. Василев, М. Матова.

<http://www.unibit.sno.bg>

261. Рождественский быдник – солярный символ (Переосмысление в христианстве 
феноменов бога Митры и зороастризма). // Митра : Зороастр. информ.-аналит. журн. 
(Санкт-Петербург), 2015, N 13 (17), с. 179-180 : с ил. – Съавт.: С. Денчев, Х. Тутунаров. – 
Без ISSN.

262. Творчество : [Определение]. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. 
по библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 10, 2015, с. 
238-239.

263. Уникални срещи на жените от Иран и България – докосване до сърцето 
на Иран (Дневникови бележки от посещението на Делегацията на българските жени в 
Иран – септември 2014 г.) = Unique meetings of the women from Iran and Bulgaria – a touch 
from the heart of Iran (Travel book for the visit of the Delegation of Bulgarian women in Iran – 
September 2014). // Хармония в различията : Сб. с докл. от [Втора] науч. конф. „Хармония в 
различията” (София, 10.12.2015 г.) / Състав. Ж. Назърска, С. Шапкалова. – София, 2015. – 
ISBN 978-619-185-151-5. – с. 197-210. – Редуц. публ. – Рез.: N 267. – Осн. публ.: N 237.   

264. Философские проблемы ноосферизма вторично-документального 
информационного моделирования : Системогенет. аспекты. // Вестник Санкт-Петербургск. 
гос. унив. культуры и искусств : Науч. журн. – ISSN 2220-3044. – 2015, N 3 (24) сент., с. 30-
36. – Редуц. публ.

265. Философские проблемы ноосферизма вторично-документального 
информационного моделирования : Системогенет. аспекты / Эпиграф: „в науке нет 
до сих пор ясного сознания, что явления жизни и явления мертвой природы, взятые с 
геологической, т.е. планетной, точки зрения, являются проявлением единого процесса.” 
– В. И. Вернадский. // Системогенетика и проблемы глобального развития : Межд. науч. 
конф. – Санкт-Петербург, 10 дек. 2015 г. / Сев.-Зап. инст. упр. – фил. Росс. Акад. нар. хоз-ва 
и гос. службы при Президенте Росс. Федерации при участии: Смольного инст. РАО, Сев.-
Вост. Федер. унив. им. М. К. Амосова, Костром. гос. унив. им. Н. А. Некрасова ; Под ред. 
Субетто А. И., Шамахова В. А. – Санкт-Петербург, 2015. – ISBN 978-5-00045-325-4. – с. 
238-248. – Разшир. публ.

Отз.: 1. Конференции, мероприятия, полезные ресурсы. // <http://www.noocivil.esrae.ru/page/rsc> (Журнал 
„Ноосфера.Общество.Человек”). – 20.10.2015. – 1 с.; 2. Системогенетика и проблемы глобального развития 
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: Межд. науч. конф. : Прогр. / Северо-Западный инст. управления – филиал Росс. Акад. нар. хозяйства и гос. 
службы при Президенте Росс. Федерации.  – Санкт-Петербург, 2015, с. 4; 3. Международная научная конференция 
„Системогенетика и проблемы глобального развития”. // <http://noocivil.esrae.ru/page/rsc1>. – 9.10.2015. – 3 с.; 4. 
Резолюция Международной научной конференции „Системогенетика и проблемы глобального развития”. // <http://
www.trinitas.ru/rus/doc/0203/001a/02031046.htm>. – 10.12.2015. – 3 с. 

265-а. [Шейсет и пет] 65-годишнината на Държавния библиотекарски институт 
– днес: Университет по библиотекознание и информационни технологии (Модерно-
традиционно осмисляне на научноизследователските линии : Щрихи към въпроса за 
построяване на ризома на изследователите на информ.-комуникативната сфера) / Епиграф: 
„Там, където няма форми, няма и идеи...” – Г. Флобер. // ИКТ [Информационно-
комуникативните технологии] в библиотечно-информационните науки, образованието и 
културното наследство : Сб. с науч. докл. и съобщения от Нац. науч. конф. в чест на 70 г. от 
създаването на ЮНЕСКО и 65-та год. на УниБИТ, 29 май 2015 г., УниБИТ, София / Състав. 
Т. Тодорова ... [и др.]. – София, 2015. – ISBN 978-619-185-164-5. – с. 144-154. – Други 
състав.: Е. Ковачева, Р. Николов.

Публ. и в: <http://unesco.unibit.bg/sites/default/fi les/National_Conference-all-f.pdf> <http://unesco.unibit.bg/sites/
default/fi les/National_Conference-May29_2015.pdf>. 

266. Library and information sphere as a panepistemia : Trilingiual dictionary – mental 
tectonic instrument (Experience of publ. in Sofi a of an ed. by intern. team of auth. from Russia, 
USA and Bulgaria) = Библиотечно-информационная сфера как панэпистемия : Трехъяз. 
словарь – тектон. мент. прибор (Опыт  публ. в Софии изд. междунар. коллектива авт. из 
России, США и Болгарии). // Science, technology and higher education / [Strategic Studies Inst. 
(SSI)] : Materials of the VIII Int. research and practice conf. – Westwood, Canada – Oct. 14th-
15th, 2015. – Westwood, Canada, 2015. – ISBN 978-1-77192-233-3. – с. 115-119. – Coaut.: S. 
Denchev. – Рез. на англ. и рус. ез.  <http://science-canada.com/archive.php> <science-canada.
com/ru/archive.php>. 

267. Unique meetings of the women from Iran and Bulgaria – a touch from the heart 
of Iran (Travel book for the visit of the Delegation of Bulgarian women in Iran – September 
2014) : Аbstract. // Хармония в различията : Сб. с докл. от [Втора] науч. конф. „Хармония в 
различията” (София, 10.12.2015 г.) / Състав. Ж. Назърска, С. Шапкалова. – София, 2015. – 
ISBN 978-619-185-151-5. – с. 3. – Рез. на редуц. публ.: N 263. – Осн. публ.: N 237. 

2016

267-а. Гуманитарная библиография (Терминосистемное описание). // 
Библиотечное дело – 2016 : Библ.-информ. коммуникации в поликультурном пространстве : 
Скворцовские чтения : Материалы 21 межд. науч. конф. – Москва, 27-28 апр. 2016 г. / Моск. 
гос. унив. культуры и искусств ... [и др.]. – Москва, 2016. – ISBN 998-5-94778-450-3. – с. 
40-45. 

268. Когнитологичните компаративистични изследвания на Студентското научно 
общество при УниБИТ : Панорама. Статистика. Методология. Синопсис. Визуализация 
(Към проблема за ризомно-ретикуларното структуриране на информ. : Метасинтез 
на емпир. научноизслед. карт.) / Епиграф: „Учим не за училището, а за живота” – 
„Non schole, sed vitae discimus”. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по 
библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 11, 2016, с. 187-
246 : с ил., табл. – Библиогр.: 836 неномерирани назв. в 21 номерирани бел.
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Публ. и в: <http://sno.unibit.bg/fi les/AK-Plen-dokl-Cogn-comp-UniBIT-22-05-15.pdf>.
Отз.: 1. Пандулис, А. ХІ Студентска научна конференция и изложба на УниБИТ „Магистрали  на 

цивилизацията – информация, знание, памет” (22.05.2015 г.) [: За ораторията „Бяла светлина” ; Плен. докл. на А. К., 
„Tabula gratulatorum” (1561 ном. загл.)] / Епиграф: „Non scholae, sed vitae discimus” – „Учим не за училището, а за 
живота”. // Науч. тр. на УниБИТ (София), Т. 12, 2014, с. 571-573 : с ил. – Рез. на рус. и англ. ез.; 2. Пандулис, А. 
ХІ Студентска научна конференция и изложба на УниБИТ „Магистрали на цивилизацията – информация, знание,  
памет” (22.05.2015 г.) [:За ораторията „Homo legens” ; „Златната христоматия на България” (София, 2013), „Tabula 
gratulatorum” (1561 ном. загл.), Плен. докл. на форума, рец. изд. на унив. „Апостоли на инфосферата” (София, 2010), 
„Методика на науч. изследвания” (София, 2014), „Ризома на инфосферата” (София, 2012) и интеракцията „Молитва за 
паметта”]. // Учит. дело (София), CXX, N 22, 8 юни 2015, с. 6 : с ил. / [Фотогр. Д. Бояджиев.]

269. Към проблема за синтактиката на трансформационните процеси в съвременния 
български език – хипотаксични, паратаксични и интермодални модели (Трансмисия на 
езика на Св. Константин-Кирил Философ и архиепископ Методий във филологическия 
модел на славянските езици) : Пленарен докл. на ХІІІ Нац. науч. конф. с междунар. участие 
„О-вото на знанието и хуманизмът на ХХІ в.”, 1.11.2015 г., София, УниБИТ  / Посв. на 1150-
год. от Покръстването на българите. // Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ 
век (София). – ISSN 1314-7099. – 2016, с. 55-71 : с ил. – Съавт.: С. Денчев, Н. Василев. – 
Рез. на англ. ез. 

Отз.: УниБИТ празнува 65-ата си годишнина в Деня на народните будители – 1 ноември. // Земя (София), N 
208 (6326), 2 ноември 2015, с. 8.

270. Молитва за паметта : Феноменолог. обобщение на форума : [ХІ Студентска 
науч. конф. на УниБИТ – 22.05.2015 г.] (Запис на диалога между ръководителите на 
Студентското науч. о-во при УниБИТ, направен по време на обсъждане на даваните от 
студентите определения и проведен на 23.04.2015 г.) / Записът е направен от А. Пандулис. // 
Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии 
(София). – ISSN 1314-2526. – Т. 11, 2016, с. 547-550. – Съавт.: Н. Василев.

Отз.: Пандулис, А. ХІ Студентска научна конференция и изложба на УниБИТ „Магистрали на 
цивилизацията – информация, знание,  памет” (22.05.2015 г.) [: За ораторията „Homo legens” ; „Златната 
христоматия на България” (София, 2013), „Tabula gratulatorum” (1561 ном. загл.), Плен. докл. на форума, рец. изд. 
на унив. „Апостоли на инфосферата” (София, 2010), „Методика на науч. изследвания” (София, 2014), „Ризома на 
инфосферата” (София, 2012) и интеракцията „Молитва за паметта”]. // Учит. дело (София), CXX, N 22, 8 юни 2015, с. 
6 : с ил. / [Фотогр. Д. Бояджиев.] <http://www.unibit.sno.bg>.

271. Рационално за идеалното – историография на информационния код на 
българската изящна словесност (Изследване – учебник) : Дейксис / Епиграфи: „Ако езикът 
е оръдие на науката, то невъзможно е да си представим народ, който би имал велики 
поети без поетически език, блестящи прозаици – без гъвкав език, велики мъдреци – без 
точен език.” – Й. Г. фон Хердер ; „Художествена е само онази форма, която се ражда 
от идеи.” – В. Г. Белински ; „Писателят трябва да познава изобщо човека и да умее след 
това да му дава хиляди превъплъщения. Копираният, реален човек не е интересен.” – Й. 
Йовков. // Василев, Н. Златна христоматия на България : Аналит.-синтет. архитектоника на 
бълг. изящно слово от ІХ до ХХІ в. (Универс. информ. модел). Кн. 3, Историография : Уч. 
пособие по синтактика, семантика и прагматика на акад. текстописане / Н. Василев ; Науч. 
ред., дейксис А. Куманова ; Науч. консултанти И. Паси, С. Денчев. – Ново електронно изд. 
– София, 2015. – ISBN 978-619-185-008-2. – с. 251-264. 

271-а. Ризома инфосферы : Морфология библиографии : Презентация 
сути одноименного учебника по общему библиографоведению и ведущей к нему 
книги „Введение в гуманитарную библиографию” [на ХVІІІ междунар. науч.-практ. 
конф. „Смирдинские чтения. Книжное дело: вчера, сегодня, завтра”, посвященной 
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450-летию отечественного книгопечатания 23-25 апр., Санкт-Петербург]. // Труды Санкт-
Петербургского государственного университета культуры и искусств. – ISSN 2308-0051. – Т. 
213, 2016, с. 227-267 : с 3 рис. <http://spbgik.ru/works/> – вж NN 20-21, 31.
 

272. [Шейсет и пет] 65-годишнината на Държавния библиотекарски институт 
– днес: Университет по библиотекозание и информационни технологии (Модерно-
традиционно осмисляне на научноизследователските линии : Щрихи към въпроса за 
построяване на ризома на изследователите на информ.-комуникативната сфера) (N 1302). // 
Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии 
(София). – ISSN 1314-2526. – Т. 11, 2016, с. 328-368. <http://www.unibit.sno.bg>.

272-а. Information Modeling of the International Universal Bibliography: Rhizome of 
the Humanitarian Knowledge / А. Кumanova, N. Kazanski, N. Vasilev. // Library Philosophy 
and Practice (LPP). – ISSN 1522-0222. <http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/> <http://
digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3893&context=libphilprac&z=1463489765
&preview_mode=1&login=2357202>. – 21.05.2016. – 6 p.  

VІ. Библиографски и историографски публикации 
в периодични издания и юбилейни сборници;

тезауруси

1981

273. Българката – достойна потомка на силни жени : Образът на жената в 
художествената литература : [Препоръч. библиогр. списък на лит.]. // Нови книги / Нар. 
библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий” (София). – ISSN 0204-5591. – 1981, N 1, с. 32-41. – 
Подпис: А. Пулева. 

274. Летопис на духовния ръст – летопис на героичното време : [Библиогр. обзор 
и списък на лит. по случай 80 г. от рождението на Ал. Фадеев]. // Нови книги / Нар. библ. 
„[Св. Св.] Кирил и Методий” (София). – ISSN 0204-5591. – 1981, N 19, с. 26-35. – Подпис: 
А. Пулева. 

275. Писатели – лауреати на Държавна награда на СССР за 1980 г. : Ал. Арбузов, 
П. Загребелни, М. Коломиец, Г. Хамид, М. Храпченко : [Библиогр. преглед на творчеството 
им и персон. препоръч. списъци на лит.]. // Нови книги / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и 
Методий” (София). – ISSN 0204-5591. – 1981, N 3, с. 41-48. – Подпис: А. Пулева. 

1982

276. Борбите на българския народ за национална и социална свобода : [Препоръч. 
библиогр. списък на лит. от втора степен във връзка с честването на 2 юни]. // Нови книги / 
Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий” (София). – ISSN 0204-5591. – 1982, N 5, с. 25-32. – 
Подпис: А. Пулева. 

277. Единение с борбата – единение с вечността : [Библиогр. преглед и списък на лит. 
по случай 170 г. от рождението на Баба Тонка Обретенова]. // Нови книги / Нар. библ. „[Св. 
Св.] Кирил и Методий” (София). – ISSN 0204-5591. – 1982, N 3, с. 27-36. – Подпис: А. Пулева. 
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278. Писатели – лауреати на Димитровска награда [В. Мутафчиева, Г. Стоев, Г. 
Цанев] и на Димитровския комсомол [Р. Босев, К. Денков, Г. Константинов] за 1982 г. : 
[Библиогр. справка]. // Нови книги / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий” (София). – 
ISSN 0204-5591. – 1982, N 20, с. 30-32. – Без подпис. 

279. Признателността на поколенията : [Ист.-култ. библиогр. преглед на честването 
на 2 юни]. // Нови книги / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий” (София). – ISSN 0204-
5591. – 1982, N 4, с. 31-38. – Подпис: А. Пулева. 

280. Творческият път на украинския поет Микола Бажан – лауреат на Ленинска 
награда за 1982 г. : [Библиогр. преглед и препоръч. списък на лит.]. // Нови книги / Нар. 
библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий” (София). – ISSN 0204-5591. – 1982, N 11, с. 22-27. 

1983

281. Глас на епохата : [Библиогр. обзор и списък на лит. по случай 90 г. от 
рождението на Вл. Маяковски]. // Нови книги / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий” 
(София). – ISSN 0204-5591. – 1983, N 5, с. 30-39. 

282. Социологическото и психологическото самопознание на младежта като ядро 
на проблема „общество – младеж – личност” : [Библиогр. преглед на лит.]. // Нови книги / 
Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий” (София). – ISSN 0204-5591. – 1983, N 18, с. 26-33. 

283. Съвест на епохата : Писатели – лауреати на Държавна награда на СССР за 
1982 г. : Г. Бакланов, О. Вациетис, Е. Велтистов, О. Гончар, Н. Добронравов, В. Закруткин, 
В. Новиков, Б. Панкин, В. Чивилихин : [Библиогр. преглед на творчеството им и персон. 
препоръч. списъци на лит.]. // Нови книги / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий” 
(София). – ISSN 0204-5591. – 1983, N 14, с. 25-41. 

1984

284. Неспокоен глас : Творчеството на съветските писатели – лауреати на Държавна 
награда на СССР за 1983 г. : Ал. Чаковски, Ив. Стаднюк, Ю. Бондарев, Ч. Айтматов, Вл. 
Соколов, Ив. Драч, М. Шатров : [Библиогр. преглед на творчеството им и персон. препоръч. 
списъци на лит.]. // Нови книги / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий” (София). – ISSN 
0204-5591. – 1984, N 5, с. 26-35. 

1986

285. Писатели – лауреати на Държавна награда на СССР за 1984 и 1985 г. : С. 
Алексеев, Г. Бердников, А. Дементиев, Ал. Дударев, Евг. Евтушенко, Х. Матевосян, Вс. 
Овчинников : [Библиогр. преглед и персон. препоръч. списъци на лит.]. // Нови книги / Нар. 
библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий” (София). – ISSN 0204-5591. – 1986, N 22, с. 18-27. 

1987

286. В служба на човека : 100 г. от рождението на Антон Семьонович Макаренко : 
[Библиогр. преглед и препоръч. списък на лит.]. // Нови книги / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил 
и Методий” (София). – ISSN 0204-5591. – 1987, N 20, с. 23-29. 
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 287. За възпитанието : [Библиогр. преглед и препоръч. списък на лит.]. // Нови 
книги / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий” (София). – ISSN 0204-5591. – 1987, N 21, с. 
25-31. 

1988

Вж N 5.

1994

Вж N 10.

2005

288. [Антон Павлович] Чехов в Болгарии : Пер. и лит. критика : [Историогр. текстол. 
библиогр. исслед.]. // Чехов и мировая литература : В 3 кн. – Москва, 2005. – ISBN 978-5-
02-011193-6. – Кн. 2, с. 84-107. – Библиогр.: 106 неномерирани назв. в 94 номерирани бел.

Публ. и в:  <feb-web.ru/feb/chekhov/critics/ml2/ml2-0842.htm>.

 
2006

289. Азбучен списък на заглавията (и техните интернет адреси и електронна поща) 
на актуални за България периодични и продължаващи чуждестранни издания (По сродните 
интердисциплинарни области библиография – библиографознание – книгознание – архивно 
дело – библиотекознание – информатика – информационни технологии) / Посв. се на 
апостола на планет. библиогр. сфера ... Т. Боров и 105-год. от рожд. му ; Епиграф: „Weh! 
Weh! / Du hast sie zerstört, / Die schöne Welt, / Mit mächtiger Faust, / Sie stürzt, sie zerfällt.” – J. 
W. Goethe. // Издател (В. Търново). – ISSN 1310-4624. – 2006, N 1-2, с. 15-21. – Съавт. С. 
Денчев. – Библиогр.: 105 номерирани назв. – Предварит. публ. – Разшир. публ.: N 294. 

Публ. и в: <http://www.svubit.org>. 
Библиогр. информ.: 1. Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 

Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 9; 2. Библиография : Дати и събития 
в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. 
Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 200.

2008

290. Классификационные построения евро-американского библиографоведения 
ХVІІІ-ХХІ веков : Ист.-культ. феноменол. каркас информ. ризомы / Эпиграфы: „В науке 
нет до сих пор ясного сознания, что явления жизни и явления мертвой природы, взятые с 
геологической, т.е. планетной, точки зрения, являются проявлением единого процесса” – 
В. И. Вернадский ; „...в культуре то, что было в прошлом, не умерло” – Ю. М. Лотман. 
// Историко-библиографические исследования : Сб. науч. трудов / Рос. нац. библ. – Санкт-
Петербург, 2008. – ISBN 978-5-8192-0342-2. – Вып. 11, с. 7-106. – 265 номерирани загл. в 
сист.-азб. ред.

Срв.: NN 298, 299, 304.
Вж и NN 35, 36.
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Библиогр. информ.: Библиография. Библиографоведение : указ. лит., изд. в Российской Федерации на 
русском языке 2001-2010 гг. / Рос. гос. б-ка, Науч. исслед. отд. библиогр.; [ред.-сост.: Г. Л. Левин] : В 3-х ч. – Ч. 1. – 
Москва, 2013, с. 102.

Отз.: [Леликова, Н. К.] Предисловие [: За статията на А. Куманова, публ. в същия сборник]. // Историко-
библиографические исследования : Сб. науч. трудов : Вып. 11 / Рос. нац. библ. – Санкт-Петербург, 2008, с. 4.

291. Милен К. Куманов : Сист.-хронолог. библиогр. списък на кн., публ. с неговото 
авторство (Stabat Bibliography) [1978-2007] / Науч. ред. Н. Казански ; Библиогр. ред. Д. 
Ралева ... [и др.]. // Клио : Сб. в чест на 65-год. на … Милен Куманов. – София, 2008. – 
ISBN 978-954-617-042-2. – с. 779-800 : 136 номерирани загл. – Други библиогр. ред.: М. 
Гаврилова, М. Максимова, Е. Недева. – Рез. на рус. и англ. ез. – Продълж. и доп.: N 316.

М. К. е съпруг на А. К.

292. Tabula gratulatorum [І] : Систематизиран хронолог.-азб. библиогр. списък 
на публ. на чл. на Студентското науч. о-во на унив. : 2005-2007 (NN 1-72) / [Състав. 
А. Куманова ; Библиогр. ред. М. Максимова ; Посв. се на С. Денчев.] // Трудове на 
Студентското науч. о-во при Специализираното висше у-ще по библиотекознание и 
информ. технологии (София). – ISSN 1313-4566. – Т. 1, 2008, с. 7-16 : 72 номерирани назв. – 
Без подпис. 

Библиогр. информ.: Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 
Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 14-15.

Отз.: 1. [Денчев, С.] Подпомагане на обучението и развитието на студентите : Разд. ІІІ. // [Денчев, С.] 
Отчет за дейността на СВУБИТ за периода 2004/2005 – 2005/2006 учебна година. – София, 2007, с. 19; 2. [Денчев, С.] 
Подпомагане на обучението и развитието на студентите : Разд. ІІІ. // [Денчев, С.] Отчет за дейността на СВУБИТ за 
периода 2004–2008 година. – София, 2008, с. 26-28; 3. Дикова, Т. Не съд за знания, а пламтящ факел : [Том І на Тр. на 
Студентското научно общество на Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол. като квинтесенция 
на научноизследователската дейност на студентите в калейдоскопа на І-ІV научни конференции. Библиогр. списък 
от 223 публикации на студенти на СВУБИТ в специализирания науч. печ. Акад. епифания „Да се наречеш болгарин”, 
представена на 1.11.2008 г. в Нац. дворец на културата]. // Аз Буки : Нац. седмичник за образование и наука, 2008, N 
44, с. 11.  

Рец.:  1. Нанкова, М. Летопис на публикациите на Студентското научно общество при УниБИТ : Tabula 
gratulatorum (2005-2011 г.). // Тр.  на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. VІІ, 2012, с. 135-137 : с 
ил.

293. Tabula gratulatorum [ІІ] : Систематизиран хронолог.-азб. библиогр. списък 
на публ. на чл. на Студентското науч. о-во на унив. : 2005-2008 (NN 1-223) / [Състав. 
А. Куманова ; Библиогр. ред. М.  Максимова ; Посв. се на С. Денчев.] // Трудове на 
Студентското науч. о-во при Специализираното висше у-ще по библиотекознание и 
информ. технологии (София). – ISSN 1313-4566. – Т. 2, 2008, с. 7-32 : 223 номерирани назв. 
– Без подпис.  

Библиогр. информ.: Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 
Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 15.

Отз.: 1. [Денчев, С.] Подпомагане на обучението и развитието на студентите : Разд. ІІІ. // [Денчев, С.] 
Отчет за дейността на СВУБИТ за периода 2004/2005 – 2005/2006 учебна година. – София, 2007, с. 19; 2. [Денчев, С.] 
Подпомагане на обучението и развитието на студентите : Разд. ІІІ. // [Денчев, С.] Отчет за дейността на СВУБИТ за 
периода 2004-2008 година. – София, 2008, с. 26-28; 3. Дикова, Т. Не съд за знания, а пламтящ факел : [Том І на Тр. на 
Студентското научно общество на Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол. като квинтесенция 
на научноизследователската дейност на студентите в калейдоскопа на І-ІV научни конференции. Библиогр. списък 
от 223 публикации на студенти на СВУБИТ в специализирания науч. печ. Акад. епифания „Да се наречеш болгарин”, 
представена на 1.11.2008 г. в Нац. дворец на културата]. // Аз Буки : Нац. седмичник за образование и наука (София), 
2008, N 44, с. 11; 4. Ден на отворените врати – V Студентска научна конференция и изложба на СВУБИТ – 22 
май 2009 г. [за Акад. интертекстуална аксиология „Светна като слънце” (Homo verbi gracilis)” и за Т. ІІ на Тр. на 
Студентското науч.о-во] / Пламен Трайков и др. // Издател (В. Търново), 2009, N 1-2, с. 70-71 : с ил. – Други авт.: 
Мехмед Исмаил, Калина Велкова, Жулиета Желева. 
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Рец.: 1. Нанкова, М. Летопис на публикациите на Студентското научно общество при УниБИТ : Tabula 
gratulatorum (2005-2011 г.). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. VІІ, 2012, с. 135-137 : с ил.

2009

294. Азбучен списък на заглавията (и техните интернет адреси и електронна поща) 
на актуални за България периодични и продължаващи чуждестранни издания (По сродните 
интердисциплинарни области библиография – библиографознание – книгознание – архивно 
дело – библиотекознание – информатика – информационни технологии) / Посв. се на 
апостола на планет. библиогр. сфера ... Т. Боров и 105-год. от рожд. му ; Епиграф: „Weh! 
Weh! / Du hast sie zerstört, / Die schöne Welt, / Mit mächtiger Faust, / Sie stürzt, sie zerfällt.” – 
J. W. Goethe. // Трудове на Студентското науч. о-во при Специализираното висше у-ще по 
библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1313-4566. – Т. 4, 2009, с. 121-
136. – Съавт. С. Денчев. – Библиогр.: 105 номерирани назв. – Разшир. публ. – Предварит. 
публ.: N 289.

Публ. и в: <http://www.svubit.org>. 
Библиогр. информ.: Библиография : Дати и събития в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // 

Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 
2013, с. 200-201.

295. Библиографски данни за филма „Ритъмът на времето (Нестинарство: 
Информационна карта)”, премиери и научни публикации на авторския колектив. // Издател 
(В. Търново). – ISSN 1310-4624. – 2009, N 3-4, с. 41-46 : с ил.

296. Tabula gratulatorum [ІІІ-ІV] : Систематизиран хронолог.-азб. библиогр. 
списък на пуб. на чл. на Студентското науч. о-во на унив. : 2005-2009 (NN 1-319) / 
[Състав. А. Куманова ; Библиогр. ред. М. Максимова ; Посв. се на С. Денчев.] // Трудове 
на Студентското науч. о-во при Специализираното висше у-ще по библиотекознание и 
информ. технологии (София). – ISSN 1313-4566. – Т. 4, 2009, с. 7-48 : 319 номерирани назв. 
– Без подпис. 

Библиогр. информ.: Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 
Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 15.

Отз.: 1. Ден на отворените врати – V Студентска научна конференция и изложба на СВУБИТ – 22 май 2009 
г. [за Акад. интертекстуална аксиология „Светна като слънце” (Homo verbi gracilis)” и за Т. ІІ на Тр. на Студентското 
науч.о-во] / Пламен Трайков и др. // Издател (В. Търново), 2009, N 1-2, с. 70-71 : с ил. – Други авт.: Мехмед Исмаил, 
Калина Велкова, Жулиета Желева; 2. [Денчев, С.] Обучение и развитие на студентите : Разд. ІІІ. // [Денчев, С.] Отчет 
за дейността на УниБИТ за периода 2008-2010 година. – София, 2011, с. 27-29.

Рец.: 1. Нанкова, М. Летопис на публикациите на Студентското научно общество при УниБИТ : Tabula 
gratulatorum (2005-2011 г.). // Тр.  на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. VІІ, 2012, с. 135-137 : с ил.

2010

297. Азбучен свод на термините и понятията, използвани от евро-американските 
специалисти през ХVІІІ-ХХІ в. за диференциация на библиографските явления, имащи 
отношение към формата на библиографската информация : Табл.: 1180 назв. // Трудове 
на Студентското науч. о-во при Специализираното висше у-ще по библиотекознание и 
информ. технологии (София). – ISSN 1313-4566. – Т. 5, 2010, с. 90-278. – Редуц. публ. – Осн. 
публ.: N 17, с. LXXXIII-CCVIII. – Препеч. с доп.: N 31, с. I-CCI.  

 
298. Класификационни построения на англо-американското библиографознание. 

Съотносимост с кирилическите библиографоведски концепции и „немската линия” в 
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развитието на библиографията през ХVІІІ-XXI в. (Ист.-култ. феноменолог. каркас на 
информ. ризома: І фрагм.) / Епиграф: „Може всичко да се знае за Махалото, но ако е 
неизвестно каква карта да се използва, работата е изгубена. – У. Еко. // [Седма] VІІ 
национална научна конференция с международно участие „България – кръстопът на  
култури и цивилизации”, 1.11.2009 г., София, Национален дворец на културата : Фрагмент. 
– София, 2010. – ISBN 978-954-8887-91-5. – с. 139-1 – 139-18. – Библиогр.: 56 номерирани 
назв. в систем.-азб. вид и 13 номерирани бел.  

Втори фрагм.: N 299.
Трети фрагм.: N 304.
Срв.: N 290.
Вж и NN 35, 36.
Библиогр. информ.: Александрова, К. Библиографията в контекста на съвременната информационна 

парадигма : Черти на формирането : [Моногр.] / Рец. А. Куманова. – София, 2015, с. 272.

299. Класификационни построения на руското библиографознание през ХХ-ХХІ в. 
: Съотносимост с центр. и източноевроп. библиографоведски концепции в калейдоскопа на 
планетарната мисъл за вторичнодок. информ. моделиране (Ист.-култ. феноменолог. каркас 
на информ. ризома и нейната феноменология : ІІ фрагм.) / Епиграф: „Може всичко да се 
знае за Махалото, но ако е неизвестно каква карта да се използва, работата е изгубена.” 
– У. Еко. // Трудове на Студентското науч. о-во при Специализираното висше у-ще по 
библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1313-4566. – Т. 8, 2010, с. 13-50 : 
136 номерирани загл. в сист.-азб. ред. 

Първи фрагм.: N 298.
Трети фрагм.: N 304.
Срв.: N 290. 
Вж и NN 35, 36.
Библиогр. информ.: Александрова, К. Библиографията в контекста на съвременната информационна 

парадигма : Черти на формирането : [Моногр.] / Рец. А. Куманова. – София, 2015, с. 273.
Отз.: 1. Минчева, Калина Кръстева. Информационни ресурси на библиотечномедиа центрове в 

съвременната информационната среда : Дис. – София, 2013. 236 с.; 2. Рафаилова-Костова, Персида Томова. 
Библиотечното осигуряване на висшето техническо образование : Дис. – София, 2014, 176 с. 

299-а. Систематичен азбучно-хронологичен библиографски списък на 
публикациите на проф. д.п.н. Александра Куманова. // <http://www.neaa.fractime.net/users/
fi les/5067/19668725972001891831.doc> (<http://sno.unibit.bg>). – 1.09.2010. – 42 с : 195 
номерирани библиогр. записи с множество доп. буквени инд.   

300. Tabula gratulatorum ІІ : Систематизиран хронолог.-азб. библиогр. списък 
на публ. на чл. на Студентското науч. о-во на унив. / Посв. се на С. Денчев. // Куманова, 
А. Апостоли на инфосферата : Наблюдение на ценностите : Увод в онтологията 
на триединството информация – наука – школа : Учебник за студенти по когнитолог. 
портретиране на персоналии в дисциплините от информ.-комуникативния цикъл на 
знанието. – София, 2010. – ISBN 978-954-8887-69-4. – с. 187-233. 

301. Tabula gratulatorum [V] : Систематизиран хронолог.-азб. библиогр. списък 
на публ. на чл. на Студентското науч. о-во на унив. : 2005-2009 (NN 1-419) / [Състав. А. 
Куманова, Д. Рагьова ; Библиогр. ред. М. Максимова ; Посв. се на С. Денчев.] // Трудове 
на Студентското науч. о-во при Специализираното висше у-ще по библиотекознание и 
информ. технологии (София). – ISSN 1313-4566. – Т. 5, 2010, с. 7-56 : 419 номерирани назв. 
– Без подпис. 

Публ. и в: N 23, с. 187-233. 
Библиогр. информ.: Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 
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Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 15.

Отз.: 1. Трайков, П. Повече светлина! : [Отзив за Петата студентска науч. конф. и изложба на СВУБИТ 
„Информация – ценности – общество”, 22.05.2009 г. и за Акад. постановка „Светна като слънце” (по думите на Св. 
Климент Охридски за Св. Константин-Кирил).] // За буквите – О писменехь : Кирило-Методиевски вестник (София), 
N 31, ноем. 2009, с. 2; 2. Ден на отворените врати – V Студентска научна конференция и изложба на СВУБИТ – 22 
май 2009 г. [за Акад. интертекстуална аксиология „Светна като слънце” (Homo verbi gracilis)”, за Т. ІІ на Тр. на 
Студентското науч.о-во и др.] / Пламен Трайков и др. // Издател (В. Търново), 2009, N 1-2, с. 70-71, с ил. – Други авт.: 
Мехмед Исмаил, Калина Велкова, Жулиета Желева; 3. [Денчев, С.] Обучение и развитие на студентите : Разд. ІІІ. // 
[Денчев, С.] Отчет за дейността на УниБИТ за периода 2008-2010 година. – София, 2011, с. 27-29.

Рец.: 1. Нанкова, М. Летопис на публикациите на Студентското научно общество при УниБИТ : Tabula 
gratulatorum (2005-2011 г.). // Тр.  на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. VІІ, 2012, с. 135-137 : с ил.

2011

302. Библиографические данные о фильме „Ритм времен”, премьеры фильма и 
научные публикации авторского коллектива. // Митра : Зороастр. информ.-аналит. журн. 
(Санкт-Петербург), 2011, N 11 (15), с. 187 : с ил. – Съавт.: С. Денчев, М. Куманов, Н. 
Казански, Н. Василев. – Без ISSN. 

303. Езикът на о. Паисий Хилендарски : Уплътнен тезаурус І-ІІІ : 3194 лексик. 
единици : 1019 съществителни имена; 853 причастия; 451 глаголи; 750 прилагателни; 
121 местоимения. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и 
информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 6, 2011, с. СВ. О. П ИС 135-174. 

Срв.: осн. публ.: NN 25, 26.

304. Класификационни построения във връзка с генезиса на теорията на 
библиографията в Западна Европа през XVIII-XXI век : Ист.-култ. феноменолог. каркас на 
информ. ризома и нейната феноменология : III фрагм. / Епиграф: „Може всичко да се знае 
за Махалото, но ако е неизвестно каква карта да се използва, работата е изгубена. – У. 
Еко. // [Осма] VІІІ национална научна конференция с международно участие „Обществото 
на знанието и хуманизмът на ХХІ век”, 1.11.2010 г., София, Национален дворец на 
културата. – София, 2011. – ISBN 978-954-2946-09-0. – с. 88-115. – Библиогр. с. 102-115, 
вкл. 99 номерирани загл. Първи фрагм.: N 298.

Втори фрагм.: N 299.
Срв.: N 290. 
Вж и NN 35, 36.
Библиогр. информ.: Александрова, К. Библиографията в контекста на съвременната информационна 

парадигма : Черти на формирането : [Моногр.] / Рец. А. Куманова. – София, 2015, с. 273.

305. ХУМАНИТАРИАНА :  Хуманитарна електронна библиотека (Философи, 
учени, дейци на културата, представители на художествено-творческата интелигенция, 
писатели, поети, художници, които имат съществен принос в областта на хуманитарното 
знание – знанието за човека) ; Информационна ризома : Ретикула. // Трудове на 
Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – 
ISSN 1314-2526. – Т. 6, 2011, с. 222-248. – Съавт.: С. Денчев, Н. Василев. 

Библиогр. информ.: Библиография : Дати и събития в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // 
Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 
2013, с. 213.

Отз.: 1. Станоева, Р. Сравнителна системно-структурна характеристика на интерпретациите на 
хуманитарното знание в електронното пространство (По периодите на Античността и Средновековието: NN 1-16 
на електронна библиотека „ХУМАНИТАРИАНА”). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), 
Т. VІ, 2011, с. 384-386; 2. Христов, Х. Сравнителна системно-структурна характеристика на интерпретациите 
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на хуманитарното знание в електронното пространство (По периода на Ренесанса: NN 17-29 на електронна 
библиотека „ХУМАНИТАРИАНА”). // Пак там, Т. VІ, 2011, с. 387-389; 3. Николова, Б. Сравнителна системно-
структурна характеристика на интерпретациите на хуманитарното знание в електронното пространство (По 
периода на Новото време: NN 30-100 на електронна библиотека „ХУМАНИТАРИАНА”). // Пак там, с. 390-
395; 4. Колев, В. Сравнителна системно-структурна характеристика на интерпретациите на хуманитарното 
знание в електронното пространство (По периода на Най-новото време: NN 101-160 на електронна библиотека 
„ХУМАНИТАРИАНА”). // Пак там, 2011, с. 396-400; 5. Колев, А. Визуализиращ контекст на хуманитарното знание 
в електронното пространство (По периодите на Античността и Средновековието: NN 1-16 на електронна библиотека 
„ХУМАНИТАРИАНА”). // Пак там, с. 401-403; 6. Каменова, К. Визуализиращ контекст на хуманитарното знание в 
електронното пространство (По периода на Ренесанса: NN 17-29 на електронна библиотека „ХУМАНИТАРИАНА”). 
// Пак там, с. 404-405; 7. Ненова, С. Визуализиращ контекст на хуманитарното знание в електронното пространство 
(По периода на Новото време: NN 30-100 на електронна библиотека „ХУМАНИТАРИАНА”). // Пак там, с. 406-
407; 8. Станчева, Р. Визуализиращ контекст на хуманитарното знание в електронното пространство (По периода 
на Най-новото време: NN 101-160 на електронна библиотека „ХУМАНИТАРИАНА”). // Пак там, с. 408-410; 9. 
Александрова, К. [За Студентското научно общество при УниБИТ – неговия сайт, Списъка на публикациите на 
студентите Tabula gratulatorum, „Трудовете на СНО при УниБИТ” и е-библиотеки на СНО]. // Александрова, К. 
Библиографията в контекста на съвременната информационна парадигма : Черти на формирането : [Моногр.] / Рец. А. 
Куманова. – София, 2015, с. 56-57.

Рец.: 1. Гарванов, И. и др. Електронни библиотеки – образци на мащабни екипни научноизследователски 
резултати с участието на студенти (Томове VІІ, VІІІ, ІХ, Х на „Трудове на СНО при УниБИТ”) / И. Гарванов, А. 
Куманова ; Епиграф: „Aut inveniam viam, aut faciam” – „Или ще намеря пътя, или ще прокарам път”. // Науч. тр. 
на УниБИТ (София), Т. 12, 2014, с. 521-526 : с ил. – Рез. на рус. и англ. ез.; 2. Гарванов, И. Система от електронни 
библиотеки – образци на мащабни екипни научноизследователски резултати с участието на студентите (Томове VІІ-Х 
на „Трудове на СНО при УниБИТ”: Документиране и архивиране на уникален аудиторен и извънаудиториен учебен 
процес – вторично-документален преглед). // Тр.  на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, 
с. 247-266.

306. Цитиране на книгите на Св. Писание (Библия). // Трудове на Студентското науч. 
о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 
6, 2011, с. 249-257. – Съавт.: М. Максимова, Б. Апостолова. 

307. Tabula gratulatorum [VІ] : Систематизиран хронолог.-азб. библиогр. списък 
на публ. на чл. на Студентското науч. о-во на унив. : 2005-2010 (NN 1-507) / [Състав. А. 
Куманова, В. Меродийска ; Библиогр. ред. М. Максимова ; Посв. се на С. Денчев.] // Трудове 
на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). 
– ISSN 1314-2526. – Т. 6, 2011, с. 7-39 : 507 номерирани назв. – Без подпис.

Публ. и в: <http://www.unibit.sno.bg>; <sno.unibit.bg/fi les/1_3.pdf>.
Библиогр. информ.: Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 

Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 15.

Рец.: 1. Нанкова, М. Летопис на публикациите на Студентското научно общество при УниБИТ : Tabula 
gratulatorum (2005-2011 г.). // Тр.  на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. VІІ, 2012, с. 135-137 : с ил.

2012

308. Информационна картина на дифузната соларна трансмисия на национални 
ритуални костюми от Мала Азия към Балканския полуостров : Ретикуларно опис. (N 604). // 
Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии 
(София). – ISSN 1314-2526. – Т. 7, 2012, с. 389-411 : с ил. – Съавт.: И. Костадинов, В. 
Пискюлев. 

Публ. и в: <http://www.unibit.sno.bg>.
Отз.: Николова, Б. Ризомно-ретикуларна информационна картина на соларна философска културна 

трансмисия от Иран към България (Опит за дешифриране) (N 683). // Тр. на Студентското научно общество при 
УниБИТ (София), Т. VIII, 2013, с. 456-457. <http://www.unibit.sno.bg>.

309. ЕVRISTIANA : Електронна библ. (Информ. ризома : Ретикула). // Трудове на 
Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – 
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ISSN 1314-2526. – Т. 7, 2012, с. 179-184 : с ил. – Съавт.: С. Денчев, Н. Василев, С. Пенева, Р. 
Димитрова. 

Библиогр. информ.: Библиография : Дати и събития в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // 
Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 
2013, с. 203.

Отз.: 1. Пространството на интернет за ранните открития на човечеството (35 000 г. пр.Хр. – XV в.) 
: Сравнителна информационна картина по електронна библиотека „EVRISTIANA” (NN 1-12) / С. Пенева и др. 
(N 579). // Тр. на Студентско научно общество при УниБИТ (София), Т. VII, 2012, с. 293-295. – Други авт.: Д. 
Берборова, Д. Миланов, В. Бошнаков. <http://www.unibit.sno.bg>; 2. Eпохата на Великите географски открития 
(XV-XVII в.) : Панорама и сравнителен анализ на интерпретацията в глобалното електронно пространство (По 
електронна библиотека „EVRISTIANA”) (NN 13-29) / А. Дабанова и др. (N 580). // Пак там, с. 296-299. – Други 
авт.: М. Георгиева, Х. Минкова, Б. Стоянов, В. Добрев. <http://www.unibit.sno.bg>; 3. Епохата на Просвещението 
(ХVІІ-ХVІІІ в.) : Поглед към интерпретациите във виртуалния свят (Електронна библиотека „EVRISTIANA”: NN 
30-61) / Р. Димитрова и др. (N 581). // Пак там, с. 300-304. – Други авт.: В. Василев, А. Опаранов, И. Славчева, 
М. Маркова, Т. Спасов, Х. Христов, М. Христов. – <http://www.unibit.sno.bg>; 4. Информационна картина на 
света през ХІХ в. : Преглед на представянето на информацията за научните открития на епохата по електронна 
библиотека „EVRISTIANA” (NN 62-93) / Б. Тодоров и др. (N 582). // Пак там, с. 305-309. – Други авт.: Е. Георгиева, 
Д. Димитров, Е. Мустафова, М. Колев, В. Петров, Ц. Джендев, А. Николов. <http://www.unibit.sno.bg>; 5. Обобщена 
информационна картина за научните открития на съвременния свят (ХХ-ХХІ в.) : Поглед върху информацията за 
научните открития по електронна библиотека „EVRISTIANA”  (NN 94-119) / В. Тончев и др. (N 583). // Пак там, с. 
310-314. – Други авт.: Р. Ангелова, М. Симеонов, Я. Якимов, В. Габеров, А. Лапунова, С. Тепешанова. <http://www.
unibit.sno.bg>; 6. Обобщена информационна картина за научните открития на съвременния свят (ХХ-ХХІ в.) : Поглед 
върху информацията за научните открития по електронна библиотека „EVRISTIANA” (NN 120-155) / К. Методиев 
и др. (N 584). // Пак там, с. 315-319. – Други авт.: Р. Вълканова, А. Димитров, С. Темелакиев, Д. Трънков. <http://
www.unibit.sno.bg>; 7. Конова, К. Науката в началото на XXІ в. : Информационен портрет по електронна библиотека 
„EVRISTIANA”  (NN 156-165) (N 585). // Пак там, с. 320-322. <http://www.unibit.sno.bg>; 8. Александрова, К. 
[За Студентското научно общество при УниБИТ – неговия сайт, Списъка на публикациите на студентите Tabula 
gratulatorum, „Трудовете на СНО при УниБИТ” и е-библиотеки на СНО]. // Александрова, К. Библиографията в 
контекста на съвременната информационна парадигма : Черти на формирането : [Моногр.] / Рец. А. Куманова. – 
София, 2015, с. 56-57.

Рец.: 1. Бойчева, С. Информационна картина на представяне на проблематиката, разработвана по 
информационни технологии от Студентското научно общество при УниБИТ (2005-2011 г.). // Тр. на Студентското 
научно общество при УниБИТ (София), Т. VІІ, 2012, с. 161-165 с. : с ил.; 2. Гарванов, И. Електронните библиотеки, 
създавани от Студентското научно общество при УниБИТ (Фактор за изграждане на справочно-информационна и 
информационно-технологична култура). // Пак там, с. 166-169 с. : с ил.; 3. Гарванов, И. и др. Електронни библиотеки 
– образци на мащабни екипни научноизследователски резултати с участието на студенти (Томове VІІ, VІІІ, ІХ, Х на 
„Трудове на СНО при УниБИТ”) / И. Гарванов, А. Куманова ; Епиграф: „Aut inveniam viam, aut faciam” – „Или ще 
намеря пътя, или ще прокарам път”. // Науч. тр. на УниБИТ (София), Т. 12, 2014, с. 521-526 : с ил. – Рез. на рус. и 
англ. ез.; 2. Гарванов, И. Система от електронни библиотеки – образци на мащабни екипни научноизследователски 
резултати с участието на студентите (Томове VІІ-Х на „Трудове на СНО при УниБИТ”: Документиране и архивиране 
на уникален аудиторен и извънаудиториен учебен процес – вторично-документален преглед). // Тр. на Студентското 
научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 247-266.

310. Tabula gratulatorum [VІІ] : Систематизиран хронолог.-азб. библиогр. списък 
на публ. на чл. на Студентското науч. о-во на унив. : 2005-2012 (NN 508-610) / [Състав. А. 
Куманова, Б. Николова ; Библиогр. ред. М. Максимова ; Посв. се на С. Денчев.] // Трудове на 
Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – 
ISSN 1314-2526. – Т. 7, 2012, с. 7-18 : 508-610 номерирани назв. – Без подпис. 

Публ. и в: <http://www.unibit.sno.bg>; <sno.unibit.bg/fi les/1_3.pdf>.
Библиогр. информ.: Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 

Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 15.

Отз.: 1. Апостолова, Б. и др. [VІІ] Седма студентска научна конференция и изложба на УниБИТ 
[„Информацията – фактор, мисия, истина” („The information – factor, mission, truth”), 20.05.2011 г.] / Б. Апостолова, Б. 
Николова. // Информ. бюл. на Центр. библ. на БАН (София), V, 2011, N 7 (53), с. 11-12; 2. Чобанов, А. VІІ Студентска 
научна конференция и изложба [„Информацията – фактор, мисия, истина” („The information – factor, mission, truth”) на 
Унив. по библиотекознание и информ. технол.  – 20.05.2011 г.]. // Библиотека  (София), 2011, N 3, с. 18; 3. Чобанов, 
А. Песен на песните [VІІ Студентска научна конференция и изложба „Информацията – фактор, мисия, истина” („The 
information – factor, mission, truth”) на Унив. по библиотекознание и информ. технол.  – 20.05.2011 г.]. // Науч. тр. 
на УниБИТ (София), Т. 10, 2012, с. 447-449. – Рез на рус. и англ. ез. – Вложка: Стратификация на изследванията на 
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Студентското научно общество (СНО) при УниБИТ (І-VІІ студентски научни конференции (2005-2011 г.) (2 стр.).
Рец.: 1. Нанкова, М. Летопис на публикациите на Студентското научно общество при УниБИТ : Tabula 

gratulatorum (2005-2011 г.). // Тр.  на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. VІІ, 2012, с. 135-
137 : с ил.; 2. Струмина, С. и др. Св. Стълба на духа на България / С. Струмина, Т. Стилиянов. // Информ. бюл. 
на  Центр. библ. на БАН (София), VІ, 2012, N 5 (63), с. 9;  3. [Хинкова, Б. и др.] Светата стълба : VІІІ Студентска 
научна конференция „Информация – комуникация – познание”  –  „Information – communication – knowledge” (девиз:  
„Мъдростта   е   окото   на   живота”  –  „Oculus   vitae   sapientia”) (18.05.2012 г.) (94 доклада: NN 615-708) / Б. 
Хинкова, Б. Николова. // За буквите – О писменехь : Кирило-Методиевски вестник (София), N 38, ноември 2012, с. 27.

2013

311. Историографската логика на библистиката и патрологията като изрази на 
универсалния историко-културен процес в топонимията на „История славяноболгарская 
…” на Св. о. Паисий Хилендарски („Свети  отец  Паисий  Хилендарски.  История  
славяноболгарская … : Информ.  код  на  бълг.  книжовност  и  лит. І. Аналитика  
(Историография. Сигнифициран препис.  Коментар.  Именен  показалец.  Географски  
показалец. Тезаурус) ; ІІ. Синтез (Лексикална  морфология. Семантика. Синтагматика. 
Синархия)”  (2011 г.) (N 685). // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по 
библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 8, 2013, с. 458-
461. – Съавт.: Б. Николова.

Публ. и в: <http://www.unibit.sno.bg>.

312. „Симеоновият  сборник” („Светославов  изборник”) – универсална  
енциклопедична антология (Към въпроса за съотнасянето на началния стадий на 
антологичното мислене в книжовната култура на България от Ранното средновековие с 
традицията на универсалната хуманитарна библиография : Визант.-слав. линия и букетът 
от методол. на VІІ-ХV в. в универс. и препоръч. информ. моделиране) (N 636). // Трудове на 
Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – 
ISSN 1314-2526. – Т. 8, 2013, с. 196-215. – Съавт.: Б. Николова. 

Публ. и в: <http://www.unibit.sno.bg>.

313. Топоними в „История славяноболгарская ...” на  Св. о. Паисий Хилендарски и 
историографията й (Съвременни карти на света, Европа и България) (N 686). // Трудове на 
Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – 
ISSN 1314-2526. – Т. 8, 2013, с. 462-469. – Съавт.: А. Владимирова, И. Казаков.

Публ. и в: <http://www.unibit.sno.bg>.
 
314. Tabula gratulatorum [VІІІ] : Систематизиран хронолог.-азб. библиогр. списък 

на публ. на чл. на Студентското науч. о-во на унив. : 2005-2013 (NN 1-724) / [Състав. А. 
Куманова, Б. Николова ; Библиогр. ред. М. Максимова ; Посв. се на С. Денчев.] // Трудове на 
Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – 
ISSN 1314-2526. – Т. 8, 2013, с. 7-43 : 724 номерирани назв. – Без подпис. 

Публ. и в: <sno.unibit.bg/fi les/1_3.pdf>.
Библиогр. информ.: Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 

Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 15.

Отз.: Пандулис, А. и др. „Отворете и простете” [: ІX  Студентска науч.  конф.  и  изложба  на  СНО  при  
УниБИТ „Информационна култура: наука – изкуство – религия” („Information culture: science – art – religion”, 17.05.2013 
г.)] / А. Пандулис, М. Караджинова. // И н ф о р м.   бюл.  на  Центр. библ. на БАН (София),  2013,  N 4-5,  с. 13-14.  

2014

315. Аркада гуманизма. // Аркадий Васильевич Соколов : Биогр. науч. и пед. 
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деятельности / Санкт-Петербург. гос. унив. культуры и искусств. – Санкт-Петербург, 2014. – 
ISBN 978-5-94708-172-5. – с. 14.

316. Милен К. Куманов : Сист.-хронолог. библиогр. списък на кн., публ. с неговото 
авторство (Stabat Bibliography) (Продълж. и доп. І) / Науч. ред. Н. Казански, В. Велев ; 
Библиогр. ред.: Д. Ралева ... [и др.] ; Ез. ред.: Н. Василев ; Епиграф: „Творец на книгата е 
авторът, творец на нейната съдба – обществото.”. – В. Юго. // Науч. трудове на Унив. 
по библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2623. – Т. 12, 2014, с. 
545-565 : с ил. – Други библиогр. ред.: С. Филипова, М. Максимова. – Библиогр. списък: 
164 номерирани загл. в разд.: Многотомни публ. ; Еднотомни изд. – Именен показалец. – 
Рез. на рус. и англ. ез. – Начало: N 291.

М. К. е съпруг на А. К.

317. Академик Александър Иванович Субето – мислител на ХХ-ХХІ в. 
(Ноосферизъм. Метакласификация. Квалиметрия : Вторичнодок. макроопис.)  / [Науч. 
ред. Н. Василев] ; Епиграф: „Размерите на пространството – са обусловени от нашето 
съзнание.” – Хун Цзичен. // Академия Тринитаризма. – Москва, Эл. N 77-6567, публ.19604, 
26.09.2014. – Рез. на рус. и англ. ез. – Без ISBN. – Разшир. публ. – Редуц. публ.: N 318.

318. Академик Александър Иванович Субето – мислител на ХХ-ХХІ в. 
(Ноосферизъм. Метакласификация. Квалиметрия: Вторичнодок. макрооп.)  / [Науч. ред. 
Н. Василев] ; Епиграф: „Размериите на пространството – са обусловени от нашето 
съзнание.” – Хун Цзичен. // Издател (В. Търново). – ISSN 1310-4624. – 2014, N 1-2, с. 39-
46. – Рез. на англ. ез. – Редуц. публ. – Разшир. публ.: N 317.

319. Tabula gratulatorum [ІХ] : Систематизиран хронолог.-азб. библиогр. списък 
на публ. на чл. на Студентското науч. о-во на унив. : 2005-2013 (NN 1-879) / [Състав. А. 
Куманова ... и др.] ; Библиогр. ред. М. Максимова ; Посв. се на С. Денчев.] // Трудове на 
Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – 
ISSN 1314-2526. – Т. 9, 2014, с. 7-50 : 879 номерирани назв. – Други състав.: Н. Василев, Г. 
Каламова. – Без подпис. 

Публ. и в: <http://www.sno.unibit.bg/fi les/1_3.pdf>.
Библиогр. информ.: Соколова, С. 60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев : 

Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентското научно общество при 
УниБИТ”. Посветени на него приноси. // Издател (В. Търново), 2012, N 3-4, с. 15; 2. Пандулис, А. и др. „Отворете 
и простете” [: ІX  Студентска науч.  конф.  и  изложба  на  СНО  при  УниБИТ „Информационна култура: наука – 
изкуство – религия” („Information culture: science – art – religion”, 17.05.2013 г.)] / А. Пандулис, М. Караджинова. // 
Науч. тр. на УниБИТ (София), Т. 11, 2013, с. 473-476. – Рез на рус. и англ. ез. 

Отз.: [Денчев, С.] Подпомагане на обучението и развитието на студентите: Разд. ІІІ. // [Денчев, С.] Отчет за 
Ректора за дейността на УниБИТ за учебната 2012/2013 година. – София, 2014, с. 54-55. 

2015

319-а. Библиография на списание „Издател” (2002-2013) – за неговата 
20-годишнина : Издател: Науч. списание за книгата / Университетско издателство „Св. 
Св. Кирил и Методий” (В.  Търново) ; УниБИТ (София). Библиографски указател – ключ 
(І. Общи бележки; ІІ. Вторичнодокументални черти; ІІІ. Корпус (по реда на броевете и 
съдържанието в тях); ІV. Архитектура (по видове публикации); V. Именен показалец (по 
всички авторски отговорности). // Издател (В. Търново). – ISSN 1310-4624. – 2015, N 1-2, с. 
49-54. – Начало. – Рез. на англ. ез. – Осн. публ. – Редуц. публ.: N 321. – Съавт. М. Матова. 
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320. Tabula gratulatorum [Х] : Систематизиран хронолог.-азб. библиогр. списък на 
публ. на Студентското науч. о-во на унив. : 2005-2014 (NN 1-1332) / [Състав. А. Куманова ... 
[и др.] ; Библиогр. ред. М. Максимова.] // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по 
библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 10, 2015, с. 7-185 : 
1332 номерирани назв. – Други състав.: Н. Василев, К. Александрова, М. Матова. – Именен 
показалец ; Показалец на рец. изд. – Без подпис. 

Публ. и в: <http://www.sno.unibit.bg/fi les/1_3.pdf>.
Отз.: 1. Петров, И. и др.  В УниБИТ се проведе Х Юбилейна студентска научна конференция : 

[„Информация – творчество – синтез” – „Information – creation – synthesis” (девиз:  „Дела, а не думи” – „Res, non 
verba”) (16.05.2014 г.) (92 доклада: NN 968-1058)] / И. Петров, Е. Данева. // Учит. дело,  N 20 (3894), 26 май 2014, с. 
3. –   Публ.  на  фотогр.  от  Пленарното  заседание  на  форума  /  Д. Бояджиев; 2. Александрова, К. [За Студентското 
научно общество при УниБИТ – неговия сайт, Списъка на публикациите на студентите Tabula gratulatorum, „Трудовете 
на СНО при УниБИТ” и е-библиотеки на СНО]. // Александрова, К. Библиографията в контекста на съвременната 
информационна парадигма : Черти на формирането : [Моногр.] / Рец. А. Куманова. – София, 2015, с. 56-57. 

2016

321. Ключ към научното списание за книгата „Издател” / Изд. на Великотърновски 
унив. „Св. Св. Кирил и Методий” (В.  Търново) ; УниБИТ (София) (Общи бележки, 
вторичнодокументални черти, корпус, архитектура, именен показалец) (2002-2013) (N 
1356). // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. 
технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 11, 2016, с. 377-463. – Осн. публ. N 319-а. 
<http://www.unibit.sno.bg>. – Съавт.: М. Матова.

322. Нестинарството – феноменът на Странджа планина. Историографска справка, 
библиографски преглед на регионалния периодичен печат на Бургас и Бургаска област 
за периода м. януари 2010 – м. март 2015 г. и показалец на прегледаните периодичните 
издания / (N 1357). // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и 
информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 11, 2016, с. 476-483. <http://www.unibit.
sno.bg>. – Съавт.: В. Колева. – Доп. – Осн. публ.: NN 29, 39, 41.

322-а. Студенти, подготвили за печат публикациите на българските писатели в 
изданието: Златна христоматия на България. : Аналит.-синтет. архитектоника на бълг. 
изящно слово от ІХ до ХХІ в. (Универс. информ. модел). Кн. 2, Антология : Уч. пособие по 
лексикография на акад. текстописане / Състав., послесл. Н. Василев, А. Куманова. – София, 
2014. (Именен показалец и ключ към него) (N 1356-1). // Трудове на Студентското науч. о-во 
при Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 11, 
2016, с. 464-475. – Съавт.: Н. Василев, А. Пандулис. <http://www.unibit.sno.bg>.

323. Tabula gratulatorum [ХІ] : Систематизиран хронолог.-азб. библиогр. списък 
на публ. на чл. на Студентското науч. о-во на унив. : 2005-2015 (NN 1-1561) / [Състав. А. 
Куманова ... [и др.] ; Библиогр. ред. М. Максимова.] // Трудове на Студентското науч. о-во 
при Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 11, 
2016, с. 7-185 : 1561 номерирани назв. – Други състав.: Н. Василев, К. Александрова, М. 
Матова. – Именен показалец. – Без подпис. 

Публ. и в: <http://sno.unibit.bg/fi les/TG-1560-MM-DR-22-05-15.pdf >. 
Отз.: 1. Пандулис, А. ХІ Студентска научна конференция и изложба на УниБИТ „Магистрали  на 

цивилизацията – информация, знание, памет” (22.05.2015 г.) / Епиграф: „Non scholae, sed vitae discimus” – „Учим 
не за училището, а за живота”. // Науч. тр. на УниБИТ (София), Т. 12, 2014, с. 571-573 : с ил. – Рез. на рус. и англ. 
ез.; 2. Пандулис, А. ХІ Студентска научна конференция и изложба на УниБИТ „Магистрали на цивилизацията – 
информация, знание,  памет” (22.05.2015 г.) [:За ораторията „Homo legens” ; „Златната христоматия на България” 
(София, 2013), „Tabula gratulatorum” (1561 ном. загл.), Плен. докл. на форума, рец. изд. на унив. „Апостоли на 
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инфосферата” (София, 2010), „Методика на науч. изследвания” (София, 2014), „Ризома на инфосферата” (София, 
2012) и интеракцията „Молитва за паметта”]. // Учит. дело (София), CXX, N 22, 8 юни 2015, с. 6 : с ил. / [Фотогр. 
Д. Бояджиев.]; 3. Александрова, К. [За Студентското научно общество при УниБИТ – неговия сайт, Списъка на 
публикациите на студентите Tabula gratulatorum, „Трудовете на СНО при УниБИТ” и е-библиотеки на СНО]. // 
Александрова, К. Библиографията в контекста на съвременната информационна парадигма : Черти на формирането : 
[Моногр.] / Рец. А. Куманова. – София, 2015, с. 56-57.

VІ. 1. Спомагателни справочни апарати към периодично издание
(„Трудове на Студентското научно общество при УниБИТ”) 

Вж NN 433-443.

2008

324. Именен показалец / Състав. и ред. А. Куманова. // Трудове на Студентското 
науч. о-во при Специализираното висше у-ще по библиотекознание и информ. технологии 
(София). – ISSN 1313-4566. – Т. 1, 2008, с. 497-510. – Без подпис.

Публ. и в: <http://www.unibit.sno.bg>.

325. Именен показалец / Състав. и ред. А. Куманова. // Трудове на Студентското 
науч. о-во при Специализираното висше у-ще по библиотекознание и информ. технологии 
(София). – ISSN 1313-4566. – Т. 2, 2008, с. 543-580. – Без подпис.

Публ. и в: <http://www.unibit.sno.bg>.

326. Показалец на изследваните електронни сайтове / Състав. и ред. А. 
Куманова. // Трудове на Студентското науч. о-во при Специализираното висше у-ще по 
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Щедрина ; Под ред. Л. С. Шепеловой. – Москва : Книга, 1984. – 224 с.]. // Библиотекар 
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= Information environment for technology transfer : Глоб. проблеми : Анализ и управл. : Науч. 
моногр. Кн. 1, [Закономерности, свързани с категорията информационна среда] / Колеж по 
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буквите – О писменехь, 2006. – 155, VІІІ с. – Библиогр.: 353 номерирани назв.]) : Пленарен 
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между нас.” – Йоан. (1: 14) ; „… поставих Те за светлина на езичниците, да бъдеш за 
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: Analysis and development of uncertaint inform. environment : [Глоб. проблеми : Анализ и 
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хуманитарното познание : [Рец. за кн.: Леонов, В. П. Bеsame mucho : Путешествие в 
мир кн., библиогр. и библиофильства / Науч. совет РАН „История мировой культуры” ; 
Библ. РАН. – Москва : Наука, 2008. – 268 с.] / Епиграф: „Хората умеят да четат книги, 
съставени от писмена, и не умеят да четат книгата, нямаща писмена. На тях са им 
познати звуците на лютня, имаща струни, и не са им известни звуците на лютня без 
струни. Ако живееш с мъртвата видимост на нещата и не вникваш в живота на духа, 
ще разбереш ли какво е това книга без писмена и лютня без струни?” – Хун Цзичен. // 
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мир кн., библиогр. и библиофильства / Науч. совет РАН „История мировой культуры” ; 
Библ. РАН. – Москва : Наука, 2008. – 268 с.] / Епиграф: „Хората умеят да четат книги, 
съставени от писмена, и не умеят да четат книгата, нямаща писмена. На тях са им 
познати звуците на лютня, имаща струни, и не са им известни звуците на лютня без 
струни. Ако живееш с мъртвата видимост на нещата и не вникваш в живота на духа, 
ще разбереш ли  какво е това книга без писмена и лютня без струни?” – Хун Цзичен. 
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Разшир. публ. 
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Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 
2013, с. 197-198.

Отз.: Георгиев, Лъчезар. От София през Франкфурт до Санкт Петербург. // Издател (В. Търново), 
2011, N 1-2, с. 4-10 : с ил. – На с. 9: съобщ. за рец. на проф. С. Денчев и проф. А. Куманова за кн. „Besame mucho. 
Путешествие в мире книги, библиографии и библиофильства” на проф. В. Леонов.

360. Мелодия проникновения в существо книги, или Онтология гуманитарного 
познания : [Рец. за кн.: Леонов, В. П. Bеsame mucho : Путешествие в мир кн., библиогр. и 
библиофильства. – Москва : Наука, 2008]. // Мир библиографии (Москва) ). – ISSN 1560-
7968. – 2009, N 3, с. 82-85. 

Библиогр. информ.: 1. Библиография. Библиографоведение : указ. лит., изд. в Российской Федерации на 
русском языке 2001-2010 гг. / Рос. гос. б-ка, Науч. исслед. отд. библиогр.; [ред.-сост.: Г. Л. Левин] : В 3-х ч. – Ч. 1. – 
Москва, 2013, с. 13; 2. Библиография : Дати и събития в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. // Cogito[,] ergo 
sum : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбил. сб. / Състав. Д. Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 197-198.

361. Путешествие в мир книги, или Онтология гуманитарного познания : [Рец. на 
кн.: Леонов, В. П. Bésame mucho : Путешествие в мир кн., библиогр. и библиофильства / 
Науч. совет РАН „История мировой культуры” ; Библ. РАН. – Москва : Наука, 2008. – 268 с.] 
/ Эпиграф: „Люди умеют читать книги, состоящие из письмен, и не умеют читать книгу, 
не имеющую письмен. Им ведомы звуки лютни, имеющей струны, и не ведомы звуки лютни 
без струн. Если жить мертвой видимостью вещей и не внимать жизни духа, поймешь 
ли, что такое книга без письмен и лютня без струн?” – Хун Цзычэн. // Библиография 
(Москва). – ISSN 0869-6020. – 2009, N 2, с. 118-122. – Съавт. С. Денчев.

Библиогр. информ.: Библиография. Библиографоведение : указ. лит., изд. в Российской Федерации на 
русском языке 2001-2010 гг. / Рос. гос. б-ка, Науч. исслед. отд. библиогр.; [ред.-сост.: Г. Л. Левин] : В 3-х ч. – Ч. 1. – 
Москва, 2013, с. 13. 

2010

362. Концепция за информационното пространство на библиотеката – конструктор 
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на това пространство (Modus vivendi на мирозданието) : [Рец. за кн.: Берестова, Т. 
Ф. Информационное пространство библиотеки : Науч.-метод. пособие. – Москва : 
Либерея-Бибинформ, 2007. – 240 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; N 76)] / Епиграф: 
„Животът винаги ще преодолее увяхването и смъртта.” – Хун Цзичен. // Трудове на 
Специализираното висше у-ще по библиотекознание и информ. технологии (София). – 
ISSN 1312-5834. – Т. 8, 2010, с. 471-477. – Основна публ. 

363. Концепция за информационното пространство на библиотеката – конструктор 
на това пространство (Modus vivendi на мирозданието) : [Рец. за кн.: Берестова, Т. Ф. 
Информационное пространство библиотеки : Науч.-метод. пособие. – Москва : Либерея-
Бибинформ, 2007] / Епиграф: „Животът винаги ще преодолее увяхването и смъртта” – Хун 
Цзичен. // Издател (В. Търново). – ISSN 1310-4624. – 2010, N 1-2-3, с. 90-93. – Редуц. публ. 

Отз.: Нушева, Камелия Миткова. Библиотечно комплектуване и развитие на колекциите – състояние и 
перспективи : Дис. – София, 2014. – 254 с. 

Рец.: Димитрова, Е. Проблеми на рецензирането в съвременния научно-информационен поток (На 
базата на рецензията на Александра Куманова за труда на Татяна Берестова „Информационно пространство на 
библиотеката” [: Рец. за кн.: Информационное пространство библиотеки : Науч.-метод. пособие. – Москва : 
Либерея-Бибинформ, 2007. – 240 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; N 76)]. // Тр. на Студентското научно общество 
при УниБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 65-157. 

2011

364. Концепция информационного пространства библиотеки – строителя 
этого пространства (Modus vivendi на мирозданието) : [Рец. за кн.: Берестова, Т. Ф. 
Информационное пространство библиотеки : Науч.-метод. пособие. – Москва : Либерея-
Бибинформ, 2007. – 240 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; N 76)]. // Вестник Челябин. 
гос. акад. культуры и искусств. – ISSN 1815-9176. – 2011, N 1 (25), с. 41-44.

Прев. на рус. ез. от ориг.  
Рец.: Димитрова, Е. Проблеми на рецензирането в съвременния научно-информационен поток (На 

базата на рецензията на Александра Куманова за труда на Татяна Берестова „Информационно пространство на 
библиотеката” [: Рец. за кн.: Информационное пространство библиотеки : Науч.-метод. пособие. – Москва : 
Либерея-Бибинформ, 2007. – 240 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; N 76)]. // Тр. на Студентското научно общество 
при УниБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 65-157. 

365. Образцово юбилейно биобиблиографско издание на Хърватската кармилска 
провинция : [Рец. за кн.: Mihetec, V. 50 obljetnica dolaska karmelicana u Hrvatsku = 50th 
anniversary of the Arrival of carmelites in Croatia / Ed. Fr. Dario Tokic ... [и др.]. – Zagreb : 
Karmelska izdanja – KIZ, 2010]. // Издател (В. Търново). – ISSN 1310-4624. – 2011, N 1-2, с. 
61-65. 

Публ. и в: <karmil.weebly.com/uploads/5/5/6/8/5568167/katalog.doc>.

366. Триезичен речник по библиотечна и информационна дейност : [Рец. за кн.: 
Трудове на Студентското научно общество при Университета по библиотекознание и 
информационни технологии. Т. 3, The Engish–Russian–Bulgarian dictionary of library and 
information terminology (София, 2010)] : Докл., представен на VІ Студентска науч. конф. на 
УниБИТ, 20.05.2011 г. // Издател (В. Търново). – ISSN 1310-4624. – 2011, N 1-2, с. 52-57 : с 
ил. – Съавт.: С. Денчев, Н. Казански, Н. Василев, М. Максимова. – Редуц. публ.

Вж и 154.

2012

367. Етимология  и код на речта (Цикъл от книги за езиковия геном. Предсричкова 
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и предконсонантна история на звуковете : Звукове – артикулация – комбинаторика) : 
[Рец. за кн.: 1. Писанов, Леонид Петрович и др. Великая тайна первородного слова : 
Новая этимология рус. речи. [Кн. 1] / Л. П. Писанов, Владислав Леонидович Писанов. – 
Челябинск : Пресс-Мастер, 2004. – 167 с. ; 2. Писанов, Леонид Петрович и др. Тайный 
код русской речи. [Кн. 2]. Т. 1. Трактат о первобытном языке славян : Раскрыт великий 
секрет первородного слова. Найден лекс. слой нач. цивилизации / Л. П. Писанов, Владислав 
Леонидович Писанов. – Челябинск : ООО Труд-Регион, 2008. – 288 с. ; 3. Писанов, Леонид 
Петрович и др. Тайный код русской речи. [Кн. 2]. Т. 2. Этимологический словарь : Анти-
Фасмер / Л. П. Писанов, Владислав Леонидович Писанов. – Челябинск : ООО Труд-Регион, 
2009. – 445 с.] / Епиграф: „най-първи са били звуковете, които са се появили осмислено 
<…> Ние говорим не с езика, а с устните.” // Науч. трудове на Унив. по библиотекознание 
и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2623. – Т. 9, 2012, с. 455-465. – Съавт. Н. 
Василев. – Рез на рус. и англ. ез.

368. Към концепцията за влиянието на Сасанидски Иран върху културата на старите 
българи : [Рец. за кн.: Чобанов, Тодор. Изследвания върху културата на старите българи. 
– София : Тангра ТанНакРа, 2010. – 224 с. : с ил. – (Българска вечност ; 93)] (N 605). // 
Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии 
(София). – ISSN 1314-2526. – Т. 7, 2012, с. 412-417. <http://www.unibit.sno.bg>. – Съавт.: Н. 
Василев, Б. Николова.

369. На международно равнище за професиологията на специалните библиотеки 
(Felix qui potuit rerum cognoscere causas) : [Рец. за кн.: Каратыгина, Т. Ф. Специальные 
библиотеки на фоне истории страны : Сб. статей и докл. – Москва : Экон-информ, 2012. 
– 488 с. – Посв.: Памяти моего отца, ученого-просветителя Ф. И. Каратыгина (1892-
1957)] / Эпиграф: „Дълъг е пътят чрез наставления, кратък и успешен – чрез примери” 
– Хораций. // Издател (В. Търново). – ISSN 1310-4624. – 2012, N 3-4, с. 56-58. – Бел.: 3 
номерирани назв. – Рез. на англ. ез.

370. Персонална антология на руската лирика, представена на български език 
: Репрезентативен разрез на периодите на високата класика и „сребърното столетие (За 
школата на Петър Велчев и универс. култ., психол. и худож. ценности)” : [Рец. за кн.: Руски 
поети / Подб., прев., встъп. студия, комент. Петър Велчев. – София : Захарий Стоянов, 2009. 
– 327 с.] (N 606). // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание 
и информ. технологии (София) ). – ISSN 1314-2526. – Т. 7, 2012, с. 418-422. – Съавт.: Н. 
Василев, Б. Николова  <http://www.unibit.sno.bg>. 

 
371. Триезичен речник по библиотечна и информационна дейност : [Рец. за: 

Трудове на Студентското научно общество при Университета по библиотекознание и 
информационни технологии. Т. 3, The Engish–Russian–Bulgarian dictionary of library and 
information terminology (София, 2010)] : Докл., представен на VІ Студентска науч. конф. на 
УниБИТ, 20.05.2011 г. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание 
и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 7, 2012, с. 71-80 : с табл., сх. – 
Съавт.: С. Денчев, Н. Казански, Н. Василев, М. Максимова. – Разшир. публ.

2013

Вж NN 232, 233.
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372. Аркада гуманизма : Когнитология творчества проф. А. В. Соколова и 
симметрия библ. – гуманизма (Корневые макропроблемы, или О том, сколько может 
вместить в себя человек) : [Рец. за кн.: Соколов, А. В. Библиотека и гуманизм : Миссия 
библ. в глоб. техногенной цивилизации : Монография. – Санкт Петербург : Профессия 
; Москва : Гранд-Фаир : Межрегион. библ. коллектор, 2012. – 400 с.] / Эпиграф: 
„Человечность – вот ноша, которую несет он” – Конфуций]. // Библиосфера / ГПНТБ СО 
РАН (Новосибирск). – ISSN 1815-3186. – 2013, N 1, с. 87-94.

Библиогр. информ.: <http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/bibliosfera/avtorskij-ukazatel>.
Публ. и в: <http:www.spsl.nsc.ru/win/Bibliosfera.htm>. 

373. Аркада на хуманизма : Когнитология на творчеството на проф. А. В. Соколов 
и симетрията библ. – хуманизъм (Основни макропроблеми, или за това, колко може да 
побере в себе си човек) : [Рец. за кн.: Соколов, А. В. Библиотека и гуманизм : Миссия библ. 
в глоб. техногенной цивилизации : Монография. – Санкт Петербург : Профессия ; Москва 
: Гранд-Фаир : Межрегион. библ. коллектор, 2012. – 400 с.]. // Науч. трудове на Унив. по 
библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2623. – Т. 11, 2013, с. 427-
447. – Рез на рус. и англ. ез.

374. За философско-информационната картина на света през ХХІ в. и 
културономията : [Рец. за кн.: Сачев, Е. Въведение в културономията. – София : Дизайн 
груп, 2011. – 272 с. : с портр. на авт., сх.] / Епиграф: „Всяка наука се съпровожда и храни 
от митологията, черпейки от нея изходните си интуиции” – А. Ф. Лосев ; „Даже вярата 
в Перун ни трябва. И тя ще ни е нужна за създаването на истинна картина на света.” – 
К. Е. Циолковски. // Нови информационни технологии в образователния процес (София). 
– ISSN 1313-2768. – 2013, с. 242-251. 

375. На международном уровне о профессиологии специальных библиотек : [Рец. 
за кн.: Каратыгина, Т. Ф. Специальные библиотеки на фоне истории страны : Сб. статей 
и докл. – Москва : Экон-информ, 2012. – 488 с. – Посв.: Памяти моего отца, ученого-
просветителя Ф. И. Каратыгина (1892-1957)] / Эпиграф: „Счастлив тот, кто смог 
вникнуть в причину вещей”  – Вергилий ; „Долог путь через наставления, краток и 
успешен – через примеры” – Гораций. // Вестник Санкт-Петербург. гос. унив. культуры и 
искусств : Науч. журн. – ISSN 2220-3044. – 2013, N 2 (15) июня, с. 187-189.  – Рез на рус. и 
англ. ез. – Разшир. публ.

Публ. и в: <elibrary.ru>.               

376. О теории, истории и профессиологии специальных библиотек : [Рец. за кн.: 
Каратыгина, Т. Ф. Специальные библиотеки на фоне истории страны : Сб. статей и докл. – 
Москва: Экон-информ, 2012. – 488 с. – Посв.: Памяти моего отца, ученого-просветителя 
Ф. И. Каратыгина (1892-1957)]. // Современная библиотека (Москва). – ISSN 2072-3849. – 
2013, N 4, с. 88-89. – Редуц. публ.

377. Синопсис на мениджмънта, маркетинга, правото и педагогиката 
на библиотечно-информационната дейност (Проблеми на планировката на 
библиотекознанието и библиотечното дело през ХХІ в.) : [Рец. за кн.: Клюев, В. К. 
Организационно-экономические аспекты библиотечно-информационной деятельности 
[Електронен ресурс] : Системный подход : Сб. избраных тр. / Сост. М. П. Захаренко. – 
Москва : Литера, 2013.– 1 оптичен диск (CD ROM)]. // Издател (В. Търново). – ISSN 1310-
4624. – 2013, N 3-4, с. 53-58. – Рез. на англ. ез.
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2014

378. За посредниците на информация като фактор на информационната среда (Думи 
на рецензента) : [Рец. за кн.: Енчева, М. Информационно брокерство : Учеб. помагало / 
Ред. Поли Муканова. – София, 2014]. // Енчева, М.  Информационно брокерство : Учеб. 
помагало / Ред. П. Муканова. – София, 2014. – ISBN 978-619-185-155-3. – с. 67-74.  

379. Модерно учебно издание за автоматизираните системи (Послеслов от 
рецензента) : [Рец. за кн.: Енчева, М. Автоматизирани информационни системи : Учеб. 
помагало / Ред. П. Муканова. – София, 2014]. // Енчева, М. Автоматизирани информационни 
системи : Учеб. помагало / Ред. П. Муканова. – София, 2014. – ISBN  978-619-185-154-6. – 
с. 62-68.   

380. Академик Аркадий Василиевич Соколов – панорама на равносметката 
(Издания, посветени на 80-годишнината на учения – енциклопедист : Хипертекстова база 
от данни – пролегомени и сборник от очерци на учени за персоналията) : [Рец. за кн.: 1. 
Соколов, А. В. Ретроспектива-80 : сб. науч. тр. / М-во культуры РФ. Санкт-Петербург. 
гос. унив. культуры и искусств ; Науч. ред. С. А. Басов. – Санкт Петербург. : СПбГУКИ, 
2014. – Посв. 95-летию СПбГУКИ. – Том 1. Библиотечно-информационная школа. – 514 с. 
: с ил. ; Том 2. Философия информации и социология информационного общества. – 446 
с. : с ил. ; Том 3. Книжность – гуманистический оплот нации. – 480 с. : с ил.; 2. Аркадий 
Васильевич Соколов : [сб. очерков ученых о персоналии] : биогр. науч. и пед. деятельности 
/ М-во культуры РФ. Санкт-Петербург. гос. унив. культуры и искусств ; Под общ. ред. В. 
П. Леонова ; Ред.-сост. А. С. Крымская. – Санкт Петербург. : СПбГУКИ, 2014. – 36 с. : с 
ил. – (Сер. Деятели науки и культуры СПбГУКИ / Редкол.: А. Ю. Русаков (гл. ред.) ... [и 
др.] ; вып. 1) / Епиграф: „Еxegi  monumentum  aere  perennius.” – Horatius]. // Издател (В. 
Търново). – ISSN 1310-4624. – 2014, N 3-4, с. 53-56. – Рез. на англ. ез.

2015

381. Достойно ест : В навечерието на Академичен десетгодишен юбилей – летопис 
на инфосферата и регистър на гражданското съзнание (Информационен бюлетин. Централна 
библиотека на БАН) : [Рец. за изд.: Информационен бюлетин. Централна библиотека 
на БАН / БАН. – София, 2007-  .  <http://www.cl.bas.bg>. – E-mails: <refer3@cl.bas.bg> ; 
<refer2@cl.bas.bg>] / Епиграф: „Multum” (букв.: Много качествено) – Плиний Млади. // 
Информ. бюл. на Центр. библ. на БАН (София). – ISSN 1312-9899. – 2015, N 1 (84), с. 28-29 
<cl.bas.bg/about-central-library/bulletin-of-central-library-of-bas/84-(1_2015).pdf>.

382. За светлината на твореца или за семето на едно по-достойно бъдеще : [Рец. за 
кн.: Каратыгина, Т. Ф. Свети и будет светло. Профессиологические штудии : Моногр. – 
Москва: Экон-Информ, 2015. – 507 с.: с ил. ] / Епиграф: „За да промените хората, първо 
трябва да ги обичате. Влиянието върху тях е пропорционално на любовта към тях.” – 
Йохан Хайнрих Песталоци. // Информ. бюл. на Центр. библ. на БАН (София). – ISSN 1312 
– 9899. - 2015, N 91, с. 6-7 <http://cl.bas.bg/za-centralna-biblioteka-1/byuletin-na-cb-na-ban/
broi-91-godina-ix-noemvri-dekemvri-2015>.

383. Модерно издание за модерната библиография : [Рец. за кн.: Александрова, 
К. Библиографията в контекста на съвременната информационна парадигма : Черти на 
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формирането : [Моногр.]. – София, 2015, с. 294]. // Александрова, К. Библиографията 
в контекста на съвременната информационна парадигма : Черти на формирането : 
[Монография]. – София, 2015. – ISBN 978-619-185-161-4. – с. 235-239. 

VІІІ. Интервюта

VІІІ. 1. Интервюта, дадени от А. К.

1984
 

384. Мои друзья – книги / Беседу ведет И. Лезгешвили. // Смена (Ленинград), N 7 
(17657), 8 января 1984, с. 3. – Публ. на фотопортр. – Без ISSN.

А. К. – докторант в Санкт Петербург (тогава: Ленинград).
Интервюто е излъчено на 7.01.1984 г. и по Ленинградската телевизия – І-ви канал и е показано във вечерния 

блок в най-гледаното време.

2006

384-а. Всички религии са клони на едно Дърво на нравствеността и познанието 
– Дърво на философията / Разговора води И. Михайлова. // Радио Ватикана : Гласът на 
Папата и Църквата в диалог със света, 3.09.2006 г. // <www.radiovaticana.va>. – 3.09.2006. – 
12 с.

А. К. разказва за Дървото на историко-културното развитие на човечеството (на философските картини на 
връзки между  нещата) по кн. „Введение в гуманитарную библиографию” (Санкт-Петербург, 1995). – Вж NN 11-12.

2008

384-б. Не съд за знания, а пламтящ факел / Разговора води Т. Дикова. // Аз Буки : 
Нац. седмичник за образование и наука. – ISSN 0861-3990. – 2008, N 44, с. 11.  

А. К. – главен редактор на Том І на Тр. на Студентското научно общество на Специализ. висше у-ще 
по библиотекознание и информ. технол. като квинтесенция на научноизследователската дейност на студентите 
в калейдоскопа на І-ІV научни конференции. За библиогр. списък от 223 публикации на студенти на СВУБИТ в 
специализирания науч. печ. и Акад. епифания „Да се наречеш болгарин”, представена на 1.11.2008 г. в Нац. дворец на 
културата.

2012

384-в. На будните, а не на спящите помага правото : Квинтесенция на проблема за 
информ. код на бълг. духовност е осмислянето на изконния въпрос за бълг. изящно слово 
като израз на нар. дух / Разговора води С. Струмина. // Учит. дело. – ISSN 0205-1354. – N 4 
(362 484), 30 ян. 2012, с. 1, 4, 8.

А. К. – в творческия колектив на изд.: Свети отец Паисий Хилендарски. История славяноболгарская … : 
Информационен код на българската книжовност и литература : І. Аналитика (Историография. Сигнифициран препис. 
Коментар. Именен показалец. Географски показалец. Тезаурус); ІІ. Синтез (Лексикална морфология. Семантика. 
Синтагматика. Синархия) / Обща ред. и епилог Стоян Денчев ; Науч. ред., историография, коментар, именен 
показалец, географски показалец Милен Куманов ; Библиогр. и текстолог. ред., тезаурус, предисл., сигнифициран 
препис Александра Куманова ; Ез. ред., предисл., сигнифициран препис, послеслов (дейксис) Николай Василев. – 
София : За буквите – О писменехь, 2011. – 208 с. : с ил. (Факлоносци ; ІІ)  
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VІІІ. 2. Интервюта, взети от А. К. 
и публикувани във вид на статии

 
1989

385. Докосване до света на Ю. М. Лотман : [Беседа и публ.]. // Библиотекар 
(София). – ISSN 0204-7438. – 1990, N 1, с. 37-41. 

Осн. публ.: N 9, с. 12-17; 154-155. – Публ. с комент.: N 387.

2001-2003

386. Штрихи к творческому портрету профессора И. В. Гудовщиковой : І. Эскиз 
; ІІ. И еще несколько штрихов ; Эпиграфы: „Жатвы много, а делателей мало” – От 
Матфея (9:37) ; „Прежде чем двигаться дальше, нужно, чтобы сознание человечества 
вместило то, что уже дано” – Е. И. Рерих ; „Любая цивилизованная страна, если хочет 
быть свободной, обязана владеть информацией” ; „Чем больше масштаба явления, и 
чем оно труднее для восприятия, тем меньше оно анализируется и объясняется” – И. В. 
Гудовщикова. // Петербургская библиотечная школа (Санкт-Петербург), 2001, N 2, с. 78-
80; 2002, N 1, с. 76-79; 2002, N 2, с. 89-96; 2003, N 1, с. 81-89. – Без ISSN. – Редуц. публ. 

Публ. и в:  <nmo@pl.spb.ru>. 
Осн. публ.: N 9, с. 26-46; 156-159. – Прев. на бълг. ез.: NN 388-389. 
Библиогр. информ.: 1. Библиография. Библиографоведение : указ. лит., изд. в Российской Федерации на 

русском языке 2001-2010 гг. / Рос. гос. б-ка, Науч. исслед. отд. библиогр.; [ред.-сост.: Г. Л. Левин] : В 3-х ч. – Ч. 1. – 
Москва, 2013, с. 221.

Отз.: Ганелин, Р. Ш. В библиотечном институте : Некоторые воспоминания и заметки. // Вестник Санкт-
Петербургск. гос. унив. культуры и искусств, 2012, N 2, с. 178-182.

2005

387. Профессор Юрий Михайлович Лотман : Когнитолог. портр. ученого : [Публ. с 
комент.]. // Неуморният търсач = The tireless seeker : Сб. ... посв. ... 30-год. ... Ив. Петров. – 
Шумен, 2005. – ISBN 954-310-017-9. – с. 345-354. 

Разд.: [Вступ. : Заметки о публ.]; I. Биобиблиогр. преамбюла ; II. Акад. беседа ; III. Когнитолог. проскопия; 
IV. Примечания. 

Осн. публ.: N 9, с. 12-17; 154-155. – Прев. на бълг. ез.: N 385.

2008

388. Щрихи към портрета на професор И. В. Гудовшчикова (1918-2000) : Към 
проблема за феноменологията на „информационния взрив” на ХХ-ХХІ в. / Посв. се 
на светлата памет на проф. И. В. Гудовшчикова – историографа на планетарната 
цялост на библиография на библиографията – интелигибилна носеща конструкция на 
инфосферата ; Епиграфи: „Жетвата е голяма, а работниците малко.” – Мат. (9: 37) ; 
„Преди да тръгне по-нататък, съзнанието на човечеството трябва да вбере това, което 
вече е дадено.” – Е. И. Рерих ; „Всяка цивилизована страна, ако иска да бъде свободна, е 
задължена да притежава информация.” ; „Колкото е по-мащабно явлението и колкото 
е по-трудно за възприемане, толкова по-малко то се анализира и обяснява.” – И. В. 
Гудовшчикова. // Между нещата : Юбил. сб. в чест на доц. д-р Ивайло Петров по случай 
неговата 60-год. / Състав. и ред. П. Панайотов. – Велико Търново, 2008. – ISBN 978-954-
775-969-5. – с. 177-211. – Редуц. публ. 

Редуц. публ. – Разшир. публ. на бълг. ез.: N 389.   
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Осн. публ. на рус. ез.: N 9, с. 26-46; 156-159. – Публ. на рус. ез.  и в: <nmo@pl.spb.ru>. 

389. Щрихи към портрета на професор И. В. Гудовшчикова (1918-2000) : Към 
проблема за феноменологията на „информационния взрив” на ХХ-ХХІ в. / Посв. се 
на светлата памет на проф. И. В. Гудовшчикова – историографа на планетарната 
цялост на библиография на библиографията – интелигибилна носеща конструкция на 
инфосферата ; Епиграфи: „Жетвата е голяма, а работниците малко.” – Мат. (9: 37) 
; „Преди да тръгне по-нататък, съзнанието на човечеството трябва да вбере това, 
което вече е дадено.” – Е. И. Рерих ; „Всяка цивилизована страна, ако иска да бъде 
свободна, е задължена да притежава информация.” ; „Колкото е по-мащабно явлението 
и колкото е по-трудно за възприемане, толкова по-малко то се анализира и обяснява.” – 
И. В. Гудовшчикова. // Трудове на Специализираното висше у-ще по библиотекознание и 
информ. технологии (София). – ISSN 1312-5834. – Т. 7, 2008, с. 13-48. – Разшир. публ. 

Редуц. публ. на бълг. ез.: N 388.
Осн. публ. на рус. ез.: N 9, с. 26-46; 156-159. – Публ. на рус. ез.  и в:  <nmo@pl.spb.ru>. 

2014

390. Эпистолярная беседа профессора из Болгарии Александры Кумановой [с акад. 
А. И. Субетто]. // Субетто, А. И. Мегакосмическая проскопия разума (общественного 
интеллекта) человечества : Монография / Под науч. ред. В. В. Лукоянова. – Санкт 
Петербург, 2014. – ISBN 978-5-00045-175-5. – с. 187-211. – Моногр. публ. в порядке 
процесса подготовки к VI Всемирному науч. конгр. (11-12 нояб. 2014 г., Санкт-Петербург). 
– Редуц. публ. – Разшир. публ.: N 391.

391. Академик Александр Иванович Субетто – мыслитель ХХ-ХХІ вв. 
(Ноосферизм. Метаклассификация. Квалиметрия : Вторичнодок. макроопис.; Интервью) / 
Эпистолярную беседу ведет ... ) ; [Науч. ред. Н. Василев]. // Ноосфера. Общество. Человек. 
– 2014, N 4 <http://www.es.rae.ru/noocivil/236-1268>. – Рез. на рус. и англ. ез. – Без ISSN. – 
Разшир. публ. – Редуц. публ.: N 390.

Библиогр. информ.:  Scopus, Web of Science (Thomson Reuters). // <www.global-university-press.ru> (science@
global-university-press.ru). – 2.01.2015. – 30 с. 

ІХ. Учебни програми на лекционни курсове
(пдредбата е направена 

по посочената година на стартиране на съответната публикувана програма)

(тук не са включени четените от А. К. курсове лекции:
1) по теория и практика на библиографията

пред Курса за повишаване на квалификацията на библиотекарите,
организиран към Националната библиотека „[Св. Св.] Кирил и Методий” (1983 г.);

2) по обща библиография 
пред редовни студенти 

на Санкт-Петербургския държавен университет по култура и изкуства – Русия 
като досторант в този университет (1983-1987);

3) по общо библиографознание 
пред Факултета по библиология на 

Талинския педагогически университе – Естония (1989);  
4) по теория и практика на библиографознанието  

пред редовни студенти 
на Санкт-Петербургския държавен университет по култура и изкуства

като докторант в този университет (1989-1996);
5) по хуманитарно знание 
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пред студенти на Славянския университет – София (1996-1999).

2001

392. Введение в гуманитарное знание (Introduction into humanitarian knowledge) : 
Прогр. курса лекций для студентов Санкт-Петербург. гос. акад. культуры / Граф. дизайн-
ред. И. А. Бикова. – [София, 2001]. – 5 с. – Компютърен набор.  

Публ. и в: N 17, с. CCCV-CCCIX; NN 20-21, с. II: CCCV-CCCIX. 

393. Основи на информационното моделиране (Fundamentals of the information 
modelling) : Модул за слушателите на Воен. акад. „Г. С. Раковски” : Прогр. на лекц. курс / 
Граф. дизайн-ред. И. А. Бикова. – [София, 2001]. – 5 с. – Компютърен набор. 

394. Основи на информационното моделиране (Fundamentals of the information 
modelling) : Модул за студентите на Висшия институт за подготовка на офицери и 
научноизслед. дейност : Прогр. на лекц. курс / Граф. дизайн-ред. И. А. Бикова. – [София, 
2001]. – 5 с. – Компютърен набор. 

395. Основы информационного моделирования (Fundamentals of the information 
modelling) : Прогр. курса лекций для студентов Санкт-Петербург. гос. акад. культуры / Граф. 
дизайн-ред. И. А. Бикова. – [София, 2001]. – 5 с. – Компютърен набор.  

Публ. и в: N 17, с. CCC–CCCIV; NN 20-21, с. II: CCC-CCCIV.

396. Увод в хуманитарното знание (Introduction into humanitarian knowledge) : Модул 
за слушателите на Воен. акад. „Г. С. Раковски” : Прогр. на лекц. курс / Граф. дизайн-ред. И. 
А. Бикова. – [София, 2001]. – 5 с. – Компютърен набор. 

397. Увод в хуманитарното знание (Introduction into humanitarian knowledge) : Модул 
за студентите на Висшия институт за подготовка на офицери и научноизслед. дейност : 
Прогр. на лекц. курс / Граф. дизайн-ред. И. А. Бикова. – [София, 2001]. – 5 с. – Компютърен 
набор. 

2005

398. Библиографско измерение на знанията [Bibliografi cal dimension of the 
knowledge] : Уч. прогр. за студентите по спец. „Библиотекознание и библиогр.” – курс на 
Специализираното висше у-ще по библиотекознание и информ. технологии. – София, 2005. 
– 5 с. – Компютърен набор. – Вж NN 408, 410.   

Модули: I. Методология ; II. История – Теория – Културология ; III. Инструментариум. 
Публ. и в: 1. <http://www.svubit.org>; 2. Информационен пакет за български и чуждестранни студенти = 

Information package for Bulgarian and foreign students / Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол. 
– София : За буквите – О писменехь, 2006, с. 123-124.

399. Инфосфера : Когнитология [Infosphere : Cognitology] : Уч. прогр. за студентите 
по спец. „Библиотекознание и библиогр.” – курс на Специализираното висше у-ще по 
библиотекознание и информ. технологии. – София, 2005. – 5 с. – Компютърен набор. – Вж 
N 413.    

Модули: I. Феноменология на информационното моделиране ; II. Културология на инфосферата; III. 
Праксиология на инфосферата. 

Публ. и в: 1. <http://www.svubit.org>; 2. Информационен пакет за български и чуждестранни студенти = 
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Information package for Bulgarian and foreign students / Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол. 
– София, 2006, с. 90-91, 130-132, 152-153, 376-377, 430-431. 

400. Методика на научните изследвания [Methods of scientifi c studies] : Уч. прогр. 
за студентите по спец. „Библиотекознание и библиогр.” – курс на Специализираното висше 
у-ще по библиотекознание и информ. технологии. – София, 2005. – 5 с. – Компютърен 
набор. – Вж NN 415, 416.    

Модули: I. Теория на науката и научната информация : Феноменология ; II. Знанието и науката в 
съвременната историко-културна ситуация : Когнитология; III. Структуриране на научно изследване : Праксиология. 

Публ. и в: 1. <http://www.svubit.org>; 2. Информационен пакет за български и чуждестранни студенти = 
Information package for Bulgarian and foreign students / Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол. 
– София : За буквите – О писменехь, 2006, с. 81-82, 155-156, 228-229, 362-363, 451-452, 575-576.

2008

401. Научни изследвания : Същност и практика (Scientifi c research : Nature and 
practice) : Уч. прогр. за студентите по спец. „Библиотекознание и библиогр.” – курс на 
Специализираното висше у-ще по библиотекознание и информ. технологии. – София, 2008. 
– 5 с. – Компютърен набор. – Вж N 417.   

Модули: I. Онтология на научното изследване (Същност : Теория); II. Гносеология на научното изследване 
(Практика : История); III. Декодиране на информационния план на научно изследване (Приложение : Опит). 

402. Нестинарство : Информ. кодове на култ. наследство (Nestinarstvo : Inform. 
codes of the cultural heritage) : Уч. прогр. за студенти по спец. „Библиотекознание и 
библиогр.” –  курс на Специализираното висше у-ще по библиотекознание и информ. 
технологии. – София, 2008. – 5 с. – Компютърен набор. – Вж NN 406, 418.    

Модули: I. Нестинарство : Планетарно културно наследство (Методология); ІІ. Нестинарство : 
Информационни антропологични кодове (Когнитология); ІІІ. Нестинарство : Декодиране на информационния план 
(Феноменология).

 
403. Основи на информационното моделиране (Fundamentals of the information 

modelling) : Уч. прогр. за студенти по спец. „Библиотекознание и библиогр.” – курс на 
Специализираното висше у-ще по библиотекознание и информ. технологии. – София, 2008. 
– 5 с. – Компютърен набор. – Вж N 420.   

Модули: I. Онтология на информационното моделиране (Същност: Теория); II. Гносеология на 
информационното моделиране (Практика : История); III. Моделиране на информационния план на научно изследване 
(Приложение : Опит). 

404. Хуманитарно знание : Световни центрове и нац. школи (Humanitarian 
knowledge : World centres and nat. schools) : Уч. прогр. за студенти по спец. 
„Библиотекознание и библиогр.” – курс на Специализираното висше у-ще по 
библиотекознание и информ. технологии. – София, 2008. – 5 с. – Компютърен набор. – Вж 
N 422. 

Модули: I. Културолого-феноменологичен дискурс на хуманитарното знание във филогенетичните 
трансмисии на времето (История); II. Съвременен контекст на хуманитарно-научните концепции и декодиране на 
информационния им план (Практика). 

2010

405. Информационен код на българската литература (Information code of the 
Bulgarian literature) : Уч. прогр. за бакалаври по спец. „Нац. сигурност: Духовност и 
лидерство” – курс на Специализираното висше у-ще по библиотекознание и информ. 
технологии. – София, 2010. – 8 с. – Компютърен набор. – Вж N 411.    
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Модули: I: Панорама на българското изящно слово : Информационен код на българската литература – 
картографиране – историографски вектор на хуманитарното знание (Феноменология – хронотоп – периодизация); 
ІІ. Философия на информационния код на българската литература : Хипертекстологичен (Библиографски) вектор на 
хуманитарното знание (Онтология); ІІІ. Паратаксична и хипотаксична структура на семиотичния код на българското 
изящно слово : Текстологичен и надтекстологичен (Онтологичен) вектор (Когнитология).

406. Нестинарството : Информ. код на духовността (Nestinarstvo : Inform. code of 
the spirituality) : Уч. прогр. за магистри по спец. „Нац. сигурност : Духовност и лидерство” 
– курс на Специализираното висше у-ще по библиотекознание и информ. технологии. – 
София, 2010. – 7 с. – Компютърен набор. – Вж NN 402, 418.   

Модули: І. Нестинарство – планетарно културно наследство : духовно родство на пластовете и посоките 
на развитие (Методология); ІІ. Нестинарство – информационни антропологични кодове (Когнитология); ІІІ. 
Нестинарство : Декодиране на информационния план (Феноменология).

 
407. Психология (Psihologia) : Уч. прогр. за студенти по спец. „Богословие и 

духовност” – курс на Духовния център за катол. богословие и духовност „Бл. Папа 
Ронкали”. // Наръчник за следване / Духовни центрове на Хърватската кармилска 
провинция : Уч. пл. и съдърж. на дисциплините. – София, 2010, с. 25-28. – Без ISBN.

Отз.: 1. Духовен център за католическо богословие и духовност „Бл. Папа Ронкали”, ул. „Анжело Ронкали” N 
2, София (Уч. дисциплини – летен семестър 2011 – Психология). // <karmil.weebly.com/uploads/5/5/6/8/5568167/katalog.
doc>. – 22.04.2010. – 4 с.; 2. Мирчева, Мария. Концепции за личността в психологията : Библиографска панорама на 
електронното пространство на български, английски и руски език : Дипл. работа / Унив. по библиотекознание и информ. 
технол., Катедра „Библиотечно-информационни науки” ; Науч. ръководител: проф. д.п.н. Александра Куманова. – 
София, 2011 г. // Тр.  на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. VІІ, 2012, с. 520. 

2011

408. Библиографско измерение на знанията [Bibliografi cal dimension of the 
knowledge] : Уч. прогр. за студентите по спец. „Библиотекознание и библиогр.” – курс на 
Специализираното висше у-ще по библиотекознание и информ. технологии. – София, 2011. 
– 5 с. – Компютърен набор. – Вж NN 398, 410. 

Модули: I. Методология ; II. История – Теория – Културология ; III. Инструментариум. 

2013

409. Академично писане [Academic writing] : Уч. прогр. за студентите по спец. 
„Библиотекознание и библиогр.”, „Библ.-информ. мениджмънт”, „Комуникации и 
информиране”, „Печ. комуникации” – курс на Унив. по библиотекознание и информ. 
технологии. – София, 2013. – 7 с. – Компютърен набор. 

Модули: I. Феномен на текста: Интеракция между изследователя и изследваното (описваното) ; II. 
Нормативизъм на текста: Научен стил. Научни жанрове и научни форми ; III. Структура на текста: Микро- и 
макропрофил.

410. Библиографски модел на знанието [Bibliographical model of the knowledge] 
: Уч. прогр. за студентите по спец. „Библиотекознание и библиогр.” – курс на Унив. по 
библиотекознание и информ. технологии. – София, 2013. – 8 с. – Компютърен набор. – Вж 
NN 398, 408. 

Модули: I. Методология на световната универсална библиография ; II. История – теория – културология на 
световната универсална библиография ; III. Инструментариум на световната универсална библиография.

411. Информационен код на българската литература [Information code of the 
Bulgarian literature] : Уч. прогр. за бакалаври по спец. „Нац. сигурност: Духовност и 
лидерство” – курс на Унив. по библиотекознание и информ. технологии. – София, 2013. – 8 
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с. – Компютърен набор. – Вж N 405.
Модули: I: Панорама на българското изящно слово : Информационен код на българската литература – 

картографиране – историографски вектор на хуманитарното знание (Феноменология – хронотоп – периодизация); 
ІІ. Философия на информационния код на българската литература : Хипертекстологичен (Библиографски) вектор на 
хуманитарното знание (Онтология); ІІІ. Паратаксична и хипотаксична структура на семиотичния код на българското 
изящно слово : Текстологичен и надтекстологичен (Онтологичен) вектор (Когнитология).

412. Информационно моделиране : научноизслед. аспект [Information modelling : 
Research approach]: Уч. прогр. за магистри по спец. „Навигация на информ. среда” – курс 
на Унив. по библиотекознание и информ. технологии. – София, 2013. – 7 с. – Компютърен 
набор.  

Модули: I. Онтология на информационното моделиране (Същност: теория) ; ІІ. Гносеология на 
информационното моделиране (Практика: история) ; ІІІ. Моделиране на информационния план на научно изследване 
(Приложение: опит).

413. Инфосфера : Когнитология [Infosphere : Cognitology] : Уч. прогр. за студентите 
по спец. „Библиотекознание и библиогр.” – курс на Унив. по библиотекознание и информ. 
технологии. – София, 2013. – 8 с. – Компютърен набор. – Вж N 399.                                                                 

Модули: I. Феноменология на информационното моделиране ; II. Културология на инфосферата; III. 
Праксиология на инфосферата.

414. Класификационни построения на видовете библиография [Classifi cation 
shemes of bibliographic genres] : Уч. прогр. за магистри по спец. „Библ.-информ. политики” 
(дистанционна форма на обучение) – курс на Унив. по библиотекознание и информ. 
технологии. – София, 2013. – 8 с. – Компютърен набор.

Модули: І. Увод в теорията на класификационната библиографоведска мисъл : Компендиум ; ІІ. 
Класификационни построения на библиографията във връзка с генезиса на теорията на библиографията в 
Западна Европа през ХVІІІ-XXI в. и разпространението им по света: „немска  линия” (Историко-културен 
феноменологичен каркас на информационна ризома) ; ІІІ. Класификационни построения на англо-американското 
библиографознание. Съотносимост с библиографоведските концепции, написани на кирилица, и „немската линия” 
в развитието на библиографията през ХІХ-XXI в. (Историко-културен феноменологичен каркас на информационна 
ризома) ; ІV. Класификационни построения на централно- и източноевропейското и руското библиографознание 
през ХХ-ХХІ в. Съотносимост с Централно- и Източноевропейските концепции в планетарния калейдоскоп на  
вторичнодокументалната мисъл (Историко-културен феноменологичен каркас на информационна ризома). 

  
415. Методика на научните изследвания [Methods of scientifi c studies] : Уч. прогр. за 

студентите по спец. „Библиотекознание и библиогр.” – курс на Унив. по библиотекознание 
и информ. технологии. – София, 2013. – 8 с. – Компютърен набор. – Вж NN 400, 416.                                                                 

Модули: I. Теория на науката и научната информация : Феноменология ; II. Знанието и науката в 
съвременната историко-културна ситуация : Когнитология; III. Структуриране на научно изследване : Праксиология. 

416. Методика на научните изследвания [Methods of scientifi c studies] : Уч. прогр. за 
студентите по спец. „Информ. технологии” (електронна форма на обучение) – курс на Унив. 
по библиотекознание и информ. технологии. – София, 2013. – 8 с. – Компютърен набор. – 
Вж NN 400, 415. 

Модули: І. Терминосистема: Панорама (Теми 1-4); ІІ. Научно изследване: Онтология и гносеология (Теми 
5-6); ІІІ. Теория на науката и знанието: Феноменология и когнитология (Теми 7-8); ІV. Основи на информационното 
моделиране: Онтология и гносеология (Теми 9-10); Приложение по І-ІV модули: Праксиология (по теми 1-10).

417. Научни изследвания : Същност и практика [Scientifi c research : Nature and 
practice] : Уч. прогр. за студентите по спец. „Библиотекознание и библиогр.” – курс на 
Унив. по библиотекознание и информ. технологии. – София, 2013. – 8 с. – Компютърен 
набор. – N 401.                                                                 

Модули: I. Онтология на научното изследване (Същност : Теория); II. Гносеология на научното изследване 
(Практика : История); III. Декодиране на информационния план на научно изследване (Приложение : Опит). 
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418. Нестинарството : Информ. код на духовността [Nestinarstvo : Inform. code of 
the spirituality] : Уч. прогр. за магистри по спец. „Нац. сигурност : Духовност и лидерство” 
– курс на Унив. по библиотекознание и информ. технологии. – София, 2013. – 7 с. – 
Компютърен набор. – Вж NN 402, 406.                                                                 

Модули: І. Нестинарство – планетарно културно наследство : духовно родство на пластовете и посоките 
на развитие (Методология); ІІ. Нестинарство – информационни антропологични кодове (Когнитология); ІІІ. 
Нестинарство : Декодиране на информационния план (Феноменология).

419. Организация и управление на знанието [Organization and management of the 
knowledge] : Уч. прогр. за магистри по спец. „Навигация на информ. среда” – курс на Унив. 
по библиотекознание и информ. технологии. – София, 2013. – 7 с. – Съавт. В. Йоцов. – 
Компютърен набор. 

Модули: І. Информация и знание ; ІІ. Видове знание, отразено в документалната информация ; ІІІ. 
Информационно знаниево осигуряване на научните изследвания ; ІV. Новите знаниеви технологии и комуникации.

420. Основи на информационното моделиране [Fundamentals of the information 
modelling] : Уч. прогр. за студенти по спец. „Библиотекознание и библиогр.” – курс на 
Унив. по библиотекознание и информ. технологии. – София, 2013. – 8 с. – Компютърен 
набор. – Вж N 403.                                                                 

Модули: I. Онтология на информационното моделиране (Същност: Теория); II. Гносеология на 
информационното моделиране (Практика : История); III. Моделиране на информационния план на научно изследване 
(Приложение : Опит). 

421. Универсално хуманитарно знание : Структура и информ. [Universal 
humanitarian knowledge : Structure and inform.] : Уч. прогр. за магистри по спец. „Навигация 
на информ. среда” и „Библ.-информ. технологии” – курс на Унив. по библиотекознание и 
информ. технологии. – София, 2013. – 7 с. – Компютърен набор. 

Модули: І. Културолого-феноменологичен дискурс на хуманитарното знание във филогенетичните 
трансмисии на времето (История) ; II. Съвременен контекст на хуманитарно-научните концепции и декодиране на 
информационния им план (Практика).  

422. Хуманитарно знание : Световни центрове и нац. школи [Humanitarian 
knowledge : World centres and nat. schools] : Уч. прогр. за студенти по спец. 
„Библиотекознание и библиогр.” – курс на Унив. по библиотекознание и информ. 
технологии. – София, 2013. – 8 с. – Компютърен набор. – Вж N 404.

 Модули: I. Културолого-феноменологичен дискурс на хуманитарното знание във филогенетичните 
трансмисии на времето (История); II. Съвременен контекст на хуманитарно-научните концепции и декодиране на 
информационния им план (Практика). 

Х. Преводи

2005

423. Лабинцев, Ю. и др. Забележителен труд на българските учени : [Рец. за кн.: 
Българска книга : Енциклопедия / Състав. А. Гергова. – София ; Москва : Pensoft, 2004. 
– 508 с. : с ил.] / Ю Лабинцев, Л. Шчавинка. // Издател (В. Търново). – ISSN 1310-4624. – 
2005, N 4, с. 47-49.

2006

424. Леонов, В. [П.] Книгата като космически субект : Постановка на проблема 
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/ Прев. от ориг. ръкоп. от рус. ез. А. К. // Трудове на Специализираното висше у-ще по 
библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1312-5834. – Т. 5, 2006, с. 295-
302. – Рез. на рус. и англ. ез.  

2009

425. Аветик Исаакян (1875-1957) – Борис Пастернак (1890-1960). Щом от 
сърдечната ми рана / Прев. от арм. и рус. ез. // Трудове на Студентското науч. о-во при 
Специализираното висше у-ще по библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 
1313-4566. – Т. 4, 2009, с. 453. – Посветено на 65-год. от рождението на Петър Парижков 
(10.02.1944 – 13.03.2007) : In memoriam. 

Също и в: 1. Куманова, А. Очите на Шари. Sub rosa (Страници от един забравен дневник [по научните 
експедиции в Иран, Турция /Северна Месопотамия/, Италия, Русия, България]) = Shari`s eyes. Sub rosa (Pages of a 
forgotten diary [according to scientifi c missions in Iran, Turkey /North Mesopotamia/, Italy, Russia, Bulgaria]) / Ред., бел. 
Н. Василев ; Ред.-иранист И. Панов ; Рец.: Ц. Теофанов, А. Федотов, Б. Тодорова и др. – София, 2014, с. 252.; 2. 
Куманова, А. Очите на Шари. Sub rosa (Страници от един забравен дневник [по научните експедиции в Иран, Турция 
/Северна Месопотамия/, Италия, Русия, България]) = Shari`s eyes. Sub rosa (Pages of a forgotten diary [according to 
scientifi c missions in Iran, Turkey /North Mesopotamia/, Italy, Russia, Bulgaria]) / Ред., бел. Н. Василев ; Ред.-иранист И. 
Панов ; Рец.: Ц. Теофанов, А. Федотов, Б. Тодорова и др. Ново електронно изд. – София, 2015, с. 252.

Отз.: Aпостолова, Б. и др. Информация – личност – знание / Б. Апостолова, Б. Николова [За Т. IV на 
Трудовете на Студентското научно общество (София, 2009) с отг. ред. С. Денчев и главен ред. А. Куманова]. // 
Издател (В. Търново), 2011, N 1-2, с. 70-72 : с ил.

2012

426. Атаала(х) Аррани Шируани (Божидар от Аррани) (ХV в.) – Ахмед Ибн 
Маджид (ок. 1421 – ок. 1500)  – Теодор Адамович Шумовски (1913-2012). Ронеха розите 
рубинови сълзи  / Прев. от фарси, араб. и рус. ез. ; Посв. се на всички бълг., които с честния 
си труд и с дарбата си разнасят славата на България далече извън пределите й. // 
Палитра : Интернет списание за изкуство, наука, философия и публицистика. – ISSN 1314-
5002. – 2012, бр. 3 (47). – с. 1.

Също и в: Тодор Петров. Qualis avis, talis cantus : Опит за биографични щрихи. – В. Търново, 2012, с. 9. 

427. Шарл Льоконт дьо Лил (1818-1894). Време, пространство, число / Прев. от фр. 
// Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии 
(София). – ISSN 1314-2526. – Т. 7, 2012, с. 542-543. – Посветено на паметта на проф. Иван 
Попов (16.01.1930–7.04.2011) и проф. Eлена Савова (10.04.1918–16.05.2011) : In memoriam. 
– Съавт.: Н. Василев.

Също и в: 1. Куманова, А. Очите на Шари. Sub rosa (Страници от един забравен дневник [по научните 
експедиции в Иран, Турция /Северна Месопотамия/, Италия, Русия, България]) = Shari`s eyes. Sub rosa (Pages of a 
forgotten diary [according to scientifi c missions in Iran, Turkey /North Mesopotamia/, Italy, Russia, Bulgaria]) / Ред., бел. Н. 
Василев ; Ред.-иранист И. Панов ; Рец.: Ц. Теофанов, А. Федотов, Б. Тодорова и др. – София, 2014, с. 131. – А. К не 
е посочена като прев.; 2. Куманова, А. Очите на Шари. Sub rosa (Страници от един забравен дневник [по научните 
експедиции в Иран, Турция /Северна Месопотамия/, Италия, Русия, България]) = Shari`s eyes. Sub rosa (Pages of a 
forgotten diary [according to scientifi c missions in Iran, Turkey /North Mesopotamia/, Italy, Russia, Bulgaria]) / Ред., бел. Н. 
Василев ; Ред.-иранист И. Панов ; Рец.: Ц. Теофанов, А. Федотов, Б. Тодорова и др. Ново електронно изд. – София, 
2015, с. 131. – А. К не е посочена като прев.

2013

428. Николай Константинович Рьорих (1920). При него / Прев. от рус. ез. // Трудове 
на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). 
– ISSN 1314-2526. – Т. 8, 2013, с. 550-551. – Посветено на Тодора Топалова (16.08.1921–
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5.03.2012) : In memoriam.
Също и в: 1. Куманова, А. Очите на Шари. Sub rosa (Страници от един забравен дневник [по научните 

експедиции в Иран, Турция /Северна Месопотамия/, Италия, Русия, България]) = Shari`s eyes. Sub rosa (Pages of 
a forgotten diary [according to scientifi c missions in Iran, Turkey /North Mesopotamia/, Italy, Russia, Bulgaria]) / Ред., 
бел. Н. Василев ; Ред.-иранист И. Панов ; Рец.: Ц. Теофанов, А. Федотов, Б. Тодорова и др. – София, 2014, с. 212; 2. 
Куманова, А. Очите на Шари. Sub rosa (Страници от един забравен дневник [по научните експедиции в Иран, Турция 
/Северна Месопотамия/, Италия, Русия, България]) = Shari`s eyes. Sub rosa (Pages of a forgotten diary [according to 
scientifi c missions in Iran, Turkey /North Mesopotamia/, Italy, Russia, Bulgaria]) / Ред., бел. Н. Василев ; Ред.-иранист И. 
Панов ; Рец.: Ц. Теофанов, А. Федотов, Б. Тодорова и др. Ново електронно изд. – София, 2015, с. 212.

2014

429. Джузепе Адами (1878-1946), Ренато Симони (1875-1952). Nessun dorma (Никой 
няма да заспи) (1924) / Прев. от итал. // Куманова, А. Очите на Шари. Sub rosa : Страници 
от един забравен дневник [по науч. експедиции в Иран, Турция /Сев. Месопотамия/, 
Италия, Русия, България] = Shari`s eyes. Sub rosa : Pages of a forgotten diary [according to sci. 
missions in Iran, Turkey /North Mesopotamia/, Italy, Russia, Bulgaria] / Ред., бел. Н. Василев ; 
Ред.-иранист И. Панов ; Рец. Ц. Теофанов ... [и др.]. – София, 2014. – ISBN 978-954-9437-
45-4. – с. 160

Също и в: Куманова, А. Очите на Шари. Sub rosa (Страници от един забравен дневник [по научните 
експедиции в Иран, Турция /Северна Месопотамия/, Италия, Русия, България]) = Shari`s eyes. Sub rosa (Pages of a 
forgotten diary [according to scientifi c missions in Iran, Turkey /North Mesopotamia/, Italy, Russia, Bulgaria]) / Ред., бел. Н. 
Василев ; Ред.-иранист И. Панов ; Рец.: Ц. Теофанов, А. Федотов, Б. Тодорова и др. Ново електронно изд. – София, 
2015, с. 160. 

430. Джузепе Джакоза (1847-1906), Луиджи Илика (1857-1919). E lucevan le 
stele (Блестяха звездите) (1899) / Прев. от итал. // Куманова, А. Очите на Шари. Sub 
rosa : Страници от един забравен дневник [по науч. експедиции в Иран, Турция /Сев. 
Месопотамия/, Италия, Русия, България] = Shari`s eyes. Sub rosa : Pages of a forgotten diary 
[according to sci. missions in Iran, Turkey /North Mesopotamia/, Italy, Russia, Bulgaria] / Ред., 
бел. Н. Василев ; Ред.-иранист И. Панов ; Рец. Ц. Теофанов ... [и др.]. – София, 2014. – ISBN 
978-954-9437-45-4. – с. 233. 

Също и в: Куманова, А. Очите на Шари. Sub rosa (Страници от един забравен дневник [по научните 
експедиции в Иран, Турция /Северна Месопотамия/, Италия, Русия, България]) = Shari`s eyes. Sub rosa (Pages of a 
forgotten diary [according to scientifi c missions in Iran, Turkey /North Mesopotamia/, Italy, Russia, Bulgaria]) / Ред., бел. Н. 
Василев ; Ред.-иранист И. Панов ; Рец.: Ц. Теофанов, А. Федотов, Б. Тодорова и др. Ново електронно изд. – София, 
2015, с. 233. 

Х. 1. Редакция на преводи

2011

431. Манчева, Р. и др. Превод на български език на фрагмент от дисертационния 
труд: Kourtova, Plamena. Lifted up by the power of the saints : „Prihvanati”, music, and 
embodied experience in the fi rewalking rituals of two Bulgarian nestinari (Tallahassee, 2007), 
представен под N 530 на VІ Студентска научна конференция и изложба „Информация: 
универсалност и свобода – избор, достъп, прозрачност” („Information: universality and 
freedom – choice, access, transparency”) / Р. Манчева, Н. Георгиева, К. Димова ; [Ред. на 
прев.] А. К. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и 
информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 6, 2011, с. 463-470.

2014

432. Казански, Н. Велики персийски поети (Персийско-български диван) : 
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Фердоуси / Фердауси (932-1020) ; Насир Хосров (1003-1088) ; Муиззи (1048-1125) ; Омар 
Хаям (1048-1123) ; Аттар (1119-1220) ; Саади (1184/1203-1283/1292) ; Молави (1207-1273) 
; Ибн-и-Ямин (1286-1368) ; Убаид-и-Закани (1300-1371) ; Хафез / Хафиз (1325-1390) / 
Н. Казански ;  Прев. от англ. ; [Ред. на прев.] А. К. // Куманова, А. Очите на Шари. Sub 
rosa : Страници от един забравен дневник [по науч. експедиции в Иран, Турция /Сев. 
Месопотамия/, Италия, Русия, България] = Shari`s eyes. Sub rosa : Pages of a forgotten diary 
[according to sci. missions in Iran, Turkey /North Mesopotamia/, Italy, Russia, Bulgaria] / Ред., 
бел. Н. Василев ; Ред.-иранист И. Панов ; Рец. Ц. Теофанов ... [и др.]. – София, 2014. – ISBN 
978-954-9437-45-4. – с. 261-274. 

Също и в: Куманова, А. Очите на Шари. Sub rosa (Страници от един забравен дневник [по научните 
експедиции в Иран, Турция /Северна Месопотамия/, Италия, Русия, България]) = Shari`s eyes. Sub rosa (Pages of a 
forgotten diary [according to scientifi c missions in Iran, Turkey /North Mesopotamia/, Italy, Russia, Bulgaria]) / Ред., бел. Н. 
Василев ; Ред.-иранист И. Панов ; Рец.: Ц. Теофанов, А. Федотов, Б. Тодорова и др. Ново електронно изд. – София, 
2015, с. 261-274. 

      XІ. Научни експедиции в България и чужбина 
за изследване на нестинарството в

Странджа – България
(с. Българи, Кости, Кондолово,
Бродилово и Граматиково;

гр. Царево и Малко Търново), 
проведени на:

(1.) 26.05. – 4.06.2007 г.:
снимане в Странджа на

научно-документалния филм
„Ритъмът на времето”;

(2.) 18.06. – 23.06.2007 г.:
интервюиране в Рим – Италия 

по време на международната научна конференция 
„Новият хуманизъм и ролята на университетите”, 

посветена на 50-годишнината от подписването на Римските договори, 
на видни съвременни учени със световна известност – 

познавачи на значението на култа към огъня – светлината: 
проф. Мишел Виевиорка – Висш институт по обществени науки в Париж, Франция,

проф. Франческа Брези – Латерански университет в Рим, Италия,
проф. Елза Вилфрид – Институт по обществени науки във Фрайбург, Германия,

проф. Бруно Далапикола – Институт по генетични изследвания „Мендел” 
към Университета на Рим „Сапиенца” – Италия;   

(3.) 21.09. – 29.09.2007 г.:
запознаване на обществеността в региона с 

научно-документалния филм „Ритъмът на времето” 
и премиера на продукта в с. Българи на 28.09.2007 г.; 

(4.) 2.05. – 7.05.2008 г.: 
изучаване на историческите местности в Странджа 

(Мишкова нива, Пропада, Индипасха, 
гробницата на Бастет) 
и местните музеи;

(5.) 2.06.2008 г. – 4.06.2008 г.:
осъществяване на 

медицински анализи на участниците в ритуала 
на 3.06.2008 г. в с. Българи, проведени от Медицинска академия; 



1454

(6.) 17.06. – 28.06.2008 г.:
теренни проучвания на огнените мистерии и 

консултации със специалисти по проблематиката в Иран 
(гр. Занджан /Zanjan/; Шираз – Градът на тайните /Shiraz/; 
Персеполис /Парсополис/ – Градът на персите /Persepolis/; 

Фирузабад – Градът, наречен на видния персийски военоначалник Пирус /Фирос/ /Firoozabad/; 
Язд – Градът на Господа Бог /Yazd/; Мейбод /Meybod/; 

Исфахан – Градът на конната армия /Isfahan/): 
сравнително изследване на артефакти; създаване на фотоархив; 

(7.) 25.07. – 16.08.2008 г. в Санкт Петербург (Русия) – 
най-големия световен иранистичен научен център 

(намиращ се извън Иран): 
историографски проучвания на световния документален поток – 

традиционен и електронен; 

(8.) 29.11.2008 г. – 9.12.2008 г.: 
сравнително изследване на артефакти 
от музейните сбирки на Малко Търново, 

Бургас, Варна, Балчик, 
Плиска, Мадара, Преслав, Шумен, 

Велико Търново, Стара Загора, Кърджали и Пловдив; 

(9.) 21.01.2009 г.: 
аудиенция в Културното представителство 

към Посолството на Ислямска република Иран в България 
след Българо-иранския семинар

„Молла Садра Ширази 
и философските измерения на религиозния опит”

(Софийски университет „Св. Климент Охридски” – 
Център за изследване на религиите) – София, България:

интервюиране на Негово Високо Превъзходителство Али Аганори и
водещия учен на Философския факултет 

на Техеранския университет проф. Голамхосейн Ибрахими Дейнани 
по проблемите на пресемантизацията на култа към светлината;     

(10.) 28.05. – 5.06.2009 г.: 
сравнително изследване 

на артефакти от музейните сбирки 
на Централна и Източна Турция 

(гр. Aнкара /Ankara/ – 
Mузей на анатолийските цивилизации /Museum of the Anatolian Civilizations/ 

/Хетската империя – първата индоевропейска /арийска/ цивилизация, 
Фригийското царство /фригийците са тракийско племе от Балканите/, 
Понтийското царство на Митридат /„дарен от бог Митра”/ и други); 

Хатушаш-Богазкьой (Hattusas/ Bogazköy) 
(столицата на Хетската империя и на ранното Фригийско царство); 

Кападокия: Kaратепе-Асланташ (Karatepe-Aslantas) 
(хетски град с лъвовете на бог Митра – 

Митраистичният лъв, намерен в българските земи, 
е съотносим с образците от малоазийския регион); 

Kaстабала-Хиерополис (Hierapolis-Kastabala) 
(Храма на богиня Кибела – Артемида 

/нейните жрици са танцували свещени танци върху жарава/); 
Музей на Адана по култови практики, 

свързани с огнени ритуали (Hatay Museum); 
Aнтакия (Хатай) (Antakya-Hatay): 

Aрхеологически музей на Хатай (Hatay Archeological Museum) 
(най-запазените римски мозайки, 
изобразяващи храмови тайнства, 

чиито модели /образци/ очевидно са пренесени от Древна Персия: 
храмови тайнства на огнени церемонии в чест на бог Митра); 
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Истанбул (Istanbul): 
(ист.: Северна Месопотамия);

(11.) 5.06. – 9.06.2009 г.: изучаване на 
намиращи се в кръвни родствени връзки 

с населението от нестинарски корен в с. Българи – Странджа,  
алиани – казълбаши 

(от тур.: казъл – „червен” и баш – „глава”: 
червеноглави) с. Ябланово – Котленско (Сливенски Балкан); 

(12.) 2.12. – 9.12.2009 г.: 
аудиенции при българските митрополити, 
осъществени в рамките на консултациите 

със Св. Синод на Българската православна църква 
(НП Наум) по проблемите на пресемантизацията на култа към светлината:

НВ Иоаникий, НВ Николай, НВ Кирил, НВ Гавриил, НВ Дометиан;
 

(13.) 17.1. – 22.1.2010 г.:
изследване на традицията на отбелязване на Атанасовден (18 януари) и 

Евтимовден (20 януари)
в нестинарските средища в 
Странджа – България

(с. Българи, Кости, Кондолово,
Бродилово и Граматиково; 

гр. Царево и Малко Търново);

(14.) 20.06. – 29.07.2011 г.:
изследване на фондовете на Библиотечно-информационния център

при Министерството на околната среда и водите,
свързани със Странджа

в сътрудничество с експерта – сътрудник на този център Елена Грошева;

(15.) 7.09. – 16.09.2014 г.:
посещение (в рамките на пребиваването в Иран 

на Делегацията на Българо-иранското женско дружество, предвождана от А. К.)
 на старите зороастрийски светилища там – в Техеран и Исфахан

и предоставяне на DVD записа на научно-документалния филм „Ритъмът на времето”
пред Президентската институция, Министерството на културата,

значими организации в Иран 
(комплекса за конференции на Музея на съвременното изкуство на Иран,
Фондацията Hozeh Honari /Ислямско изкуство и интелектуален център/,
Фондацията ISLAMIC  THOUGHT  FOUNDATION  – Ислямската мисъл,

Организацията „Жени без граници”,
Женския комитет на Иран,

в националната библиотека на Техеран,
новинарската Агенция „МЕХР” – Mehr News Agency,
Международната телевизия „ПРЕС ТВ” /PRESSTV/,

издателството-гигант на „Еттелаат” –  „Информация” 
пред медиите,

на на симпозиума на тема „Човешките права” в Съдебната палата на Иран);

(16.) 3.08. – 12.08.2015 г.: ръководител на терен 
на Първата българска теренна научна експедиция 

във Воттоваара – Карелия 
и Аркаим – Урал (август 2015 г.) –

по трансмисията на соларния култ от север по новооткрити археологически следи –
по планината Воттоваара в Карелия (на границата с Финландия), Русия 

и историко-културния резерват „Аркаим” –
Урал в Русия (в близост с границата на Казахстан); 

историографска експедиция в Руската национална библиотека – Санкт Петербург (Русия) 
и Челябинска областна  универсална научна библиотека – Челябинск (Южен Урал) (Русия)



1456

Вж NN 29, 39-41, 44, 90, 92, 94, 96, 100, 101, 104, 106, 107, 111, 112, 118, 120, 121, 
123, 124, 127-129, 133, 143, 144, 156, 157, 168, 179, 186, 189, 206, 207, 237, 243, 263, 267, 
322, 402, 406.

   
ХІІ. Редактор

ХІІ. 1. Главен редактор и съставител 
на „Трудове на Студентското научно общество при УниБИТ”

2008-2016

Вж NN 324-352.   

433-443-а. Трудове на Студентското научно общество при Университета по 
библиотекознание и информационни технологии (до 30.09.2010: СВУБИТ) : Т. І-  / Отг. ред. 
С. Денчев ; Ред. кол. А. Куманова – глав. ред. … [и др.] ; Състав. А. Куманова … [и др.] ; 
Науч. ред. Н. Казански … [и др.] ; Ез. и граф. ред. Н. Василев. – София : За буквите – О 
писменехь, 2008-  . 

ISSN 1314-2526
Съдържа: Tabula gratulatorum (TG) : Систематиз. хронол.-азб. библиогр. списък на публ. на чл. на 

Студентското науч. о-во на унив. ; Сводни показалци: Именен показалец ; Показалец на рец. кн. и изследваните 
институции ; Показалец на електронните сайтове ; Показалец на ключовите думи (от Т. ІV) ; Показалец на табл. (от 
Т. VІІ за Т. І-VІІ) ; Показалец на сх. (от Т. VІІ за Т. І-VІІ) ; Показалец на ил. (от Т. VІІІ всички показалци се публ. на 
електронните страници на СНО при УниБИТ) ; [Анот.] съдърж. на бълг., рус., англ. ез. 

Изданието отразява ежегодните конференции на Студентското научно общество при Университета в три 
секции, съответстващи на архитектурата на учебно-педагогическия и научноизследователския процес във вуза: 
І. Библиотекознание, библиография, книгознание; ІІ. Информационни технологии; ІІІ. Културно-историческо 
наследство. Акцентирано е върху рецензирането на различните видове научна, справочно-енциклопедична и 
монографична литература. Поддържат се: база данни на публикациите на студентите Tabula gratulatorum и сводни 
показалци (1. именен на авторите и персоналиите; на рецензираните печатни произведения – 2. на традиционно и 3. 
електронно публикувани издания). 

Включват се и сценариите на Академичните сцени от интеракцията на УниБИТ „Бяла светлина” (вж NN 
33, 446-452), предшестващи същинската научна част на форумите, посветени на информационния код на българската 
култура и литература като част от световния културно-исторически процес (които се придружават от илюстрации от 
превъплъщаването им от студентите). 

Публ. и в: <http://www.local.svubit.org/2009/03/08/opеn-da> – до 30.09.2010; от 30.09.2010: <http://www.unibit.
bg>.

Т. І. [Първа-Трета] І-ІІІ Студентски научни конференции / Рец. С. Гълъбова … 
[и др.]. – 2008. – 612 с. : с ил., табл. – Други рец.: М. Младенова, И. Попов, Д. Христозов.

Съдържа: 
1) Tabula gratulatorum : Систематиз. хронол.-азб. библиогр. списък на публ. на чл. на Студентското науч. о-во 

на унив. за 2005-2007 г. (72 загл.);
2) Информация : Точно – кратко – изчерпателно определение;
3) Именен показалец; 
4) Показалец на рец. книги и изследваните институции; 
5) Показалец на електронните сайтове; 
6) [Анот.] съдържание на бълг., рус., англ. ез. 
Всяка публикация, включена в тома, е съпътствана от съответен илюстративен материал (единна е 

номерацията на статиите и принадлежащите им изображения): NN 1-205.

Т. ІІ. [Първа-Четвърта] І-ІV Студентски научни конференции : Избрани публ. 
/ Рец. С. Гълъбова … [и др.]. – 2008. – 652 с. : с ил., табл. – Други рец.: М. Младенова, И. 
Попов, Д. Христозов.

Съдържа: 



1457

1) Tabula gratulatorum : Систематиз. хронол.-азб. библиогр. списък на публ. на членовете на Студентското 
науч. общество на унив. за 2005-2008 г. (223 загл.); 

2) Именен показалец; 
3) Показалец на рец. книги и изследв. институции; 
4) Показалец на електрон. сайтове;
5) [Анот.] съдържание на бълг., рус., англ. ез. 
 Всяка публикация, включена в тома, е съпътствана от съответен илюстративен материал (единна е 

номерацията на статиите и принадлежащите им изображения): NN 206-289.

Т. ІІІ. [Първа-Четвърта] І-ІV Студентски научни конференции : The English–
Russian–Bulgarian dictionary of library and information terminology = Русско-болгаро-
английский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Българо-англо-
руски речник по библиотечна и информационна дейност. – 2009 (2010). – 886 с. : с ил., табл. 

[1] The English–Russian–Bulgarian dictionary of library and information terminology 
= Англо-русско-болгарский словарь по библиотечной и информационной деятельности = 
Англо-руско-български речник по библиотечна и информационна дейност / Сomp. John 
V. Richardson… [и др.] ; Managing ed. Stoyan Denchev ; Ed.-in-chief Alexandra Kumanova ; 
Ed. board Robert Burger… [и др.] ; Graph. ed. Nikolaj Vasilev… [и др.] ; Techn. ed. Nikolaj 
Vasilev, Vasilka Stefanova ; Rev. Fred Mainhard  … [и др.] ; [2] The Russian–Bulgarian–
English dictionary of library and information terminology = Русско-болгаро-английский 
словарь по библиотечной и информационной деятельности = Руско-българо-английски 
речник по библиотечна и информационна дейност / Состав. Эдуард Р. Сукиасян… [и 
др.] ; Отв. ред. Стоян Денчев ; Глав. ред. Александра Куманова ; Редкол. Роберт Бургер 
… [и др.] ; Граф. ред. Николай Василев … [и др.] ; Техн. ред. Николай Василев, Василка 
Стефанова ; Рец. Фред Майнхард … [и др.] ; [3] The Bulgarian–English–Russian dictionary 
of library and information terminology = Болгаро-англо-русский словарь по библиотечной 
и информационной деятельности = Българо-англо-руски речник по библиотечна и 
информационна дейност / Състав. Александра Куманова … [и др.]  ; Отг. ред. Стоян 
Денчев ; Глав. ред. Александра Куманова ; Ред. кол. Роберт Бургер … [и др.] ; Граф. ред. 
Николай Василев … [и др.] ; Техн. ред. Николай Василев, Василка Стефанова ; Рец. Фред 
Майнхард… [и др.]. – София : За буквите – О писменехь, 2010. – 886 с. : с ил. – (Трудове на 
Студентското научно общество при Университета по библиотекознание и информационни 
технологии, ISSN 1314-2526 ; Т. 3). – Вж N 24.  

Други състав: Александра Куманова, Джон В. Ричардсън, Едуард Р. Сукиасян, 
Виктор В. Зверевич ; Други ред.: Чарлз Грибъл, Ирина Л. Линден, Патриция Полански, 
Бредли Шафнер, Яков Леонидович Шрайберг, Николай Василев, Марияна Максимова, 
Цветанка Найденова, Светла Бойчева, Антон Даскалов, Ружа Симеонова, Татяна 
Дерменджиева, Диана Ралева, Боряна Николова ; Други граф. ред.: Боряна Николова, 
Боряна Апостолова ; Други рец.: Никола Казански,  Мария Младенова, Димитър Христозов, 
Стефка Илиева.

Т. ІV. [Четвърта] ІV Студентска научна конференция / Зам.-глав. ред. С. 
Василева, С. Бойчева ; Ез. и граф. ред. Б. Апостолова ; Техн. ред. Д. Бояджиев … [и др.] ; 
Рец. С. Гълъбова … [и др.]. – 2009. – 648 с. : с ил.,  табл.  

Други техн. ред.: И. Костова, П. Петрова ; Други рец.: М. Младенова, И. Попов, Д. 
Христозов.

Съдържа: 
1) Tabula gratulatorum : Систематиз. хронол.-азб. библиогр. списък на публ. на членовете на Студентското 

науч. общество на унив. за 2005-2009 г. (319 загл.);
2) Личност : Точно – кратко – изчерпателно определение;
3) Именен показалец; 



1458

4) Показалец на рец. книги и изследв. институции; 
5) Показалец на електрон. сайтове; 
6) Показалец на ключовите думи; 
7) [Анот.] съдържание на бълг., рус., англ. ез. 
Всяка публикация, включена в тома, е съпътствана от съответен илюстративен материал (единна е 

номерацията на статиите и принадлежащите им изображения): NN 290-374.

Т. V. [Пета] V Студентска научна конференция / Зам.-глав. ред.  Л. Цветкова, Т. 
Тодорова ; Науч. ред. Е. Недева ; Ез. и граф. ред. Б. Апостолова ; Рец. М. Младенова … [и 
др.]. – 2010. – 894 с. : с ил., табл. – 

Други рец.: Д. Христозов, И. Попов, И. Петева, Д. Паргов, И. Павлова. – Юбил. 
изд., посветено на 60-год. на Държ. библ. институт, днес: Специализирано висше у-ще по 
библиотекознание и информ. технологии. 

Съдържа: 
1) Tabula gratulatorum : Систематиз. хронол.-азб. библиогр. списък на публ. на членовете на Студентското 

науч. общество на унив. за 2005-2009 г. (419 загл.). – Публ. и в:  Куманова, А. Апостоли на инфосферата … . – София, 
2010, с. 187-233 (вж: );

2) Ценност : Точно – кратко – изчерпателно определение. // Тр.  на Студентското научно общество при 
СВУБИТ (София), Т. V, 2010, с. 735-754.

3) Именен показалец; 
4) Показалец на рец. книги и изследв. институции; 
5) Показалец на електрон. сайтове; 
6) Показалец на ключовите думи;
7) [Анот.] съдържание на бълг., рус., англ. ез. 
Всяка публикация, включена в тома, е съпътствана от съответен илюстративен материал (единна е 

номерацията на статиите и принадлежащите им изображения): NN 375-460. 

Т. VІ. [Шеста] VІ Студентска научна конференция / Зам.-глав. ред.  Л. Цветкова, 
Т. Тодорова ; Науч. ред. Е. Недева ; Ез. и граф. ред. Б. Апостолова ; Рец. М. Младенова … [и 
др.]. – 2011. – 876 [1-64; 1-208 СВ. О. П ИС; 668] с. : с ил., табл. 

Други рец.: Д. Христозов, И. Попов, И. Петева, Д. Паргов, И. Павлова. – Юбил. изд., 
посветено на 60-год. на Държ. библ. институт, днес: Университет по библиотекознание и 
информ. технологии.  

Съдържа: 
1) Tabula gratulatorum : Систематиз. хронол.-азб. библиогр. списък на публ. на членовете на Студентското 

науч. общество на унив. за 2005-2010 г. (507 загл.); 
2) Свобода : Точно – кратко – изчерпателно определение;
3) Именен показалец; 
4) Показалец на рец. книги и изследв. институции; 
5) Показалец на електрон. сайтове; 
6) Показалец на ключовите думи; 
7) [Анот.] съдържание на бълг., рус., англ. ез.
Всяка публикация, включена в тома, е съпътствана от съответен илюстративен материал (единна е 

номерацията на статиите и принадлежащите им изображения): NN 461-536. 
Съдържа и: N 25. – Срв.: N 26.

Т. VІІ. [Седма] VІІ Студентска научна конференция / Зам.-глав. ред. Л. Цветкова, 
Т. Тодорова ; Науч. ред. Е. Недева ; Ез. и граф. ред. Б. Апостолова ; Рец. И. Янкова … [и 
др.]. – 2012. – 762 с. : с ил., табл. – 

Други рец.: М. Младенова, Ж. Стоянов, Д. Христозов, И. Петева, И. Павлова, 
Д. Паргов. – Юбил. изд., посветено на 60-год. на Държ. библ. институт, днес: Унив. по 
библиотекознание и информ. технологии. 

Съдържа: 
1) Tabula gratulatorum : Систематиз. хронол.-азб. библиогр. списък на публ. на членовете на Студентското 

науч. общество на унив. за 2005-2011 г. (610  загл.);
2) Истина : Точно – кратко – изчерпателно определение;
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3) Именен показалец;
4) Показалец на рец. книги и изследв. институции;
5) Показалец на електрон. сайтове; 
6) Показалец на ключовите думи;
7) [Анот.] съдържание на бълг., рус., англ. ез. 
Всяка публикация, включена в тома, е съпътствана от съответен илюстративен материал (единна е 

номерацията на статиите и принадлежащите им изображения): NN 537-614. 
 
Т. VІІІ. [Осма] VІІІ Студентска научна конференция / Зам.-глав. ред.  Т. Тодорова 

; Рец. И. Янкова и др. – 2013. – 672 с. : с ил., табл.
Други рец.: М. Младенова, Ж. Стоянов, Д. Христозов, И. Петева, И. Павлова, Д. 

Паргов. – Юбил. изд., посветено на: 250-год. от създаването през 1762 г. от Св. о. Паисий 
Хилендарски на „История славяноболгарская …”; 200-год. от смъртта на Св. епископ 
Софроний Врачански и 60-год. на Ректора на Унив. по  библиотекознание  и  информ. 
технол. проф. д.ик.н. С. Денчев. 

Съдържа: Tabula gratulatorum : Систематиз. хронол.-азб. библиогр. списък на публ. на членовете на 
Студентското науч. общество на унив. за 2005-2011 г. (724 загл.);

Знание : Точно – кратко – изчерпателно определение;
Именен показалец; 
Показалец на рец. книги и изследв. институции;
Показалец на електрон. сайтове; 
Показалец на ключовите думи; 
[Анот.] съдържание на бълг., рус., англ. ез. 
Всяка публикация, включена в тома, е съпътствана от съответен илюстративен материал (единна е 

номерацията на статиите и принадлежащите им изображения): NN 615-708. 

Т. ІХ. [Девета] ІХ Студентска научна конференция / Зам.-глав. ред. Н. Василев … 
[и др.] ; Рец. И. Янкова … [и др.]. – 2014. – 136 с. : с ил., табл. 

Други ред.: М. Младенова, Ж. Стоянов, Д. Христозов, И. Петева, И. Павлова, Д. 
Паргов. – Юбил. изд., посветено на: 610-год. от кончината на Св. Патриарх Евтимий (1325-
1404) ; 60-год. на Ректора на Унив. по  библиотекознание и информ. технологии проф. 
д.ик.н. С. Денчев. 

Съдържа: 
1) Tabula gratulatorum : Систематиз. хронол.-азб. библиогр. списък на публ. на членовете на Студентското 

науч. общество на унив. за 2005-2013 г. (879 загл.);
2) Наука : Точно – кратко – изчерпателно определение;
3) Именен показалец; 
4) Показалец на рец. книги и изследв. институции; 
5) Показалец на електрон. сайтове; 
6) Показалец на ключовите думи (от т. ІХ справочният апарат – публ. в електронната страница на СНО.); 
7) [Анот.] съдържание на бълг., рус., англ. ез.  
Включени са NN 709-967. 
Докл. са публ. в изд.: NN 34, 43.   

Т. Х. [Десета] Х Юбилейна студентска научна конференция / Зам.-глав. ред. Н. 
Василев … [и др.] ; Рец. И. Янкова … [и др.]. – 2015. – 330 с. : с ил., табл. 

Други рец.: Ж. Стоянов, Д. Христозов, И. Петева, И. Павлова. – Юбил. изд., 
посветено на 1150-год. от Покръстването на българите. 

Съдържа: 
Tabula gratulatorum : Систематиз. хронол.-азб. библиогр. списък на публ. на членовете на Студентското науч. 

общество на унив. за 2005-2014 г. (1332 загл.);
Именен показалец; 
Показалец на рец. изд.;  
[Разшир. анот.] съдържание на бълг., рус., англ. ез.  
Включени са NN 768-1058. 

Т. ХІ. [Единайста] ХІ Студентска научна конференция / Обща, ез., науч. и граф. 
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ред. Н. Василев ; Рец. И. Янкова … [и др.]. – 2016. – 618 с. : с ил., табл., сх. 
Други рец.: Ж. Стоянов, Д. Христозов, И. Петева, И. Павлова. – Юбил. изд., 

посветено на 1150-год. от Покръстването на българите. 
Съдържа: 
1) Tabula gratulatorum : Систематиз. хронол.-азб. библиогр. списък на публ. на членовете на Студентското 

науч. общество на унив. за 2005-2015 г. (1561 загл.); 
2) Именен показалец; 
3)Памет : Творчество – кратко – изчерпателно определение; 
4) [Разшир. анот.] съдържание на бълг., рус., англ. ез. 
Включени са NN 1059-1399. 

Библиогр. информ.: 1-2. Том I на „Трудовете на Студентското научно общество при УниБИТ”– панорама на 
структурата / П. Скендерова-Алексиева и др. (N 968). // Тр. на  Студентското научно общество при УниБИТ (София), 
Т. Х, 2015, с. 259 ; 282 ; 305. – Други авт.: Г. Андонова, Е. Стойкова, К. Стефанова, М. Бояджиева. <http://www.unibit.
sno.bg>; 3-4. Том I на „Трудовете на Студентското научно общество при УниБИТ” – характеристика на справочния 
апарат / М. Янев и др. (N 969). // Пак там, с. 259 ; 282 ; 305. – Други авт.: С. Нончева, М. Хаджиева, Ф. Янева, М. 
Найдова. <http://www.unibit.sno.bg>; 5-6. Том II на „Трудовете на Студентското научно общество при УниБИТ” – 
панорама на структурата / А. Кръстева и др. (N 970). // Пак там, с. 259 ; 282 ; 305. – Други авт.: Г. Манджукова, Л. 
Павлова, П. Сандева, Л. Ангелова. <http://www.unibit.sno.bg>; 7-8. Том II на „Трудовете на Студентското научно 
общество при УниБИТ” – характеристика на справочния апарат / Л. Златева и др. (N 971). // Пак там, с. 259 ; 282 
; 305. – Други авт.: М. Димитрова, Й. Младенска, Д. Давидова. <http://www.unibit.sno.bg>; 9-10. Сравнителна 
характеристика на томове І и ІІ на „Трудовете на Студентското научно общество при УниБИТ”/ Х. Пенчева и др. 
(N 972). // Пак там, с. 259 ; 282 ; 305. – Други авт.:  Н. Вацов, Н. Капсъзова, Е. Йоцова, А. Кръстанова, С. Павлова, 
В. Каменова, М. Статева, Д. Жикова, А. Сергеев, М. Атанасова, М. Вълов, К. Лазаров, С. Колева, Е. Гочева, М. 
Матова, Т. Иванова, М. Михайлова-Аси, П. Иванов, С. Делов, М. Пейкова. <http://www.unibit.sno.bg>; 11-12. Том 
III на „Трудовете на Студентското научно общество при УниБИТ” – панорама на структурата / Д. Денчева и др. (N 
973). // Пак там, с. 259 ; 283 ; 306. – Други авт.: М. Петрова, И. Янакиева, А. Йорданова, Г. Маринова. <http://www.
unibit.sno.bg>; 13-14. Том III на „Трудовете на Студентското научно общество при УниБИТ” – характеристика на 
справочния апарат / В. Николова и др. (N 974). // Пак там, с. 259 ; 283 ; 306. – Други авт.: С. Велинова, И. Колдамова, 
В. Вълева, Б. Стефанова. <http://www.unibit.sno.bg>; 15-16. Том IV на „Трудовете на Студентското научно общество 
при УниБИТ” – панорама на структурата / Д. Благоева и др. (N 975). // Пак там, с. 259 ; 283 ; 306. – Други авт.: 
Р. Стоименов, И. Алексова, А. Михайлова, Г. Вучев. <http://www.unibit.sno.bg>; 17-18. Дякова, Д. и др. Том IV на 
„Трудовете на Студентското научно общество при УниБИТ” –  характеристика на справочния апарат / Д. Дякова, 
Д. Петрова, В. Атанасова (N 976). // Пак там, с. 259 ; 283 ; 306. <http://www.unibit.sno.bg>; 19-20. Сравнителна 
характеристика на томове ІІІ и ІV на „Трудовете на Студентското научно общество при УниБИТ” / М. Борисова и др. 
(N 977).  // Пак там, с. 259 ; 283 ; 306. – Други авт.: В. Иванов, С. Колева, Р. Иванова, А. Василева, К. Стоянов, И. 
Величкова, Б. Гещакова, В. Царска, С.-Е. Илиева, В. Арсенкова, М. Събева, Б. Кузманова, М. Колева, И. Карамфилов, 
С. Салим, Д. Пурчев, К. Ангелова, Д. Цонева, Б. Миланов, Б.Драгиева. <http://www.unibit.sno.bg>; 21-22. Том V на 
„Трудове на Студентското научно общество при УниБИТ” – панорама на структурата / Б. Иванова и др. (N 978). // 
Пак там, с. 259 ; 283 ; 306. – Други авт.: С. Григорова, П. Халкалиев, Д. Белева, Й. Димитрова, А. Енчева. <http://
www.unibit.sno.bg>; 23-24. Том V на „Трудове на Студентското научно общество при УниБИТ” – характеристика 
на справочния апарат / А. Пенев и др. (N 979). // Пак там, с. 260 ; 284 ; 307. – Други авт.: В. Ганчев, Ц. Найденова, 
Р. Йорданова, Б. Богоев. <http://www.unibit.sno.bg>; 25-26. Том VI на „Трудове на Студентското научно общество 
при УниБИТ” – панорама на структурата / З. Попова и др. (N 980). // Пак там, с. 260 ; 284 ; 307. – Други авт.: А. 
Александрова, Н. Велинов, В. Галов, М. Анева. <http://www.unibit.sno.bg>; 27-28. Том VI на „Трудове на Студентското 
научно общество при УниБИТ” – характеристика на справочния апарат / М. Паскалев и др. (N 981). // Пак там, с. 
260 ; 284 ; 307. – Други авт.: С. Георгиева, Д. Китанова, К. Мавров, М. Спасова, Е. Бранимирова – Белмустакова. 
<http://www.unibit.sno.bg>; 29-30. Сравнителна характеристика на томове V и VІ на „Трудовете на Студентското 
научно общество при УниБИТ”/ К. Николова и др. (N 982). // Пак там, с. 260 ; 284 ; 307. – Други авт.: М. Митева, 
В.Костадинова, Б. Атанасов, В. Николова, Т. Петрова, Е. Пешковски, М. Павлова, Л. Ангелова, Г. Момчилова, М. 
Стефанова, А. Цветанов, Е. Попова, Н. Петров, Б. Донкова, Г. Стоянова, Л. Георгиев, К. Димитров, В. Петкова, М. 
Петрова, К. Лалошев. <http://www.unibit.sno.bg>; 31-32. Том VII на „Трудове на Студенсткото научно общество 
при УниБИТ” – панорама на структурата / В. Вангелова и др. (N 983). // Пак там, с. 260 ; 284 ; 307. – Други авт.: 
Л. Соколова, С. Николов, Х. Георгиев, Г. Василева. <http://www.unibit.sno.bg>; 33-34. Том VII на „Трудове на 
Студенсткото научно общество при УниБИТ” – характеристика на справочния апарат / А. Маринова и др. (N 984). // 
Пак там, с. 260 ; 284 ; 307. – Други авт.: А. Арсова, М. Станилова, М. Петрова, Й. Александрова. <http://www.unibit.
sno.bg>; 35-36. Том VIII на „Трудове на Студенсткото научно общество при УниБИТ” – панорама на структурата 
/ И. Йорданова и др. (N 985). // Пак там, с. 260 ; 284 ; 307. – Други авт.: Т. Борисова, И. Ценкова, П. Димитрова, 
Г. Славова-Торрес. <http://www.unibit.sno.bg>; 37-38. Александров, А. и др. Том VIII на „Трудове на Студенсткото 
научно общество при УниБИТ” – характеристика на справочния апарат / А. Александров, Д. Димов (N 986). // Пак 
там, с. 261 ; 285 ; 308. <http://www.unibit.sno.bg>; 39-40. Сравнителна характеристика на томове VII и VIII на 
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„Трудовете на Студентското научно общество при  УниБИТ” / И. Константинова и др. (N 987). // Пак там, с. 261 
; 285 ; 308. – Други авт.: Т. Велкова, М. Иванова, А. Лалова, М. Николова, Ж. Петров, Е. Димитрова, А. Илиева, 
Т. Пастухова, Т Стоев, Г. Георгиева, Б. Марокова, Р. Иванова, Г. Ставрева, Л. Гергинов, В. Иванова, И. Христова, 
П. Колева, Н. Георгиев, А. Николов. <http://www.unibit.sno.bg>; 41-42. Панорама на структурата на томове І-VІІІ 
на „Трудовете на Студентското научно общество при  УниБИТ” / М. Базан и др. (N 988). // Пак там, с. 261 ; 285 ; 
308. – Други авт.: М. Николова, В. Темелчова, А. Георгиева. <http://www.unibit.sno.bg>; 43-44. Характеристика на 
справочния апарат на томове І-VІІІ на „Трудовете на Студентското научно общество при  УниБИТ”/ А. Папазова и др. 
(N 989). // Пак там, с. 261 ; 285 ; 308. – Други авт.: С. Табашка, Д. Върбанова, Е. Илиева. <http://www.unibit.sno.bg>; 
45-46. Сравнителна характеристика на томове І-VІІІ на „Трудовете на Студентското научно общество при  УниБИТ”/ 
М. Димитрова и др. (N 990). // Пак там, с. 261 ; 285 ; 308. – Други авт.: Е. Гавазова, Р. Цонкова, М. Георгиева, П. 
Миланова, Н. Колева, К. Стоянов. <http://www.unibit.sno.bg>.  

Отз.: 1. [Денчев, С.] Подпомагане на обучението и развитието на студентите: Разд. ІІІ. // [Денчев, С.] Отчет 
за дейността на СВУБИТ за периода 2004/2005 – 2005/2006 учебна година. – София, 2007, с. 18-20; 2. [Денчев, С.] 
Подпомагане на обучението и развитието на студентите: Разд. ІІІ. // [Денчев, С.] Отчет за дейността на СВУБИТ за 
периода 2004-2008 година. – София, 2008, с. 25-28; 3. [Денчев, С.] Публикационна и научноизследователска дейност 
на преподавателите от катедра „Библиотекознание и библиография” за периода 2004-2008 г.: Табл. 17. // Пак там, с. 
56-57; 4. [Хинкова, Б.] Издателство „За буквите – О писменехь” с повече от 60 книги: [И за Тр. на Студентското 
научно общество на СВУБИТ: І-ІІІ Студентски науч. конф.: Т. І.] // За буквите – О писменехь : Кирило-Методиевски 
вестник (София), N 29, ноември 2008, с. 25; 5. Трайков, П. Повече светлина!: [Отзив за Петата студентска науч. конф. 
и изложба на СВУБИТ „Информация – ценности –общество”, 22.05.2009 г. и за Акад. постановка „Светна като 
слънце” (по думите на Св. Климент Охридски за Св. Константин-Кирил).] // За буквите – О писменехь : Кирило-
Методиевски вестник (София), N 31, ноем. 2009, с. 2; 6. Ден на отворените врати – V Студентска научна конференция 
и изложба на ДВУБИТ – 22 май 2009 г. [за Акад. интертекстуална аксиология „Светна като слънце” (Homo verbi 
gracilis)”, за Т. ІІ на Тр. на СНО и др.] / П. Трайков и др. // Издател (В. Търново), 2009, N 1-2, с. 70-71: с ил. – Други 
авт.: М. Исмаил, К. Велкова, Ж. Желева; 7. [Денчев, С.] Издадена периодика за периода 1.01 – 31.12.2009 г. // [Денчев, 
С.] Отчет за дейността на СВУБИТ за учебната 2008/2009 година. – София, 2010, с. 52; 8. [Денчев, С.] Подпомагане 
на обучението и развитието на студентите: Разд. ІІІ. // Пак там, с. 22-23; 9. За Том ІV и V на СНО при СВУБИТ 
(Вместо предговор от съставителите) / [А. Куманова и др.] // Тр. на СНО при СВУБИТ (София), Т. V, 2010, с. 63. 
– Библиогр.: 15 неном. назв. в 4 ном. бел. – Табл. – [Други авт.: С. Василева, С. Бойчева, С. Шапкалова, Т. Генова, П. 
Златкова, И. Гетова-Златева, П. Попова]. – Без подпис; 10. Стилиянов, Т. Интерактивно слово за заветите и 
настоящето [:VІ  Студентска науч.  конф.  и  изложба  на  СНО  при  СВУБИТ „Информация: универсалност и свобода 
– избор,  достъп, прозрачност” („Information: universality and freedom – choice, access, transparency”]. // И н ф о р м.   
бюл.  на  Центр. библ. на БАН (София),  2010,  N 8,  с. 17-18.  –  Публ.  на  фотогр.  от  Пленарното  заседание  на  
форума  / М. Таланова; 11.  Младенова, М. По пътя на успеха и утвърждаването: [За Тр. на СНО при СВУБИТ]. // 
Библиотека (София), 2010, N 4, с. 15 <www.nationallibrary.bg/fce/001/0106/fi les/10-Mladenova-10-4.pdf>; 12.  [Денчев, 
С.] Обучение и развитие на студентите : Разд. ІІІ. // [Денчев, С.] Отчет за дейността на УниБИТ за периода 2008-2010 
година. – София, 2011, с. 27-29; 13. [Денчев, С.] Подпомагане на обучението и развитието на студентите: Разд. ІІІ. // 
[Денчев, С.] Отчет за дейността на УниБИТ за периода 2010/2011 година. – София, 2012, с. 26-60; 14. [Николова, Б.] 
Дума по дума : За  преписа на „История славяноболгарская”, направен от студентите в  УниБИТ под ръководството на 
проф. А. Куманова; за VI-та студентска научна конф. и за излезлия от печат труд „Информационен код на българската 
книжовност и литература : Свети отец Паисий Хилендарски” (София, 2011). // За буквите : О писменехь : Кирило-
Методиевски вестник (София), N 36, ян. 2012, с. 27, с ил.; 15. Стефанова, Л. Университет на бъдещето [: Слово : За 
конференциите на УниБИТ, за VІІ Студентска научна конференция и изложба на УниБИТ – 20.05.2011 г. и 
Академичната интеракция, която я предхожда]. // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. VІІ, 
2012, с. 89-90; 16. Мутафов, Х. Драги студенти, млади коллеги [: Слово : За конференциите на УниБИТ, за VІІ 
Студентска научна конференция и изложба на УниБИТ – 20.05.2011 г. и „Англо-руско-българския речник по 
библиотечна и информационна дейност” (София, 2010)]. // Пак там, с. 91-92; 17. Стоянов, Ж. Слово за словото и 
делото [: Слово : За VІІ Студентска научна конференция и изложба на УниБИТ – 20.05.2011 г.]. // Пак там, с. 93-95; 
18. Арсенова, И. Защо искам да се занимавам с наука [: Слово : За VІІ Студентска научна конференция и изложба на 
УниБИТ – 20.05.2011 г.]. // Пак там, с. 96-97; 19. Правдомирова, Д. Уважаеми коллеги [: Слово : За VІІ Студентска 
научна конференция и изложба на УниБИТ – 20.05.2011 г.]. // Пак там, с. 98-99; 20. Назърска, Ж. Скъпи студенти [: 
Слово : За VІІ Студентска научна конференция и изложба на УниБИТ – 20.05.2011 г.]. // Пак там, с. 100; 21. Пенева, 
А. Информацията като съдба [: Слово : За VІІ Студентска научна конференция и изложба на УниБИТ – 20.05.2011 г. и 
Академичната интеракция, която я предхожда]. // Пак там, с. 101-102; 22. Василев, Н. За думите : 250 години от 
създаването на „История славяноболгарская …” на Св. о. Паисий Хилендарски [: По дейксиса на авт. в моногр. …]. // 
Импулс : Учил. сп. за извънкласна дейност, 2012, N 1, с. 18; 23. Василева, С. Информационна картина на представяне 
на проблематиката по културно-историческо наследство, разработвана от Студентското научно общество при УниБИТ 
(2005-2011 г.). // Тр.  на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. VІІ, 2012, с. 170-176 с. с ил.; 24. 
Бояджиев, Д. [Фотосесия на Студентското научно общество – водещо Академичните церемонии по откриването на 
националните научни конференции на УниБИТ, посветени на Деня на народните будители – 1. Ноември : Панорама в 
150 кадъра]. // [Десета] Х юбилейна национална научна конференция с международно участие „Обществото на 
знанието и хуманизмът на ХХІ ВЕК” / УниБИТ, БАН [CD-ROM] : Мултимедийна презентация / К. Върбанова-Денчева 
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; С. Димитров ; Д. Бояджиев [; С. Пелова, М. Таланова]. – София : УниБИТ, 2012. – Съдържа: 4 файла. – Дигитално 
изд.; 25. Колицова, Г. Структуриране на показалци на таблиците и схемите към „Трудовете на СНО при УниБИТ” (Т. 
І-VІІ)” : Дипл. работа (N 700). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. VIII, 2013, с. 527-537; 
26. Ангелова, А. Структуриране на показалец на илюстрациите към „Трудовете на СНО при УниБИТ” (Т. І-VІІ)” : 
Дипл. работа (N 701). // Пак там, с. 538-549; 27. [Денчев, С.] Подпомагане на обучението и развитието на студентите: 
Разд. ІІІ. // [Денчев, С.] Отчет за дейността на УниБИТ за периода 2011/2012 година. – София, 2013, с. 49-51; 28. 
Пандулис, А. и др. „Отворете и простете” [: ІX  Студентска науч.  конф.  и  изложба  на  СНО  при  УниБИТ 
„Информационна култура: наука – изкуство – религия” („Information culture: science – art – religion”, 17.05.2013 г.)] / А. 
Пандулис, М. Караджинова. // Информ.  бюл.  на  Центр. библ. на  БАН  (София),  2013,  N 4-5,  с. 13-14; 29. 
Пандулис, А. и др. „Отворете и простете” [ІХ Студентска науч. конф. на Студентското научно общество при УниБИТ 
„Информационна култура: наука – изкуство – религия” – „Information culture: science – art - religion” (девиз:  
„Знанието е сила” – „Scientia est potentia”) (17.05.2013 г.) (259 доклада: NN 709-967).  Представяне на ораторията за 
България „Бяла светлина” – „Отворете и простете”] / А. Пандулис, М. Караджинова ; Епиграф: „Res, non verba – 
Дела, а не думи”. // Издател : Научно сп. за книгата (В. Търново), ХV, 2013, N 3-4, с. 49-52. – Рез. на англ. ез.; 30. 
Пандулис, А. и др. Res, non verba ; Дела, а не думи [ : За ІX Студентска науч. конф. на Студентското науч. о-во при 
УниБИТ „Информационна култура: наука – изкуство – религия” (17.05.2013 г.)] / А. Пандулис, М. Караджинова. // За 
буквите – О писменехь : Кирило-Методиевски вестник (София), N 40, ноември 2013, с. 25; 31. [Денчев, С.] 
Подпомагане на обучението и развитието на студентите: Разд. ІІІ. // [Денчев, С.] Отчет за Ректора за дейността на 
УниБИТ за учебната 2012/2013 година. – София, 2014, с. 55, 73; 32. Пандулис, А. и др. „Отворете и простете” [: ІX  
Студентска науч.  конф.  и  изложба  на  СНО  при  УниБИТ „Информационна култура: наука – изкуство – религия” 
(„Information culture: science – art – religion”, 17.05.2013 г.)] / А. Пандулис, М. Караджинова. // Науч. тр. на УниБИТ. 
(София), Т. 11, 2013, с. 473-476. – Рез на рус. и англ. ез.; 33. Петров, И. и др. В УниБИТ се проведе Х Юбилейна 
студентска научна конференция : [„Информация – творчество – синтез” – „Information – creation – synthesis” (девиз:  
„Дела, а не думи” – „Res, non verba”) (16.05.2014 г.) (92 доклада: NN 968-1058)] / И. Петров, Е. Данева. // Учит. дело,  
N 20 (3894), 26 май 2014, с. 3. –  Публ.  на  фотогр.  от  Пленарното  заседание  на  форума  /  Д. Бояджиев; 34. 
[Денчев, С.] Подпомагане на обучението и развитието на студентите: Разд. ІІІ [: За Студентското научно общество 
при УниБИТ; Х Юбилейна Студентска научна конференция и изложба „Информация – творчество – синтез” – 
„Information – creation – synthesis” (девиз:  „Дела, а не думи” – „Res, non verba”) (16.05.2014 г.) (92 доклада: NN 
968-1058); том ІХ на „Трудовете на СНО при УниБИТ”; за отбелязването на 24 май в УниБИТ с фрагмент от 
ораторията „Бяла светлина”]. // [Денчев, С.] Отчет за Ректора за дейността на УниБИТ за учебната 2013/2014 година. 
– София, 2015, с. 43, 44; 35. Александрова, К. [За Студентското научно общество при УниБИТ – неговия сайт, 
Списъка на публикациите на студентите Tabula gratulatorum, „Трудовете на СНО при УниБИТ” и е-библиотеки на 
СНО]. // Александрова, К. Библиографията в контекста на съвременната информационна парадигма : Черти на 
формирането : [Моногр.] / Рец. А. Куманова. – София, 2015, с. 56-57. 

Рец.: 1-2. Дикова, Т. Не съд за знания, а пламтящ факел : [Т. І на Тр. на Студентското научно общество (СНО) 
на Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол. (СВУБИТ) като квинтесенция на научноизслед. 
дейност на студентите в калейдоскопа на І-ІV научни конференции. Библиогр. списък от 223 публикации на студенти на 
СВУБИТ в специализ. науч. печ. Акад. епифания „Да се наречеш болгарин”, представена на 1.11.2008 г. в Нац. дворец 
накултурата]. // Аз Буки: Нац. седмичник за образование и наука (София), 2008, N 44, с. 11. – Публ. и в: Тр.  на СНО при 
СВУБИТ (София), Т. ІV, 2009, с. 93-96; 3-4. Симова, П. Научен форум на младите изследователи на инфосферата: 
Енцикл.-справ. изд. с интердисциплинарен характер, насочено към широк кръг читатели. // Библиотека (София),  2008, 
N 5-6, с. 95-96. – Публ. и в: Тр. на СНО при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 85-87; 5-6. Ралева, Д. Трасета за кирилицата в 
съвременното информационно пространство: Т. І-ІІ на Тр. на СНО при СВУБИТ. // България в културното многообразие 
на Европа: VІ Нац. науч. конф. с междунар. участие, София, 1.11.2008. – София, 2009, с. 224-228; Публ. и в: Тр. на СНО 
при СВУБИТ (София), Т. ІV, 2009, с. 88-92; Публ. и в: Тр. на СНО при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 85-87; 7. Симова, П. 
Архитекти на инфосферата: Т. ІV на Тр. на СНО при СВУБИТ. // Библиотека (София), 2010, N 1, с. 52-53 <www.
nationallibrary.bg/fce/001/0106/fi les/52>; 8. Куманова, А. Студентското научно общество: [За І-VІ Студентски научни 
конференции на УниБИТ и Том І-VІ на Тр. на СНО при СВУБИТ]. // Пак там, 2010, N 4, с. 43-44. – Прил: 
Стратификация на изследванията на Студентското научно общество (СНО) на УниБИТ по І-VІ Студентски  научни 
конференции (2005-2010 г.): Табл. 1; Систематизиран хронологично-азбучен библиографски списък на публикациите на 
студентите „Tabula gratulatorum” (І-VІ TG) (2005-2010 г.), поместван в Трудовете  на СНО при УниБИТ (Т. І-VІ): Табл. 2; 
9. Илиева, Стефка. Трудове на СНО на СВУБИТ [: Рец. за кн.:] Трудове на СНО при СВУБИТ: Том І-V : І-V Студентски 
научни конференции. // Тр. на СНО при УниБИТ, Т. VІ, 2011, с. 305-308; 10. Aпостолова, Б. и др. Информация – личност 
– знание / Б. Апостолова, Б. Николова [За Т. IV на Трудовете на Студентското научно общество (София, 2009) с отг. ред. 
С. Денчев и главен ред. А. Куманова]. // Издател (В. Търново), 2011, N 1-2, с. 70-72, с ил.; 11. Триезичен речник по 
библиотечна и информационна дейност [Редуц. публ. – Рец. за Том ІІІ на Тр. на СНО при УниБИТ: „The Engish – Russian 
– Bulgarian Dictionary of Library and Information Terminology” (София, 2010) на доклада, представен на VІ Студентска 
науч. конф. на УниБИТ, 20.05.2011 г.]. / С. Денчев и др. // Пак там, 2011, N 1-2, с. 52-57, с ил. – Други авт.: А. Куманова, 
Н. Казански, Н. Василев, М. Максимова; 12. Чобанов, А. Песен на песните : [Oтзив за I-VII Студентски научни конф. 
(2005-2011 г.) в УниБИТ и по-специално – за VII-та конф., предшествана от Академична интертекстуална аксиология 
„Песен на песните”, дело на проф. А. Куманова и д-р Н. Василев; За  Трудовете на Студентското научно общество, Т. 
I-VI (2008-2011 г.)]. // Пак там, 2011, N 1-2, с. 45-51; 13. Проф. д.п.н. Александра Куманова, Университет по 
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библиотекознание и информационни технологии: На будните, а не на спящите помага правото: Квинтесенция на 
проблема за информационния код на българската духовност е осмислянето на изконния въпрос за българското изящно 
слово като израз на народния дух / Интервюто взе: Струмина, Светла. // Учит. дело, N 4 (362 484), 30 януари 2012, с. 1, 
4, 8; 14. Aпостолова, Б. и др. Информация – личност – знание / Б. Апостолова, Б. Николова [За Т. IV на Трудовете на 
Студентското научно общество (София, 2009) с отг. ред. С. Денчев и главен ред. А. Куманова]. // Издател (В. Търново), 
2011, N 1-2, с. 70-72, с ил; 15. Струмина, С. Студентска научна конференция се проведе в чест на 24 май [: За  VІІІ 
Студентска науч. конф. и изложгба на УниБИТ „Информация – комуникация – познание” и интеракцията „Не живея, а 
горя” (Homo Passionis)” (18.05.2012 г.)]. // Учит. дело, N 21 (362 501), 28 май 2012, с. 3. –  Публ.  на  фотогр.  от  
Пленарното  заседание  на  форума  /  Д. Бояджиев;  16. Струмина, С. и др. Светата стълба на духа на България [: За  
VІІІ Студентска науч. конф. и изложгба на УниБИТ „Информация – комуникация – познание” и интеракцията „Не 
живея, а горя” (Homo Passionis)” (18.05.2012 г.)] / С. Струмина, Т. Стилиянов. // Информ. бюл. на  Центр. библ. на   БАН 
(София),  2012,  N  5  (63), с. 9.  –  Публ.  на  фотогр.  от  Пленарното  заседание  на  форума  /  Д. Бояджиев. – На титулн. 
стр. на бюл. за авт. на публ. е посочена  А. Куманова;  17. Струмина, С. и др. Светата стълба на духа на България [: За  
VІІІ Студентска науч. конф. и изложгба на УниБИТ „Информация – комуникация – познание” и интеракцията „Не 
живея, а горя” (Homo Passionis)” (18.05.2012 г.)] / С. Струмина, Т. Стилиянов. // <http://www.sno.unibit.bg>. – 29.05.2012. 
– 10 с. с ил. – Публ.  на  визиите на кориците на томове І-VІІ на Тр.  на  СНО при УниБИТ и кадри от  Пленарното  
заседание  на  форума  /  Д. Бояджиев;  18. Велев, В. Модерен летопис на съвременната информационно-комуникативна 
сфера : Том І-VІ на Трудове на Студентското научно общество при УниБИТ (София, 2008-  ). // Тр. на Студентското 
научно общество при УниБИТ (София), Т. VІІ, 2012, с. 105-122 с ил.; 19. Велев, В. Първият триезичен речник по 
библиотечна и информационна дейност в света „The English – Russian – Bulgarian Dictionary of Library and Information 
Terminology = Англо-русско-болгарский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Англо-руско-
български речник по библиотечна и информационна дейност” (София, 2010). // Пак там, с. 123-130 с ил.; 20. Велев, В. 
Създаване и позициониране в интернет на електронен портал на Студентското научно общество към УниБИТ. // Пак 
там, с. 131-134 с ил.; 21. Нанкова, М. Летопис на публикациите на Студентското научно общество при УниБИТ : Tabula 
gratulatorum (2005-2011 г.). // Пак там, с. 135-137 с ил.; 22. Енчева, М. Информационна картина на проблематиката на 
научните изследвания на Студентското научно общество при УниБИТ (2005-2011 г.) : Ключови думи на публикациите. // 
Пак там, с. 138-141 с ил.; 23. Парижкова, Л. За изказването на собствена гражданска и научна позиция (Рецензирането 
на литература) : Поглед върху избора и представянето от Студентското научно общество при УниБИТ на традиционно и 
електронно публикувани издания (2005-2011 г.). // Пак там, с. 147-152 с ил.; 24. Парижкова, Л. Златни правила на 
рецензирането : Обобщение на резултатите от проведената Кръгла маса [на VІІ Студентска научна конференция и 
изложба на УниБИТ – 20.05.2011 г.]. // Пак там, с. 153- 156 с. с ил., табл., граф.; 25. Златкова, П. Архитектоника и 
съдържание на изследванията в областта на библиотекознанието, библиографията и книгознанието : Студентско научно 
общество при УниБИТ (2005-2011 г.). // Пак там, с. 157-160 с. с ил.; 26. Бойчева, С. Информационна картина на 
представяне на проблематиката, разработвана по информационни технологии от Студентското научно общество при 
УниБИТ (2005-2011 г.). // Пак там, с. 161-165 с. с ил.; 27. Гарванов, И. Електронните библиотеки, създавани от 
Студентското научно общество при УниБИТ (Фактор за изграждане на справочно-информационна и информационно-
технологична култура). // Пак там, с. 166-169 с. с ил.; 28. Василева, С. Информационна картина на представяне на 
проблематиката по културно-историческо наследство, разработвана от Студентското научно общество при УниБИТ 
(2005-2011 г.). // Пак там, с. 170-176 с. с ил.; 29. Тодорова, Т. Информационна картина на феномените „информация”, 
„личност”, „ценност”, „свобода”, „истина” (По данни на Студентските научни конференции на УниБИТ). // Пак там, Т. 
VІІ, 2012, с. 177-178 с. с ил.; 30. Николова, Б. VІІ Студентска научна конференция и изложба на УниБИТ. // Издател (В. 
Търново), 2011, N 3-4, с. 63-64 с ил.; 31. Чобанов, А. Песен на песните [VІІ Студентска научна конференция и изложба 
„Информацията – фактор, мисия, истина” („The information – factor, mission, truth”) на Унив. по библиотекознание и 
информ. технол.  – 20.05.2011 г.]. // Науч. тр. на УниБИТ (София), Т. 10, 2012, с. 447-449. – Рез на рус. и англ. ез. – 
Вложка: Стратификация на изследванията на Студентското научно общество (СНО) при УниБИТ (І-VІІ студентски 
научни конференции (2005-2011 г.) (2 стр.); 32. Апостолова, Б. и др. VIII Студентска научна конференция „Информация 
– комуникация – познание” (18.05.2012 г.). // Докторантски бюл. / Изд. на Доктор. съвет при БАН ; Б. Апостолова, Т. 
Стилиянов, 2012, N 2 (май), с. 46-48. <http://www.phd.bas.bg>; 33. [Хинкова, Б. и др.] Светата стълба : VІІІ Студентска 
научна конференция „Информация – комуникация – познание”  –  „Information – communication – knowledge” (девиз:  
„Мъдростта   е   окото   на   живота”  –  „Oculus   vitae   sapientia”) (18.05.2012 г.) (94 доклада: NN 615-708) / Б. 
Хинкова, Б. Николова. // За буквите – О писменехь : Кирило-Методиевски вестник (София), N 38, ноември 2012, с. 27; 
34. Симова, П. Светна като слънце (За том VІІ на „Трудовете на СНО при УниБИТ” като лаборатория на първия 
триезичен речник) (N 622). // Тр.  на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. VІІІ, 2013, с. 154-155 с.; 35. 
Стайкова, Ц. Англо-руско-български речник по библиотечна и информационна дейност / Отг. ред. Стоян Денчев, гл. 
ред. Александра Куманова. – София: За буквите – О писменехь, 2010. – 886 с. // Български език (София),  2014,  N  2,  с. 
85-86;  36. Гарванов, И. и др. Електронни библиотеки – образци на мащабни екипни научноизследователски резултати с 
участието на студенти (Томове VІІ, VІІІ, ІХ, Х на „Трудове на СНО при УниБИТ”) / И. Гарванов, А. Куманова ;  Епиграф: 
„Aut inveniam viam, aut faciam” – „Или ще намеря пътя, или ще прокарам път” [: Рец. за кн.: 1. Т. VІІ. [Седма] VІІ 
Студентска научна конференция. – 2012; 2. Т. VІІІ. [Осма] VІІІ Студентска научна конференция. – 2013; 3. Т. ІХ. [Девета] 
ІХ Студентска научна конференция. – 2014; 4. Т. Х. [Десета] Х Юбилейна Студентска научна конференция. – 2015]. // 
Науч. тр. на УниБИТ (София), Т. 12, 2014, с. 521-526 : с ил. – Съавт. И. Гарванов. – Рез. на рус. и англ. ез.; 37. Василева, 
Р. Едно феноменологично обобщение или по-скоро „активация” на паметовата функция. // Издател (В. Търново). – ISSN 
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1310-4624. – 2015, N 1-2, с. 59-60; 38. Гарванов, И. Система от електронни библиотеки – образци на мащабни екипни 
научноизследователски резултати с участието на студентите (Томове VІІ-Х на „Трудове на СНО при УниБИТ”: 
Документиране и архивиране на уникален аудиторен и извънаудиториен учебен процес – вторично-документален 
преглед). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 247-266; 39. [Денчев, С.] 
Подпомагане на обучението и развитието на студентите: Разд. ІІІ [: За Студентското научно общество при УниБИТ; ХІ 
Студентска научна конференция и изложба „Магистрали на цивилизацията – информация, знание, памет” – „Highways 
of the Civilization – information, knowledge, memory” (девиз: „Учим не за училището, а за живота” – „Non scholae, sed 
vitae discimus”) (22.05.2015 г.) (340 доклада: NN 1059-1399); томове ІХ-ХІ на „Трудовете на СНО при УниБИТ”; за 
отбелязването на 24 май в УниБИТ с фрагмент от ораторията „Бяла светлина”]. // [Денчев, С.] Отчет за Ректора за 
дейността на УниБИТ за учебната 2014/2015 година. – София, 2016, с. 50-52.  

ХІІ. 2. Научен редактор

2015

444. Василев, Н. Златна христоматия на България : Аналит.-синтет. архитектоника 
на бълг. изящно слово от ІХ до ХХІ в. (Универс. информ. модел). Кн. 3, Историография : 
Уч. пособие по синтактика, семантика и прагматика на акад. текстописане / Н. Василев ; 
Науч. ред., дейксис А. Куманова ; Науч. консултанти И. Паси, С. Денчев ; Терминол. ред. Н. 
Казански ; Справ.-информ. ред. Д. Ралева ; Библиогр. ред. М. Максимова ; Рец. Х. Мутафов 
… [и др.] ; Посвещава се на 1150-годишнината от Покръстването на българите ; Епиграф: 
„Помогни ми, Господи, да помогна на слепите да прогледнат.” – Н. Василев. – София : За 
буквите – О писменехь, 2015. – ISBN 978-619-185-005-1. – 282 с. – (Факлоносци ; Х)

Други рец.: П. Велчев, Е. Томова. – Цитирана лит. и бел. – Именен показалец, 
показалец на загл.

Ново електронно изд.: N 445. 
Отз.: Алекова, Е. Идеята за словото, за езика („Златна христоматия на България” – едно полезно 

предизвикателство). // Дума (София), 2016, бр. 30 (216), 6 февр., с. 3.

2016

445. Василев, Н. Златна христоматия на България : Аналит.-синтет. архитектоника 
на бълг. изящно слово от ІХ до ХХІ в. (Универс. информ. модел). Кн. 3, Историография : 
Уч. пособие по синтактика, семантика и прагматика на акад. текстописане  / Н. Василев ; 
Науч. ред., дейксис А. Куманова ; Науч. консултанти И. Паси, С. Денчев ; Терминол. ред. Н. 
Казански ; Справ.-информ. ред. Д. Ралева ; Библиогр. ред. М. Максимова ; Рец. Х. Мутафов 
… [и др.] ; Посвещава се на 1150-годишнината от Покръстването на българите ; Епиграф: 
„Помогни ми, Господи, да помогна на слепите да прогледнат.” – Н. Василев. – Ново 
електронно изд. – София : За буквите – О писменехь, 2016. – 282 с. – (Факлоносци ; Х). 

Е ISBN 978-619-185-008-2
Други рец.: П. Велчев, Е. Томова. – Цитирана лит. и бел. – Именен показалец, 

показалец на загл.
1.  изд.: N 445.
Отз.: Алекова, Е. Идеята за словото, за езика („Златна христоматия на България” – едно полезно 

предизвикателство). // Дума (София), 2016, бр. 30 (216), 6 февр., с. 3.

ХІІІ. Оратория

2008

446-447. Б Я Л А С В Е Т Л И Н А (L U X  A L B A) : Оратория за България – 
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интеракция за универс. код на бълг. книжовност и лит. (Божествен флорилегиум – Идил. 
триптих : [1-3]) : Акад.  интертекстуална аксиология / Под ред. на Н. Василев … [и 
др.] ; Посв. се на С.  Денчев ; Епиграф: „Помогни ми, Господи, да помогна на слепите 
да прогледнат.” – Н. Василев. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по 
библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 2, 2008, с. 503-
520, 521-542 : с ил. – Съавт: Н. Василев ; Други ред: о. Стефан Пашов, Иван Теофилов. – 
Без подпис. 

Съдържа:
ИНТРОДУКЦИЯ:
„З В Е З Д И     О Б С И П Я Т     С В О Д А     Н Е Б Е С Е Н”
О Г Л Е Ж Д А Щ И Я Т      С Е      Ч О В Е К         (H O M O      C I R C U M S P E C T A N S)
1. „В       Н А Ч А Л О      Б Е Ш Е      С Л О В О Т О”     (H O M O      L E G E N S) : Акад. Св. 

интертекстуално представление към ІІІ Студентска науч. конф. „От информация към знание – „From information 
to knowledge” (18.05.2007 г.) (девиз: „E pluribus unum” – „От многото единото”) (139 докл.: NN 67-205) и V 
Нац. науч. конф. с междунар. участие „Кирилицата и духовността на Европейската информационна цивилизация” 
(1.11.2007 г.) / А. Куманова ; Под ред. на Н. Василев. 

Св. Константин-Кирил Философ и Св. архиепископ Методий (І. Феноменът на глаголицата и 
кирилицата)  – ЧЕТЯЩИЯТ ЧОВЕК: Диалог с папа Адриан ІІ. Срещата на Св. Константин-Кирил Философ и 
Св. архиепископ Методий с Учениците – Св. Св. Климент, Наум, Сава, Горазд, Ангелеларий. ІІІ. Диалогът на 
Учениците на Св. Константин-Кирил Философ и Св. архиепископ Методий със Св. княз Борис I Покръстител 

(Музикални фрагменти: Великденски камбанен звън, „Литургия” (Св. Йоан Кукузел),  „Ave verum 
corpus Dei” (В. А. Моцарт),  „Достойно ест” (Добри Христов), българската народна песен „Дельо Войвода” 
(изпълнява: Валя Балканска), „Многая лета” (изпълнява: Борис Христов), Химн на Република България 
„Горда Стара планина”, Химн на Обединена Европа „Alle Menschen wеrden Brüder”, Студентски химн 
„Gaudeamus igitur”, Химн, посветен на 24 май, „Върви, народе възродени”) 

Цит.: Деян., 1 Кор., 2 Кор., 1 Сол., 1 Тим., Евр. (Св. ап. Павел), Откр. (Св. Иоана Богослова), „Панонски 
легенди” (Св. архиепископ Климент Охридски), „За буквите” (Черноризец Храбър), „Була до княз Светополк” 
(папа Йоан VIII, юни 880 г.), „Европа трябва да се върне към християнските си корени” (папа Йоан-Павел II, 
23 май 2002 г.), ръкописа на „ЗЛАТНАТА  ХРИСТОМАТИЯ  НА  БЪЛГАРИЯ”  (Николай Василев). 

Библиогр. информ.: 1. ІІІ Студентска науч. конф. „От информация към знание” (18.05.2007 г.) : Прогр. 
/ СВУБИТ. – София, 2007, с. 1. ; 2. V Нац. науч. конф. с междунар. участие „Кирилицата и духовността на 
Европейската информационна цивилизация” (1.11.2007 г.) : Прогр. / СВУБИТ и др. – София, 2007, с. 1; 3. ХІ науч. 
конф. „Магистрали на цивилизацията – информация, знание, памет” (22.05.2015 г.) : Прогр. / УниБИТ. – София, 2015, 
с. 1; 4. ХІІІ Нац. науч. конф. с междунар. участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век” (1.11.2015 
г.) : Прогр. / УниБИТ и др. – София, 2015, с. 1; 5. Водещи идеи в интеракцията на УниБИТ „HOMO  LEGENS” / К. 
Кючуков а и др. (NN 1059-1066). // Тр. на  Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 552 
; 574; 597. – Други авт.: М. Гъмзова-Келеева, Е. Мишева, Н. Ичова, Н. Цонева, Л.  Горанов, С. Иванов, Й. Кръстева. 
<http://www.unibit.sno.bg>; 6. Първично-документален разрез на интеракцията на УниБИТ „HOMO  LEGENS” / Г. 
Попова и др. (NN 1067-1075). // Тр. на  Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 552 ; 574 ; 
597. – Други авт.: Й. Иванова, Ц. Иванова, П. Николова, И. Илиев, Ж. Кошова, Й. Итова, Л. Стоянов, М. Стоименова. 
<http://www.unibit.sno.bg>; 7. Водещи идеи в интеракцията на УниБИТ „HOMO  LEGENS” / И. Стоянов и др. (NN 
1076-1087). // Тр. на  Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 552 ; 574 ; 597. – Други авт.: 
Ц. Данева, Д. Каменова, Д. Иванов, Б. Иванова, Л. Велков, М. Танев, С. Николова, К. Коцев, Г. Соколов, Д. Динов, Д. 
Терзиева. <http://www.unibit.sno.bg>; 8. Действащи лица в интеракцията на УниБИТ „HOMO  LEGENS” / В. Гюзелева 
и др. (NN 1088-1097). // Тр. на  Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 552; 575; 598. 
– Други авт.:  С. Йорданова, К. Неделков, Ц. Тодоров, Г. Петрова, Н. Чавдаров Найденов, В. Лазова, Х. Марковски, 
Х. Янъков, И. Енчева. <http://www.unibit.sno.bg>; 9. Послание на интеракцията на УниБИТ  „HOMO  LEGENS” / 
И. Янева и др. (NN 1200-1208). // Тр. на  Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 555; 
578; 601. – Други авт.:. М. Стаменова, Ю. Величкова, В. Пенева, С. Кръстева, В. Станчев, В. Станков, С. Иванова, И. 
Видинова. <http://www.unibit.sno.bg>; 10. Пeрсонажи в интеракцията на УниБИТ  „HOMO  LEGENS” / И. Иванова 
и др. (NN 1209-1216). // Тр. на  Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 556; 578; 601. – 
Други авт.: Д. Иванова, А. Ангелова, Т. Железова-Борисова, Ц. Тоскова, Д. Костадинова, Г. Недялкова, А. Симова. 
<http://www.unibit.sno.bg>.

Отз.: 1. Бояджиев, Д. Фотосесия на III Студентска научна конференция и изложба на Специализираното 
висше училище по библиотекознание и информационни технологии. // <http://www.svubit.org> <http://192.168.1.210/>; 
2. Владимирова, Н. От информация към знание = From information to knowledge : [Науч. съобщение на III Студентска 
науч. конф. и изложба на Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол.]. // <http://www.svubit.
org> <http://192.168.1.210/>; 3. Владимирова, Н. Културологична историографска платформа на интелектуално-
технологичното осигуряване на научен форум : ІІІ студентска науч. конф. и изложба „От информация към знание”, 
18.05.2007 г., Специализ. висше училище по библиотекознание и информ. технол. (N 178). // Тр.  на Студентското 
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научно общество при СВУБИТ (София), Т. І, 2008, с. 388-391; 4. Владимирова, Н. [Трета] ІІІ Студентска научна 
конференция и изложба [„От информация към знание” – 18.05.2007 г.] на Специализираното висше училище по 
библиотекознание и информационни технологии. // Издател (В. Търново), 2007, N 3–4, с. 61-63; 5. [Владимирова, Н.] 
[Трета] III Студентска научна конференция и изложба „От информация към знание” = From information to knowledge 
: [Анонс]. // <http://www.svubit.org> <http://192.168.1.210/>; 6. Корчева, И. От информация към знание : [Трета] III 
Студентска науч. конф. и изложба на Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол. // Истина – 
Veritas (София), N 7 (1404), авг. 2007, с. 1, 7; 7. Корчева, И. [Трета] III Студентска научна конференция и изложба 
на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии – пред пресъздадените 
от студентите образи на Св. Св. Кирил и Методий, папа Адриан II, Св. княз Борис I в присъствието на Негово 
Превъзходителство и Високо Преосвещенство архиепископ Джузепе Леанца и Апостолическия екзарх Негово 
Високо Преосвещенство епископ Христо Пройков ; Епиграф „Ave verum corpus Dei”. // <http://www.svubit.org> 
<http://192.168.1.210/>; 8. Корчева, И. [Трета] III Студентска научна конференция и изложба на Специализираното 
висше училище по библиотекознание и информационни технологии : [Синтез. информ.] // <http://www.svubit.org> 
<http://192.168.1.210/>; 9. [Ралева, А.] „В начало беше Словото” [: Проспект на Тържествената Акад. церемония 
„В начало беше Словото” по случай 1 ноември 2007 г. – Деня на будителите в Нац. дворец на културата / СВУБИТ, 
Изд. З. Стоянов, Нац. ц-р за книгата при М-во на културата, V нац. науч. конф. с междунар. участие „Кирилицата 
и духовността на европейската информационна цивилизация”]. // За  буквите – О писменехь (София), N 27, май 
2008, с. 2; 10. [Трета] III Студентска научна конференция и изложба на Специализираното висше училище по 
библиотекознание и информационни технологии „От информация към знание” („From information to knowledge”), 
Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол., Спортна зала, 18.05.2007 г. : Историография и 
метаинформ. картина ; Епиграф „E pluribus unum” / И. Корчева и др. // <http://www.svubit.org> <http://192.168.1.210/>. 
– Други авт.: Н. Владимирова, Т. Бунева, А. Градева; 11. [Трета] III Студентска научна конференция и изложба „От 
информация към знание” („From information to knowledge”) : Историография и метаинформ. картина, Специализ. 
висше у-ще по библиотекознание и информ. технол., Спортна зала, 18.05.2007 г. ; Епиграф „E pluribus unum” / И. 
Корчева и др. // Тр.  на Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол. (София), Т. 6, 2007, с. 573-
576. – Други авт.: Н. Владимирова, Т. Бунева, А. Градева; 12. Цонков, Л. Информационно-технологично обезпечение 
на научен форум : III Студентска научна конф. и изложба „От информация към знание” на Специализ. висше у-ще 
по библиотекознание и информ. технол. ; Епиграф „Какво е внедряване? Това е борба...” (Рудолф Дизел). // <http://
www.svubit.org> <http://192.168.1.210/>; 13. Проф. д.п.н. Александра Куманова, Университет по библиотекознание 
и информационни технологии: На будните, а не на спящите помага правото: Квинтесенция на проблема за 
информационния код на българската духовност е осмислянето на изконния въпрос за българското изящно слово 
като израз на народния дух / Интервюто взе: Струмина, Светла. // Учит. дело, N 4 (362 484), 30 януари 2012, с. 1, 
4, 8; 14. Пандулис, А. ХІ Студентска научна конференция и изложба на УниБИТ „Магистрали на цивилизацията – 
информация, знание,  памет” (22.05.2015 г.) [:За ораторията „Homo legens” ; „Златната христоматия на България” 
(София, 2013), „Tabula gratulatorum” (1561 ном. загл.), Плен. докл. на форума, рец. изд. на унив. „Апостоли на 
инфосферата” (София, 2010), „Методика на науч. изследвания” (София, 2014), „Ризома на инфосферата” (София, 
2012) и интеракцията „Молитва за паметта”]. // Учит. дело (София), CXX, N 22, 8 юни 2015, с. 6, с ил. / [Фотогр. 
Д. Бояджиев.]; 15. Пандулис, Андреа. ХІ Студентска научна конференция и изложба на УниБИТ „Магистрали  на 
цивилизацията – информация, знание, памет” [22.05.2015 г.] / Епиграф: „Non scholae, sed vitae discimus” – „Учим не 
за училището, а за живота”. // Науч. тр. на УниБИТ (София), Т. 12, 2014, с. 571-573: с ил. – Рез. на рус. и англ. ез.

Рец.: 1. Дикова, Т. Не съд за знания, а пламтящ факел : [Том І на Тр. на Студентското научно общество 
на Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол. като квинтесенция на научноизследователската 
дейност на студентите в калейдоскопа на І-ІV научни конференции. Библиогр. списък от 223 публикации на студенти 
на СВУБИТ в специализирания науч. печ. Акад. епифания „Да се наречеш болгарин”, представена на 1.11.2008 г. в 
Нац. дворец на културата]. // Аз Буки : Нац. седмичник за образование и наука, 2008, N 44, с. 11; 2. Попова, Г. Начало 
на славянската култура (N 1067). // Тр. на  Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 274-
276. <http://www.unibit.sno.bg>; 3. Велков, Л. Мисията на Светите братя Константин-Кирил Философ и архиепископ 
Методий (Образът на Св. Св. Седмочисленици в ораторията „В начало беше Словото – HOMO  LEGENS”) (N 1081). 
// Тр. на  Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 277-281. <http://www.unibit.sno.bg>; 4. 
Величкова, Ю. Ново начало за вечни времена (Послание на интеракцията на УниБИТ „HOMO  LEGENS”) (N 1202). 
// Тр. на  Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 307-309. <http://www.unibit.sno.bg>.  

2. „Д А     С Е     Н А Р Е Ч Е Ш      Б О Л Г А Р И Н”      (H O M O      S C R I B E N S) : Акад. 
интертекстуална епифания към 

ІV Студентска науч. конф.  „Информация – личност – знание” – „Information – person – knowledge” 
(девиз: „Aliis inserviendo consumor” – 

„Служейки на другите, изгарям”) (16.05.2008 г.) (85 /84 + 1/ докл.: NN 206-290 – 289-374) и VІ Нац. науч. 
конф. с междунар. участие „България в 

културното многообразие на Европа” (1.11.2008 г.) / А. Куманова ; Под ред. на Н. Василев. 
Св. о. Паисий Хилендарски (Феноменът на „История славяноболгарская …”) – ПИШЕЩИЯТ 

ЧОВЕК: Епифания на хан Аспарух, хан Крум, Св. Константин-Кирил Философ, Св. архиепископ Методий, 
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Св. княз Борис I Покръстител, цар Симеон Велики, Св. Патриарх Евтимий Търновски, Георги Сава 
Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Екзарх Йосиф, Райна Княгиня (Музикални фрагменти: Великденски 
камбанен звън, „Литургия” (Св. Йоан Кукузел), българските народни песни „Отдавна ли си, моме, калугерица” 
(изпълнява: Пенка Павлова), „Песен за Райна Попгергьова” (изпълнява: Недялка Керанова), „Хубава си,  
моя горо” (изпълнява: хор „Гусла”), Симфония N 5 (Лудвиг ван Бетовен), „Италианско капричио” (П. И. 
Чайковски), Химн на Република България „Горда Стара планина”, Химн на Обединена Европа „Alle Menschen 
wеrden Brüder”, Студентски  химн „Gaudeamus igitur”, Химн, посветен на 24 май, „Върви, народе възродени”)

Цит.: „История славяноболгарская …” (Св. о. Паисий Хилендарски / Прев. на съвр. ез. от акад. Петър 
Динеков  по изд. на акад. Йордан Иванов от 1914 г.), реч на Христо Ботев, произнесена в качеството му на учител 
през 1867 г. в родния му град Калофер по случай 11 май – деня на Равноапостолите Св. Св. Кирил и Методий, тезата 
на проф. Беньо Цонев, застъпена в труда му „Новобългарска писменост преди Паисия”  (Бълг. преглед, І, 1894, 
N 8, с. 80–94. – Вж: Шишманов, Ив. Д. Избрани съч. Т. 1-2. София, 1965-1966.; Т. 2., 1966, с. 315), „Панонски 
легенди” (Св. архиепископ Климент Охридски), „Горски пътник” (Георги С. Раковски), Джобното тефтерче на 
Васил Левски,  „Моята молитва” (Христо Ботев), „За Райна Попгергьова” (българска народна песен), „Левски” 
(Иван Вазов), Дневника на Екзарх Йосиф І, „Предречено от Пагане” (Вера Мутафчиева), „Княгинята” (Станка 
Пенчева), ръкописа на „ЗЛАТНАТА   ХРИСТОМАТИЯ  НА  БЪЛГАРИЯ”  (Николай Василев). 

Библиогр. информ.: 1. ІV Студентска науч. конф. „Информация – личност – знание” (16.05.2008 г.) : Прогр. 
/ СВУБИТ. – София, 2008, с. 1. ; 2. VІ Нац. науч. конф. с междунар. участие „България в културното многообразие 
на Европа” (1.11.2008 г.) : Прогр. / СВУБИТ и др. – София, 2008, с. 1; 3. Водещи идеи в интеракцията на УниБИТ  
„HOMO  SCRIBENS” / Г. Дончева и др. (NN 1098-1106). // Тр. на  Студентското научно общество при УниБИТ 
(София), Т. ХІ, 2016, с. 553; 575; 598. – Други авт.:  Д. Драгнева, А. Долапчиев, М. Стефанова, В. Стоилова, К. 
Малинова, Е. Георгиева, С. Минчев, С. Димитров. <http://www.unibit.sno.bg>; 4. Действащи лица в интеракцията 
на УниБИТ  „HOMO  SCRIBENS” / В. Димитров и др. (NN 1107-1115). // Тр. на  Студентското научно общество при 
УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 553; 575; 598. – Други авт.:  М. Сайменова, Н. Ганова, К. Иванова, А Михайлов, К. 
Стоянов, К. Милошев, И. Филипова, С. Бошкилова. <http://www.unibit.sno.bg>; 5. Водещи идеи в интеракцията на 
УниБИТ  „HOMO  SCRIBENS” / Ю. Лазарова и др. (NN 1116-1132). // Тр. на  Студентското научно общество при 
УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 553; 575; 598. – Други авт.:  Р. Певецова, Ж. Методиева, Т. Драгнева, С. Митева, М. 
Янева, Е. Йорданова, Н. Христова, А. Младенов, Б. Найденова, А. Мишева, С. Миков, Т. Велчева, С. Панайотова, Х. 
Кръстев, Н.  Ангелова, А. Колева. <http://www.unibit.sno.bg>; 6. Действащи лица в интеракцията на УниБИТ  „HOMO  
SCRIBENS” / Д. Георгиева и др. (NN 1133-1150). // Тр. на  Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. 
ХІ, 2016, с. 553; 575; 598. – Други авт.: М. Грудева, М. Аспарухов, С. Берова, К. Жекова, С.  Кьосева, М.Велкова, 
М. Ханджиева, К. Тодоров, М. Арнаудова, Б.  Американов, С. Дачева, М. Петрова, Л. Ангелова, Я. Димитрова, 
Ц.Стаменов, И. Герова, М. Първанов. <http://www.unibit.sno.bg>; 7. Послание на интеракцията на УниБИТ  „HOMO  
SCRIBENS” / Р. Петрова и др. (NN 1217-1225). // Тр. на  Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. 
ХІ, 2016, с. 556; 578; 601. – Други авт.: Ж. Иванова, М. Велкова, И. Влъчкова, Б. Савова, Б. Белчева, Л. Андреева, 
Р. Владимирова, М. Дойчева. <http://www.unibit.sno.bg>; 8. Пeрсонажи в интеракцията на УниБИТ  „HOMO  
SCRIBENS” / А. Асенова и др. (NN 1226-1235). // Тр. на  Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 
2016, с. 556; 578; 601. – Други авт.: Д. Дойчева, М. Кацарова, Р. Ангелов, С. Ангелова, А. Евтимова, Е. Иванова, П. 
Вутова, С. Кръстева, М. Гешовска. <http://www.unibit.sno.bg>. 

Отз.: 1. Димитрова, Е. и др. [Четвърта] IV Студентска научна конференция и изложба „Информация – 
личност – знание” – „Information – person – knowledge” [на Специализираното висше училище по библиотекознание 
и информационни технологии] / Е. Димитрова, Н. Янева, Е. Недева. // Информ. бюл. на Центр. библ. на БАН (София), 
2008, N 8, с. 21–23. – Публ. на фотогр. от Пленарното заседание на форума / С. Пелова; 2. Пелова, С. Фотосесия на 
VІ национална научна конференция с международно участие „България в културното многообразие на Европа”. // 
<http://www.local.svubit.org/2009/03/08/opеn-da>; 3. [Ралева, А.] В начало беше Словото [: Проспект на тържествената 
Акад. церемония „В начало беше Словото” по случай 1 ноем. 2007 г. – Деня на будителите в Нац. дворец на културата 
/ СВУБИТ, Изд. З. Стоянов, Нац. ц-р за книгата при М-во на културата, V нац. науч. конф. с междунар. участие 
„Кирилицата и духовността на европейската информационна цивилизация”]. // За буквите – О писменехь : Кирило-
Методиевски вестник (София), N 27, май 2008, с. 2; 4. Стилиянов, Т. Академична епифания за Деня на народните 
будители [, представена от Студентското научно общество при СВУБИТ на 1.11.2008 г. в Нац. дворец на културата]. 
// <http://192.168.1.210/>. – 26.11.2008. – 2 с.; 5. [Стилиянов, Т.] Кирилицата в духовността на европейската 
информационна цивилизация [: Отзив за VІ нац. науч. конф. с междунар. участие на СВУБИТ – 1.11.2008 г. в 
Националния дворец на културата на същата тема и Академична интерактивна интертекстуална епифания „Да се 
наречеш болгарин” (Homo scribens – Пишещ човек)” на Студентското научно общество при СВУБИТ]. // Издател 
(В. Търново), 2007, N 3-4, с. 2; 6. Стилиянов, Т. Ничком пред извора ; Епиграф: За да пиеш вода от извора, трябва 
да коленичиш [: За състоялата се на 1.11.2008 г. в Нар. дворец на културата VІ нац. науч. конференция с междунар. 
участие на СВУБИТ на тема „България в културното многообразие на Европа”.] // За буквите – О писменехь : 
Кирило-методиевски вестник (София), N 30, май 2009, с. 2; 7. Трифонова, Г. и др. [Четвърта]  IV  Студентска  
научна  конференция  и  изложба  „Информация  –  личност  –  знание”  –   „Information  –  person  –  knowledge”  
[на Специализ.  висше   у-ще  по  библиотекознание  и  информ.  технол.  –  16.05.2008  г.   –   Ден  на  Отворените  
врати  :  Проспект   на   форума  и  предшестващата  го  Акад.  церемония  „Homo  scribens” ; Статистически  анализ  
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на  представените  докл. ]  /  Г.  Трифонова,  Т.  Стилиянов. // Тр. на Специализ. висше у-ще по библиотекознание 
и информ. технол. (София), 2008, Т. 7, с. 579-583; 8. Стилиянов, Т. Тържествена церемония, посветена на VІ 
Национална научна конференция на СВУБИТ с международно участие „Кирилицата и европейската цивилизация” [, 
представена на 1.11.2008 г. в Нац. дворец на културата]. // Издател (В. Търново), 2008, N 3-4, с. 29-32; 9. [Пелова, С.] 
Фотосесия за Деня на народните будители [, представена от Студентското научно общество при СВУБИТ на 1.11.2008 
г. в Нац. дворец на културата]. // Специализирано  висше училище по библиотекознание и информационни технологии 
[: Дипляна]. – София, [2010], с. 3; 10. Проф. д.п.н. Александра Куманова, Университет по библиотекознание 
и информационни технологии: На будните, а не на спящите помага правото: Квинтесенция на проблема за 
информационния код на българската духовност е осмислянето на изконния въпрос за българското изящно слово като 
израз на народния дух / Интервюто взе: Струмина, Светла. // Учит. дело, N 4 (362 484), 30 януари 2012, с. 1, 4, 8.

Рец.: 1. Дикова, Т. Не съд за знания, а пламтящ факел : [Том І на Тр. на Студентското научно общество 
на Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол. като квинтесенция на научноизслед. дейност на 
студентите в калейдоскопа на І-ІV научни конференции. Библиогр. списък от 223 публикации на студенти на СВУБИТ 
в специализ. науч. печат. Акад. епифания „Да се наречеш болгарин”, представена на 1.11.2008 г. в Нац. дворец на 
културата]. // Аз Буки : Нац. седмичник за образование и наука (София), 2008, N 44, с. 11; 2. Иванова, К. „История 
славяноболгарская…” – пламъкът на Българското възраждане (Достойнството  „ДА  СЕ  НАРЕЧЕШ  БОЛГАРИН” 
– ораторията „HOMO  SCRIBENS”) (N 1111). // Тр. на  Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 
2016, с. 282-285. <http://www.unibit.sno.bg>; 3. Митева, С. Диалогът за историята и бъдещето на Българите (Вечните 
идеи в интеракцията на УниБИТ „HOMO SCRIBENS”) (N 1120). // Тр. на  Студентското научно общество при УниБИТ 
(София), Т. ХІ, 2016, с. 286-288. <http://www.unibit.sno.bg>; 4.  Дойчева, Д. Манифест за национално самосъзнание 
(Персонажи в интеракцията на УниБИТ „ДА СЕ НАРЕЧЕШ БОЛГАРИН” – HOMO SCRIBENS) (N 1227). // Тр. на  
Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 310-312. <http://www.unibit.sno.bg>.

2010

448. БЯЛА СВЕТЛИНА (LUX ALBA) : Оратория за България – интеракция за 
универс. код на бълг. книжовност и лит. (Божествен флорилегиум – Идил. триптих : [1-
3]) : Акад.  интертекстуална аксиология / Под ред. на Н. Василев … [и др.] ; Посв. се на 
С.  Денчев ; Епиграф: „Помогни ми, Господи, да помогна на слепите да прогледнат.” – Н. 
Василев. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. 
технологии (до 30.09.2010 – СВУБИТ) (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 5, 2010, с. 692-735 : 
с ил. – Съавт: Н. Василев. ; Други ред: о. Стефан Пашов, Иван Теофилов. – Без подпис. 

Съдържа: 
3. „И     С Л О В О Т О     С Т А Н А    П Л Ъ Т”    (H O M O      U N I V E R S A L I S     –   
H O M O     E C C E)      (Ч О В Е К      У Н И В Е Р С А Л Е Н    –    
Т О В А      Е     Ч О В Е К Ъ Т) 
3. 2. „С В Е Т Н А      К А Т О      С Л Ъ Н Ц Е”    (H O M O     V E R B I     G R A C I  L I S) : Акад. 

интертекстуална аксиология към V Студентска науч. конф. „Информация – ценности – общество” – „Information – 
values – society” (девиз: „Licht, mehr Licht” – „Светлина, повече светлина”) (22.05.2009 г.) (86 докл.: NN 375-460) 
и VІІ Национална научна конференция с международно участие (1.11.2009 г.: „България – кръстопът на култури и 
цивилизации”) / А. Куманова, Н. Василев ; Под ред. на: о. С. Пашов, Ив. Теофилов. 

Кръстният път – ЧОВЕКЪТ НА ИЗЯЩНОТО СЛОВО (поезията до Н. Вапцаров): Св. Константин-
Кирил Философ, Св. архиепископ Методий, Св. архиепископ Климент Охридски, Черноризец Храбър, Св. о. 
Паисий Хилендарски, Любен Каравелов, Христо Ботев, Петко Р. Славейков, Иван Вазов, Пейо Яворов, Димчо 
Дебелянов, Гео Милев, Христо Смирненски, Никола Вапцаров 

(Музикални фрагменти: Великденски камбанен звън, „Casta Diva” (Винченцо Белини), „Stabat Mater” 
(Джоакино Росини), Каба-гайдите на България, българската народна песен „Заблеяло ми агънце” (изпълнява: 
Борис Машалов), Химн на Република България „Горда Стара планина”,  Химн на Обединена Европа „Alle 
Menschen wеrden Brüder”, Студентски  химн „Gaudeamus igitur”, Химн, посветен на 24 май, „Върви, народе 
възродени”) Цит.: Новия завет – Апрокос (Апракос), „Панонски легенди”, „Житие на Св. Св. Кирил и Методий” 
(Св. архиепископ Климент Охридски), „Азбучна молитва” (епископ Константин Преславски), „За буквите” 
(Черноризец Храбър), „История славяноболгарская ...” (о. Паисий Хилендарски), „Горски пътник” (Георги 
С. Раковски), „Хубава си, моя горо” (Любен Каравелов), „Татковино”, „Не пей ми се”, „Времето” (Петко Р. 
Славейков), „Новото гробище на Сливница” (Иван Вазов), „Сърце на сърцата” (Пенчо Славейков), „Хайдушки 
копнения” (Пейо Яворов), „Да се завърнеш в бащината къща...” (Димчо Дебелянов), „Септември” (Гео Милев), 
„Цветарка” (Христо Смирненски), „Вяра”, „Предсмъртно” (Никола Вапцаров), „Пиета (Sеdes Sapientiae)” 
(Александра Куманова), ръкописа на „ЗЛАТНАТА  ХРИСТОМАТИЯ  НА  БЪЛГАРИЯ”, „Словото” (Николай 
Василев). 

Библиогр. информ.: 1. V Студентска науч. конф. „Информация – ценности – общество” (22.05.2009 г.) : 
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Прогр. / СВУБИТ. – София, 2009, с. 1. ; 2. VІІ Национална научна конференция с международно участие (1.11.2009 
г.: „Българ ия – кръстопът на култури и цивилизации” : Прогр. / СВУБИТ и др. – София, 2009, с. 1; 3. Послание на 
интеракцията на УниБИТ  „HOMO  VERBI  GRACILIS” / С. Николова и др. (NN 1152-1155). // Тр. на  Студентското 
научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 554; 576; 599. – Други авт.: Б. Апостолов, Я. Инежанска, 
А.Хубенов. <http://www.unibit.sno.bg>; 4. Поетите  – действащи лица в интеракцията на УниБИТ  „HOMO  VERBI  
GRACILIS” / М. Траянова и др. (NN 1156-1165). // Тр. на  Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 
2016, с. 554; 576; 599. – Други авт.: М. Кръстева, Г. Гергова, К. Брождин, А. Алексиев, В. Георгиева, И. Шаламанова, 
М.Рангелова, Н. Стоянова, К. Атов. <http://www.unibit.sno.bg>; 5. Сравнителна характеристика на интеракциите на 
УниБИТ  „HOMO  VERBI  GRACILIS”  и  „HOMO  CANTANS” (Фактологичен разрез) / Е. Йоцова и др. (NN 1185-
1190). // Тр. на  Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 554; 576; 599. – Други авт.: Д. 
Жикова, А. Сергеев, М. Атанасова, М.  Вълов, К. Лазаров. <http://www.unibit.sno.bg>; 6. Сравнителна характеристика 
на интеракциите на УниБИТ  „HOMO  VERBI  GRACILIS”  и  „HOMO  CANTANS” (Първично-документален разрез) 
/ С. Колева и др. (NN 1191-1197). // Тр. на  Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 554; 
577; 600. – Други авт.: Е. Гочева, М. Матова, Т. Иванова, М.  Михайлова-Аси, П. Иванов, М. Пейкова. <http://www.
unibit.sno.bg>; 7. Послание на интеракцията на УниБИТ  „HOMO  CANTANS” / Ц. Милушева и др. (NN 1166-1175). 
// Тр. на  Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 554; 576; 599. – Други авт.: Р. Атева-
Костадинова, И. Карабожилова, В. Тимофеева, Н. Ночева, Р. Стайкова, Н. Минк, Е. Спирова, Г. Атанасова, Р. Милева. 
<http://www.unibit.sno.bg>; 8. Послание на интеракцията на УниБИТ  „HOMO  VERBI  GRACILIS” / М. Стоянова 
и др. (NN 1256-1260). // Тр. на  Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 557; 579; 602. – 
Други авт.: А. Митова-Абдулмажед, Р. Цветкова, Г. Войнова, Д. Маринова. <http://www.unibit.sno.bg>; 9. Персонажи 
в интеракцията на УниБИТ  „HOMO  VERBI  GRACILIS” / Г. Тасева и др. (NN 1261-1265). // Тр. на  Студентското 
научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 557; 579; 602. Други авт.: Г. Цветкова, Г. Атанасов, П. Вучов, Д. 
Тонев Драганов. <http://www.unibit.sno.bg>. 

Отз.: 1. [Ралева, А.] [Съобщение за предстоящите] Пета студентска научна конференция и изложба 
на Студентското научно общество при СВУБИТ на тема „Информация – ценности – общество”, СВУБИТ, зала 
„Тържествена”, 22 май 2009 г. и Седма национална научна конференция с международно участие на тема „България 
– кръстопът на култури и цивилизации”, Нац. дворец на културата, 1 ноември 2009 г. // За буквите – О писменехь 
: Кирило-Методиевски вестник (София), N 30, май 2009, с. 2; 2. Трайков, П. Повече светлина! :  [Отзив за Петата 
студентска науч. конф. и изложба на СВУБИТ „Информация – ценности – общество”, 22.05.2009 г. и за Акад. 
постановка „Светна като слънце” (по думите на Св. Климент Охридски за Св. Константин-Кирил).] // За буквите 
– О писменехь : Кирило-Методиевски вестник (София), N 31, ноем. 2009, с. 2; 3. Ден на отворените врати – V 
Студентска научна конференция и изложба на СВУБИТ – 22 май 2009 г. [за Акад. интертекстуална аксиология 
„Светна като слънце” (Homo verbi gracilis)” и за Т. ІІ на Тр. на Студентското науч.о-во] / Пламен Трайков и др. // 
Издател (В. Търново), 2009, N 1-2, с. 70-71, с ил. – Други авт.: Мехмед Исмаил, Калина Велкова, Жулиета Желева; 
4. Вековен кръстопът (VІІ нац. науч. конф. в Деня на нар. будители – 1.11.2009 г.) // За буквите – О писменехь : 
Кирило-Методиевски вестник (София), N 32, май 2010, с. 2; 5. Върбанова-Денчева, К. Денят на народните будители 
и съвременните измерения на будителството [: За VІІ нац. науч. конф. с междунар. участие „България – кръстопът 
на култури и цивилизации”, организирана от СВУБИТ на 1.11.2009 г.] // Издател (В. Търново), 2009, N 1-2, с. 48; 
6. Николова, Б. За будителите – с почитта на ораторията и с червени и бели рози. // Пак там, 2009, N 3-4, с. 66-67, 
с ил.; 7. [Върбанова-Денчева, К.] Вековен кръстопът : Седма нац. науч. конф. с междунар. участие „България – 
кръстопът на култури и цивилизации”, организирана от СВУБИТ на 1.11.2009 г. в Деня на народните будители. // 
За  буквите – О писменехь : Кирило-Методиевски вестник, N 32, май 2010, с. 2; 8. Aпостолова, Б. и др. Информация 
– личност – знание / Б. Апостолова, Б. Николова [За Т. IV на Трудовете на Студентското научно общество (София, 
2009) с отг. ред. С. Денчев и главен ред. А. Куманова и интеракцията „Светна като      слънце” (Homo Verbi 
Gracilis)”]. // Издател (В. Търново), 2011, N 1-2, с. 70-72, с ил.;, а не на спящите помага правото: Квинтесенция на 
проблема за информационния код на българската духовност 9. Проф. д.п.н. Александра Куманова, Университет 
по библиотекознание и информационни технологии: На будните е осмислянето на изконния въпрос за българското 
изящно слово като израз на народния дух / Интервюто взе: Струмина, Светла. // Учит. дело, N 4 (362 484), 30 януари 
2012, с. 1, 4, 8. 

Рец.: 1. Георгиева, В. Четиринадесетте стъпки на изящното слово  (Информационна картина на ораторията 
на УниБИТ  „HOMO  VERBI  GRACILIS” (N 1161). // Тр. на  Студентското научно общество при УниБИТ (София), 
Т. ХІ, 2016, с. 292-295. <http://www.unibit.sno.bg>; 2. Милева, Р. Красотата във вечните неща (Съвремените поети 
на България, представени в ораторията на УниБИТ  „HOMO  CANTANS”) (N 1175). // Тр. на  Студентското научно 
общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 296-298. <http://www.unibit.sno.bg>; 3. Цветкова, Г. Пробуждане на 
духовност (Персонажи в интеракцията на УниБИТ „HOMO  VERBI  GRACILIS”) (N 1262). // Тр. на  Студентското 
научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 315-317. <http://www.unibit.sno.bg>.

2011

449. БЯЛА СВЕТЛИНА (LUX ALBA) : Оратория за България – интеракция за 
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универс. код на бълг. книжовност и лит. (Божествен флорилегиум – Идил. триптих : [1-
3]) : Акад.  интертекстуална аксиология / Под ред. на Н. Василев … [и др.] ; Посв. се на 
С.  Денчев ; Епиграф: „Помогни ми, Господи, да помогна на слепите да прогледнат.” – Н. 
Василев. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. 
технологии (до 30.09.2010 – СВУБИТ) (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 6, 2011, с. 491-534 : с 
ил. – Съавт: Н. Василев. ; Други ред: о. Стефан Пашов, Иван Теофилов. – Без подпис. 

Съдържа: 
3. 1. „П  Л  Е  Т  Е  Н  И  Е       С  Л  О  В  Е  С”       (H  O  M  O       N  A  R  R  A  N  S) : Акад. 

интертекстуална аксиология към VІ Студентска науч. конф. „Информация: универсалност и свобода – избор, 
достъп, прозрачност” – „Information: Universality and freedom – choice, access, transparency” (девиз: „Vitam 
impendere vero” – „Да посветим живота си на истината” ) (21.05.2010 г.) (докл.: NN 461-536) и VІІІ Нац. науч. 
конф. с междунар. участие, 1.11.2010 г.: „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век”) / А. Куманова, Н. 
Василев ; Под ред. на: о. С. Пашов, Ив. Теофилов. 

Трапезата на Словото – РАЗКАЗВАЩИЯТ ЧОВЕК: Св. Константин-Кирил Философ, Св. Патриарх 
Евтимий Търновски, Св. о. Паисий Хилендарски, Св. епископ Софроний Врачански, Любен Каравелов, Иван 
Вазов, Алеко Константинов, Елин Пелин, Йордан Йовков, Петко Ю. Тодоров, Николай Райнов, Димитър 
Талев, Димитър Димов 

(Музикални фрагменти: Великденски камбанен звън, „Достойно ест” (Св. Йоан Кукузел), „Miserere” 
(Грегорио Алегри), Каба-гайдите на България, българската народна песен „Притури се планината” 
(изпълнява: Стефка Съботинова), „Conquest of the paradise” (Вангелис), Химн на Република България „Горда 
Стара планина”,  Химн на Обединена Европа „Alle Menschen wеrden Brüder”, Студентски  химн „Gaudeamus 
igitur”, Химн, посветен на 24 май, „Върви, народе възродени”)

Цит.: Св. Писание – Ветхия завет – Пс., Сир., Новия завет – Св. Евангелие – Мат. (Св. ап. Матея), 
Лук. (Св. Лука), Иоан (Св. ап. Иоана), 1 Кор. (Св. ап. Павел), Часослов, „Пространно житие на Св. Константин-
Кирил Философ” („Беседа против триезичниците”) (Св. архиепископ Климент Охридски), „Пространно 
житие на Св. Иван Рилски”, „Житие на Св. Петка Търновска” (Св. патриарх Евтимий Търновски), „История 
славяноболгарская …” (о. Паисий Хилендарски), „Кириакодромиóн, сиреч Неделник” (Св. епископ Софроний 
Врачански), „Предговор към събраните съчинения от 1815 г.” (Йохан Волфганг Гьоте), „Маминото детенце” 
(Любен Каравелов), „Под игото” (Иван Вазов), „Секира и търнокоп” (Стоян Михайловски), „До Чикаго и назад” 
(Алеко Константинов), „Светúте застъпници” (Елин Пелин), „Песента на колелетата” (Йордан Йовков), „В 
южните земи” (Антон Страшимиров), „Идилии” – „Pietа” (Петко Ю. Тодоров), „Къде е щастието” (Николай 
Райнов), „Железният светилник” (Димитър Талев), „Тютюн” (Димитър Димов), „Крадецът на праскови” 
(Емилиян Станев), „Мъжки времена” (Николай Хайтов), „Нежната спирала” (Йордан Радичков), „Будители 
– апостоли” (Александра Куманова), „Легенда за светлината”, ръкописа на „ЗЛАТНАТА  ХРИСТОМАТИЯ  НА  
БЪЛГАРИЯ”  (Николай Василев). 

Библиогр. информ.: 1. VІ Студентска науч. конф. „Информация: универсалност и свобода – избор, достъп, 
прозрачност” (21.05.2010 г.) : Прогр. / СВУБИТ. – София, 2010, с. 1. ; 2. VІІІ Национална научна конференция с 
международно участие (1.11.2010 г.: „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век” : Прогр. / УниБИТ и др. 
– София, 2010, с. 1; 3. Послание на интеракцията на УниБИТ  „HOMO  NARRANS” / Ц. Кирилова и др. (NN 1236-
1244). // Тр. на  Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 556; 578; 601. –  Други авт.: Д. 
Семерджиева-Паскова, Г. Драгиева, Г. Георгиева, В. Велкова, И. Тороманов, М. Генчева, И. Миткова, В. Димитрова. 
<http://www.unibit.sno.bg>; 4. Персонажи в интеракцията на УниБИТ  „HOMO  NARRANS” / С. Тегаркова и др. 
(NN 1245-1255). // Тр. на  Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 556; 579; 602. – Други 
авт.: М. Лалошев, Н. Йорданова, Т.. Илиева, Д. Илкова, Т. Павлова, В. Нацкова, Р. Халил, Б. Милчева, Р. Станчева, Ц. 
Николова. <http://www.unibit.sno.bg>. 

 Отз.: 1. Куманова, А. Студентското научно общество : [За І-VІ Студентски научни конференции на 
СВУБИТ и Том І-VІ на Тр. на СНО при СВУБИТ]. // Библиотека (София), 2010, N 4, с. 43-44. – Прил: Стратификация 
на изследванията на Студентското научно общество (СНО) на СВУБИТ по І-VІ Студентски  научни конференции 
(2005-2010 г.): Табл. 1; Систематизиран хронологично-азбучен библиографски списък на публикациите на студентите 
„Tabula gratulatorum” (І-VІ TG) (2005-2010 г.), поместван в „Трудовете  на СНО при СВУБИТ” (Т. І-VІ): Табл.; 2. 
Стилиянов, Т. Интерактивно слово за заветите и настоящето [: VІ Студентска науч. конф. и изложба на Студентското 
науч. о-во при СВУБИТ „Информация: универсалност и свобода – избор,  достъп, прозрачност” („Information: 
universality and freedom – choice, access, transparency”]. // Информ. бюл. на  Центр. библ. на БАН (София), 2010, N 8, 
с. 17-18. – Публ. на фотогр. от Пленарното заседание на форума  / М. Таланова ; 3. [Стилиянов, Т.] Трапеза на духа 
[:VІ  Студентска науч. конф. и изложба на Студентското науч. о-во при СВУБИТ „Информация: универсалност и 
свобода – избор,  достъп, прозрачност” („Information: universality and freedom – choice, access, transparency” ; Акад. 
ин–  тертекстуална аксиология към VІ Студентска науч. конф. ...]. // За буквите – О писменехь : Кирило-Методиевски 
вестник, N 33, ноември 2010, с. 2. Публ. на фотогр. от Пленарното заседание на форума  /  М. Таланова; 4. [Георгиев, 
Л.] УниБИТ отбеляза своята 60-годишнина с впечатляващ форум [: 1 ноември 2010 г. – Ден на народните будители – 
VІІ Нац. науч. конф. с межд. участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век”]. // Издател (В. Търново), 
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2010, N 4, с. 29; 5. Апостолова, Б. и др. Плетение словес [: 1 ноември 2010 г. – Ден на народните будители – VІІ 
Нац. науч. конф. с межд. участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век”] / Б. Апостолова, Б. Николова. 
// За буквите – О писменехь : Кирило-Методиевски вестник, N 34, май 2011, с. 2. –  Публ. на фотогр. от  Акад. 
церемония, въвеждаща към Пленарното заседание на форума  /  М. Таланова; 6. Проф. д.п.н. Александра Куманова, 
Университет по библиотекознание и информационни технологии: На будните, а не на спящите помага правото: 
Квинтесенция на проблема за информационния код на българската духовност е осмислянето на изконния въпрос за 
българското изящно слово като израз на народния дух / Интервюто взе: Струмина, Светла. // Учит. дело, N 4 (362 
484), 30 януари 2012, с. 1, 4, 8.

Рец.: 1. Александрова, К. Трапеза на Словото – бъдещето на нашата цивилизация (Послание на 
интеракцията на УниБИТ „ПЛЕТЕНИЕ  СЛОВЕС” – „HOMO NARRANS”) (N 1151). // Тр. на  Студентското научно 
общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 289-291. <http://www.unibit.sno.bg>; 2. Лалошев, М. Стожерите на 
българската национална идентичност (Персонажи на интеракцията на УниБИТ „ПЛЕТЕНИЕ СЛОВЕС” – „HOMO  
NARRANS”) (N 1246). // Тр. на  Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 313-314. <http://
www.unibit.sno.bg>. 

2012

450. БЯЛА СВЕТЛИНА (LUX ALBA) : Оратория за България – интеракция за 
универс. код на бълг. книжовност и лит. (Божествен флорилегиум – Идил. триптих : [1-
3]) : Акад.  интертекстуална аксиология / Под ред. на Н. Василев … [и др.] ; Посв. се на 
С.  Денчев ; Епиграф: „Помогни ми, Господи, да помогна на слепите да прогледнат.” – Н. 
Василев. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. 
технологии (до 30.09.2010 – СВУБИТ) (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 7, 2012, с. 553-604 : 
с ил. – Съавт: Н. Василев. ; Други ред: о. Стефан Пашов, Иван Теофилов. – Без подпис. 

Съдържа: 
3.3. „П Е С Е Н      НА      П Е С Н И Т Е”       (H  O  M  O       C  A  N  T  A  N  S)” : Акад. интертекстуална 

аксиология към VІІ Студентска науч. конф. „Информацията – фактор, мисия, истина” – „The information – factor, 
mission, truth” (девиз: „Vivat, crescat, fl oreat” – „Нека да живее, да расте, да процъфтява”) (20.05.2011 г.) (докл.: 
NN 537-614) и ІХ Нац. науч. конф. с междунар. участие, 1.11.2011 г.: „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ 
век”) / А. Куманова, Н. Василев ; Под ред. на: о. С. Пашов, Ив. Теофилов. 

Райската градина – ПЕЕЩИЯТ ЧОВЕК (поезията от Н. Вапцаров): Никола Вапцаров, Николай 
Лилиев, Елисавета Багряна, Атанас Далчев, Иван Пейчев, Веселин Ханчев, Александър Геров, Александър 
Вутимски, Валери Петров, Блага Димитрова, Божидар Божилов, Павел Матев, Лиляна Стефанова, Пеньо 
Пенев, Петър Караангов, Иван Динков, Евтим Евтимов, Константин Павлов, Михаил Берберов, Христо Фотев, 
Владимир Башев, Любомир Левчев, Дамян Дамянов, Борис Христов, Маргарита Петкова 

(Музикални фрагменти: Великденски камбанен звън, „Достойно ест” (Св. Йоан Кукузел), българската 
народна песен „Отдавна ли си, моме, калугерица” (изпълнява: Пенка Павлова), „Сътворението: Оратория” (Й. 
Хайдн), „Ave Мaria” (Фр. Шуберт), „Реквием” (В. А. Моцарт), „Симфония N 3. EROIKA” (Лудвиг ван Бетовен), 
„Тристан и Изолда (Въведение)” (В. Р. Вагнер), „Пер Гюнт (Песента на Солвейг)” (Едвард Григ), „Музика на 
водата” (Г. Фр. Хендел), „Огънят” (Мануел де Фая), „Медитация” (Жул Масне), Химн на Република България 
„Горда Стара планина”, Химн на Обединена Европа „Alle Menschen wеrden Brüder”, Студентски  химн 
„Gaudeamus igitur”, Химн, посветен на 24 май, „Върви, народе възродени”) 

Цит.: Св. евангелие от Матея (Мат.) и от Иоана (Иоан.); Първо послание на Св. апостол Павел 
до Коринтяни (1 Кор.); Пространно житие на Св. Петка Търновска  (Св. Патриарх Евтимий Търновски) 
(ПЕТ) (XIV в.) („…  от Патриарх Евтимий – житие и живот на нашата преподобна майка Параскева и как 
тя бе пренесена в преславния [наш] град Търново, написано от [кир] Евтимий, Патриарх Търновски” – цит. 
по  Стара българска литература. Житиеписни творби, София, 1986, с.191-202; стиховете на поетите: Николай 
Лилиев („Съдбата те изпраща бледен...”), Елисавета Багряна („Амазонка”), Атанас Далчев („Съдба”), Никола 
Вапцаров („Прощално”), Иван Пейчев („Ще се усмихват сините води”), Веселин Ханчев („Под люлака”), 
Александър Геров („Гълъби”), Александър Вутимски („Стихотворения за синьото момче”), Валери Петров 
(„Катастрофа пред гаража”), Блага Димитрова („Прегръдка”), Божидар Божилов („Миниатюра”), Павел 
Матев („Любов – магическа реалност...”), Лиляна Стефанова („Последна точка...”), Пеньо Пенев („Когато 
се наливаха основите”), Петър Караангов („Ключове”), Иван Динков („Жесток и просълзен...”), Евтим 
Евтимов („За две ръце...”), Константин Павлов („Българо-вавилонско стихотворение”), Михаил Берберов 
(„Ще те намеря...”), Христо Фотев („Колко си хубава!...”), Владимир Башев („Рисунка”), Любомир Левчев 
(„Недопустимост”), Дамян Дамянов („Любов”), Борис Христов („Жената Мария”), Маргарита Петкова 
(„Пунктуация”) (цит. по: Антология на българската любовна лирика / Съст.  Божидар Божилов, Давид Овадия, 
Димитър Стефанов, Йордан Милев, София, 1976; „Пиета (Sеdes Sapientiae)” (А. Куманова); Василев, Н. 
Критически диалози, София, 1990; ръкописа на „ЗЛАТНАТА  ХРИСТОМАТИЯ  НА  БЪЛГАРИЯ” (Н. Василев); 
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Словото – българска виртуална библиотека. // <www.slovo.bg>. 
Библиогр. информ.: 1. VІІ Студентска науч. конф. „Информацията – фактор, мисия, истина” (20.05.2011 г.) : 

Прогр. / УниБИТ. – София, 2011, с. 1. ; 2. ІХ Национална научна конференция с международно участие (1.11.2011 г.: 
„Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век” : Прогр. / УниБИТ и др. – София, 2011, с. 1; 3. Съвременните 
поети на България, представени в интеракцията на УниБИТ  „HOMO  CANTANS” / Н. Лилов и др. (NN 1176-1184). 
// Тр. на  Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 554; 576; 599. – Други авт.: М. Тодоров, 
А. Георгиев, Г. Георгиев, В. Аролска, Д.  Владимирова, Г. Вучева, Д. Младенова, Н. Иванова. <http://www.unibit.
sno.bg>; 4. Сравнителна характеристика на интеракциите на УниБИТ  „HOMO  VERBI  GRACILIS”  и  „HOMO  
CANTANS” (Фактологичен разрез) / Е. Йоцова и др. (NN 1185-1190). // Тр. на  Студентското научно общество при 
УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 554; 576; 599. – Други авт.: Д. Жикова, А. Сергеев, М. Атанасова, М.  Вълов, К. 
Лазаров. <http://www.unibit.sno.bg>; 5. Сравнителна характеристика на интеракциите на УниБИТ  „HOMO  VERBI  
GRACILIS”  и  „HOMO  CANTANS” (Първично-документален разрез) / С. Колева и др. (NN 1191-1197). // Тр. на  
Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 554; 577; 600. – Други авт.: Е. Гочева, М. Матова, 
Т. Иванова, М.  Михайлова-Аси, П. Иванов, М. Пейкова. <http://www.unibit.sno.bg>; 6. Послание на интеракцията 
на УниБИТ  „HOMO  CANTANS” / Л. Методиева и др. (NN 1266-1274). // Тр. на  Студентското научно общество при 
УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 557; 579; 602. – Други авт.: Й. Тончева, Д. Джаджарова, А. Сотирова, И. Кикарина, 
И. Младенова, К. Катинин, М. Иванов, М. Андонова. <http://www.unibit.sno.bg>; 7. Персонажи в интеракцията на 
УниБИТ  „HOMO  CANTANS” / И. Стоичкова и др. (NN 1275-1281). // Тр. на  Студентското научно общество при 
УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 557; 579; 602. – Други авт.: А. Пешева, В. Бисеринкова, П. Петков, В. Пенков, Н. 
Тодоров, А. Георгиева. <http://www.unibit.sno.bg>. 

Рец.: Чобанов, А. Песен на песните : [Oтзив за I-VII Студентски научни конф. (2005-2011 г.) в УниБИТ и 
по-специално – за VII-та конф., предшествана от Академична интертекстуална аксиология „Песен на песните”, дело 
на проф. А. Куманова и д-р Н. Василев; За  Трудовете на Студентското научно общество, Т. I-VI (2008-2011 г.)]. // 
Издател (В. Търново), 2011, N 1-2, с. 45-51. 

Отз.:  1. Апостолова, Б. и др. [VІІ] Седма студентска научна конференция и изложба на УниБИТ 
[„Информацията – фактор, мисия, истина” („The information – factor, mission, truth”), 20.05.2011 г.] / Б. Апостолова, Б. 
Николова. // Информ. бюл. на Центр. библ. на БАН (София), V, 2011, N 7 (53), с. 11-12; 2. Чобанов, А. VІІ Студентска 
научна конференция и изложба [„Информацията – фактор, мисия, истина” („The information – factor, mission, truth”) на 
Унив. по библиотекознание и информ. технол.  – 20.05.2011 г.]. // Библиотека  (София), 2011, N 3, с. 18; 3. Стефанова, 
Л. Университет на бъдещето [: Слово : За Академичната интеракция, която я предхожда VІІ Студентска научна 
конференция и изложба на УниБИТ – 20.05.2011 г.]. // Тр.  на Студентското научно общество при УниБИТ (София), 
Т. VІІ, 2012, с. 89-90; 4. Пенева, А. Информацията като съдба [: Слово : За VІІ Студентска научна конференция и 
изложба на УниБИТ – 20.05.2011 г. и Академичната интеракция, която я предхожда]. // Пак там, Т. VІІ, 2012, с. 
101-102;  5. Проф. д.п.н. Александра Куманова, Университет по библиотекознание и информационни технологии: 
На будните, а не на спящите помага правото: Квинтесенция на проблема за информационния код на българската 
духовност е осмислянето на изконния въпрос за българското изящно слово като израз на народния дух / Интервюто 
взе: Струмина, Светла. // Учит. дело, N 4 (362 484), 30 януари 2012, с. 1, 4, 8; 6. Чобанов, А. Песен на песните [VІІ 
Студентска научна конференция и изложба „Информацията – фактор, мисия, истина” („The information – factor, 
mission, truth”) на Унив. по библиотекознание и информ. технол.  – 20.05.2011 г.]. // Науч. тр. на УниБИТ (София), 
Т. 10, 2012, с. 447-449. – Рез на рус. и англ. ез. – Вложка: Стратификация на изследванията на Студентското научно 
общество (СНО) при УниБИТ (І-VІІ студентски научни конференции (2005-2011 г.) (2 стр.); 7. Иванова, Т. Красотата 
и въздействието на изящното слово (Ораториите на УниБИТ „HOMO  VERBI  GRACILIS”  и  „HOMO  CANTANS”) 
(N 1194). // Тр. на  Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 299-301. <http://www.unibit.sno.
bg>; 8. Бисеринкова, В. Идея за бъдещата култура (За персонажите в интеракцията „БЯЛА СВЕТЛИНА” – Песен на 
песните” – HOMO  CANTANS) (N 1277). // Тр. на  Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 
318-321. <http://www.unibit.sno.bg>.

 
2013

451-452. БЯЛА СВЕТЛИНА (LUX ALBA)  : Оратория за България – интеракция 
за универс. код на бълг. книжовност и лит. (Божествен флорилегиум – Идил. триптих : [1-
3]) : Акад.  интертекстуална аксиология / Под ред. на Н. Василев … [и др.] ; Посв. се на 
С.  Денчев ; Епиграф: „Помогни ми, Господи, да помогна на слепите да прогледнат.” – Н. 
Василев. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. 
технологии (до 30.09.2010 – СВУБИТ) (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 8, 2013, с. 563-624 : 
с ил. – Съавт: Н. Василев. ; Други ред: о. Стефан Пашов, Иван Теофилов. – Без подпис. 

Съдържа: 
3. 4. „Н Е      Ж И В Е Я,      А       Г О Р Я”        (H  O  M  O       P  A  S  S  I  O  N  I  S) : Акад. 

интертекстуална аксиология към VІІІ Студентска науч. конф. „Информация – комуникация – познание” – 
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„Information – communication – knowledge” (девиз:  „Мъдростта е окото на живота”  –  „Oculus vitae sapientia”) 
(18.05.2012 г.) (докл.: NN 615-708) и Х Юбилейна нац. науч. конф. с междунар. участие, 1.11.2012 г.: „Обществото на 
знанието и хуманизмът на ХХІ век”) / А. Куманова, Н. Василев ; Под ред. на: о. С. Пашов, Ив. Теофилов. 

Св. Стълба – СТРАСТНИЯТ ЧОВЕК : Диалози на авторите на изящното слово с персонажите им, 
олицетворяващи Любовта: 1. ПЕЙО ЯВОРОВ – ЛОРА; 2. ГЕО МИЛЕВ – ВЕЧНАТА ЖЕНА; 3. ХРИСТО 
СМИРНЕНСКИ – ЦВЕТАРКА; 4. НИКОЛА ВАПЦАРОВ – БОЙКА; 5. ЙОРДАН ЙОВКОВ – НОНА (Йосиф 
Давидов – Нона /Чифликът край границата/); 6. ДИМИТЪР ТАЛЕВ – КАТЕРИНА (Султана – Катерина; Лазар 
Глаушев – Рафаил Клинче /Железният светилник/); 7. ДИМИТЪР ДИМОВ – ИРИНА (Борис Морев – Ирина /
Тютюн/) 

(Музикални фрагменти: Великденски камбанен звън, „Достойно ест” (Св. Йоан Кукузел), българската 
народна песен „Йовано, Йованке” (изпълнява: Иван Андонов), „Вардар: Пиеса” (Панчо Владигеров), „Miserere” 
(Грегорио Алегри), „Адажио в сол минор”  (Томазо Албинони), „Страсти по Матея” (Й. С. Бах), „Апасионата” 
(Лудвиг ван Бетовен), „ІV симфония. ІV част” (Йоханес Брамс), „V симфония: Патетична” (П. И. Чайковски), 
„Картини от една изложба (Врата; Нощ на голия връх)” (М. П. Мусоргски), „Фантастична симфония (Танц 
на вещиците)” (Ектор Берлиоз), „Nesun dorma” (Джакомо Пучини), Композиция от запис на космически звуци, 
записани от Американската космическа агенция NASA, Каба-гайди на България, Химн на Република България 
„Горда Стара планина”, Химн на Обединена Европа „Alle Menschen wеrden Brüder”, Студентски  химн 
„Gaudeamus igitur”, Химн, посветен на 24 май, „Върви, народе възродени”) 

Цит.: Битие, Псалтир, Песен на Песните, Премъдрост Соломонова, Св. евангелие от Лука, Първо 
послание на Св. ап. Павла  до  Коринтяни, Св. епископ Климент Охридски.  Молитва преди изповед, Св. 
епископ Константин Преславски. Азбучна молитва, Св. патриарх Евтимий Търновски.  Житие на Св. Петка, 
Петко Р. Славейков. Изворът на белоногата, Иван Вазов. Тя, Христо Ботев. До моето първо либе, Пенчо П. 
Славейков. На нощта си ясен месец, Пейо Яворов. Аз не съм сам, Две души, На Лора, Гео Милев. Ад, Христо 
Смирненски. Цветарка, Никола Вапцаров. Прощално, Елисавета Багряна. Потомка, Дора Габе.  Птици, 
Евтим Евтимов. За две ръце; ръкописа на „ЗЛАТНАТА  ХРИСТОМАТИЯ  НА  БЪЛГАРИЯ” (Н. Василев); 
„Виланел” (Шарл Льоконт дьо Лил / прев. Н. В., А. К.); „Събрани – разделени” (А. Куманова). 

[3. 5. „О Т В О Р Е Т Е      И      П Р О С Т Е Т Е”        (H  O  M  O       L  U  D  E  N  S)  : Акад. 
интертекстуална аксиология към ІХ Студентска научна конференция „Информация – наука – култура – изкуство 
– религия” (17.05.2013 г.) (259 докл.: NN 709-967; (девиз:  „Знанието   е   сила”  –  „Scientia   est   potentia”)) и ХІ 
Национална научна конференция с международно участие, 1.11.2013 г.: „Обществото на знанието и хуманизмът на 
ХХІ век”): Дъгата  –  ИГРАЕЩИЯТ  ЧОВЕК  (Детската  поезия): 1. Св. Константин-Кирил Философ; 2. Св. 
Патриарх Евтимий Търновски; 3. Св. о. Паисий Хилендарски; Петко Р. Славейков; 5. Елин Пелин; 6. Дора 
Габе; Никола Вапцаров. 

(Музикални фрагменти: Св. Йоан Кукузел. Достойно ест; Грегорио Алегри. Miserere; Томазо 
Албинони. Адажио в сол минор; Масне. Медитация; арията „Una  Furtiva Lagrima” от операта на Гаетано 
Доницети „Елексирът на любовта” в изпълнение на Лучано Павароти подчертават съвършените образци  на 
универсалния модел за човешко поведение, отразени  в  посочените творби … Българският информационен код 
в универсалния модел за човешко поведение е обозначен чрез изпълнение на ДЕТСКИТЕ  ПЕСНИ („Хубава си, 
татковино”, „Мила Родино”, „Високи сини планини”, „Детство мое”, станали народни /записи на изпълнението 
на хор „Бодра смяна”, съхранявани в Златния фонд на Българското национално радио/) 

Цит.: Св. Писание – Стария завет (Битие /9:13/) и Новия завет (Първо послание на Св. ап. Павел до 
Коринтяни /3:2; 14:20; 15:41/); Св. Константин Кирил-Философ – Проглас към Евангелието; Св. архиепископ 
Климент Охридски – Пространно житие на Константин-Кирил, Слово за Св. Троица, Трипесници за 
Рождество Христово; Св. патриарх Евтимий Търновски – Пространно житие на Св. Петка Търновска, 
Пространно житие на Св. Филотея Темнишка; Св. о. Паисий Хилендарски – История славяноболгарская ...; 
Иван Вазов – Молитва, Песен за синчеца, Училище, Отечество любезно; Петко Рачов Славейков – Татковина; 
Цветан Радославов – Мила Родино; Гео Милев – As dur; Никола Вапцаров – Пролет, Не бойте се, деца, 
Стихотворения за деца; Елин Пелин – Пред дъжда; Младен Исаев – Високи, сини планини; Дора Габе – 
Унесено се вглеждах в небесата, Бе тиха нощ; Елисавета Багряна – Потомка; Веса Паспалеева – Доволен; 
Богомил Гудев – Детство мое; Николай Николов – Месечко ясен; Леда Милева – Зайченцето бяло; Георги 
Авгарски – Деца;  Цецилий Стаций – Другари; Николай Василев – Видение; Александра Куманова – В люлка 
небесно тъкана; Александра Куманова, Николай Василев – Дъгата. 

Библиогр. информ.: 1. ІX Студентска науч. конф. „Информационна култура: наука – изкуство – религия” 
(17.05.2013 г.) : Прогр. / УниБИТ. – София, 2013, с. 1; 2. ХІ Нац. науч. конф. с междунар. участие „Обществото на 
знанието и хуманизмът на ХХІ век” (1.11.2013 г.) : Прогр. / УниБИТ  и др. – София, 2013, с. 1; 3. Сцена от спектакъла 
[Акад.  интертекстуална интеракция „Отворете и простете” (Ноmo ludens)” – част от ораторията за България „Бяла 
светлина” : сцената „Младенец – Словото предвечно (Дъгата)”, с която се открива ІX Студентска науч. конф. на 
Студентското науч. о-во на УниБИТ „Информационна култура: наука – изкуство – религия” (17.05.2013 г.)] : Фотогр. / 
Д. Бояджиев. // За буквите – О писменехь : Кирило-Методиевски вестник (София), N 40, ноември 2013, с. 25.

Отз.: 1. [Денчев, С.] Подпомагане на обучението и развитието на студентите: Разд. ІІІ. // [Денчев, С.] Отчет 
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за дейността на УниБИТ за периода 2011/2012 година. – София, 2013, с. 49-51; 2. Върбанова-Денчева, К. С духа на 
будителите (ХІ Национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът 
на ХХІ век. // За буквите : О писменехь : Кирило-Методиевски вестник (София), XXXV, N 41, декември 2013, с. 18, 
с ил.; 3. Пандулис, А. и др. „Отворете и простете” [: ІX  Студентска науч.  конф.  и  изложба  на  СНО  при  УниБИТ 
„Информационна култура: наука – изкуство – религия” („Information culture: science – art – religion”, 17.05.2013 г.)] / А. 
Пандулис, М. Караджинова. // Науч. тр. на УниБИТ (София), Т. 11, 2013, с. 473-476. – Рез на рус. и англ. ез.

Рец.: 1. Пандулис, А. и др. „Отворете и простете” [: ІX  Студентска науч.  конф.  и  изложба  на  СНО  
при  УниБИТ „Информационна култура: наука – изкуство – религия” („Information culture: science – art – religion”, 
17.05.2013 г.)] / А. Пандулис, М. Караджинова. // Информ. бюл.  на  Центр. библ. на  БАН  (София),  2013,  N 4-5,  с. 
13-14;  2.  Муканова, П. Свещената дъга в небето на България – интеракцията „HOMO  LUDENS” (Универсалният 
модел за човешко поведение) (N 1199). // Тр. на  Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 
305-306. <http://www.unibit.sno.bg>; 3. Шапкалова, С. Онтология на изящната словесност (Уникалната интеракция на 
УниБИТ „Отворете и простете” –  HOMO LUDENS”) (N 1300). // Тр. на  Студентското научно общество при УниБИТ 
(София), Т. ХІ, 2016, с. 322-324. <http://www.unibit.sno.bg>.

ЕПИЛОГ:
„П О Ч А К А Й,      С Л Ъ Н Ц Е!” 
О Ч А К В А Щ И Я Т     Ч О В Е К       (H O M O      E Х S P E C T A N S)
(Музикални фрагменти: посланието към вселената от земните жители  –  българската 

народна песен „Дельо Войвода”, изпята от Валя Балканска; Джоакино Росини  – „Stabat Mater”; 
Масне – „Медитация”]

Библиогр. информ.: 1. VІІІ Студентска науч. конф. „Информация – комуникация – познание” (18.05.2012 г.) 
: Прогр. / УниБИТ. – София, 2012, с. 1. ; 2. Х Нац. науч. конф. с межд. участие (1.11.2012 г.: „Обществото на знанието 
и хуманизмът на ХХІ век” : Прогр. / УниБИТ и др. – София, 2012, с. 1; 3. Фреймова картина на интеракцията на 
УниБИТ  „HOMO  PASSIONIS” (Философски контекст) / П. Скендерова-Алексиева и др. (NN 1282-1290). // Тр. 
на  Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 557; 580; 603. – Други авт.: Г. Андонова, Е. 
Стойкова, К. Стефанова, М. Бояджиева, М. Янев, С. Нончева, М. Хаджиева, М. Найдова. <http://www.unibit.sno.bg>; 2. 
X Студентска науч. конф. „Информация – творчество – синтез” (16.05.2014 г.) : Прогр. / УниБИТ. – София, 2014, с. 1; 
3. ХІІ Нац. науч. конф. с междунар. участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век” (31.10-1.11.2014 г.) : 
Прогр. / УниБИТ  и др. – София, 2014, с. 3; 4. Фреймова картина на интеракцията на УниБИТ  „HOMO  PASSIONIS” 
(Първичнодокументален разрез) / А. Кръстева и др. (NN 1291-1299). // Тр. на  Студентското научно общество при 
УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 558; 580; 603. – Други авт.: Г. Манджукова, Л. Павлова, П. Сандева, Л. Ангелова, Л. 
Златева, М. Димитрова, Й. Младенска, Д. Давидова. – <http://www.unibit.sno.bg>.

Отз.: 1. Пандулис, Андреа. ХІ Студентска научна конференция и изложба на УниБИТ „Магистрали  на 
цивилизацията – информация, знание, памет” (22.05.2015 г.) / Епиграф: „Non scholae, sed vitae discimus” – „Учим не 
за училището, а за живота”. // Науч. тр. на УниБИТ (София), Т. 12, 2014, с. 571-573 : с ил. – Рез. на рус. и англ. ез.; 
2. [Денчев, С.] Подпомагане на обучението и развитието на студентите: Разд. ІІІ [: За Студентското научно общество 
при УниБИТ; Х Юбилейна Студентска научна конференция и изложба „Информация – творчество – синтез” – 
„Information – creation – synthesis” (девиз:  „Дела, а не думи” – „Res, non verba”) (16.05.2014 г.) (92 доклада: NN 968-
1058); том ІХ на „Трудовете на СНО при УниБИТ”; за отбелязването на 24 май в УниБИТ с фрагмент от ораторията 
„Бяла светлина”]. // [Денчев, С.] Отчет за Ректора за дейността на УниБИТ за учебната 2013/2014 година. – София, 
2015, с. 43, 44.

Рец.: 1. Струмина, С. Студентска науучна конференция се проведе в чест на 24 май [: За  VІІІ Студентска 
науч. конф. и изложгба на УниБИТ „Информация – комуникация – познание” и интеракцията „Не живея, а 
горя” (Homo Passionis)” (18.05.2012 г.)]. // Учит. дело, N 21 (362 501), 28 май 2012, с. 3. –  Публ.  на  фотогр.  от  
Пленарното  заседание  на  форума  /  Д. Бояджиев;  2. Струмина, С. и др. Светата стълба на духа на България [: 
За  VІІІ Студентска науч. конф. и изложгба на УниБИТ „Информация – комуникация – познание” и интеракцията 
„Не живея, а горя” (Homo Passionis)” (18.05.2012 г.)] / С. Струмина, Т. Стилиянов. // Информ. бюл. на  Центр. библ. 
на   БАН (София),  2012,  N  5  (63), с. 9.  –  Публ.  на  фотогр.  от  Пленарното  заседание  на  форума  /  Д. Бояджиев. 
– На титулн. стр. на бюл. за авт. на публ. е посочена  А. Куманова;  3. Струмина, С. и др. Светата стълба на духа 
на България [: За  VІІІ Студентска науч. конф. и изложгба на УниБИТ „Информация – комуникация – познание” и 
интеракцията „Не живея, а горя” (Homo Passionis)” (18.05.2012 г.)] / С. Струмина, Т. Стилиянов. // <http://www.sno.
unibit.bg>. – 29.05.2012. – 10 с. с ил. – Публ.  на  визиите на кориците на томове І-VІІ на Тр.  на  СНО при УниБИТ 
и кадри от  Пленарното  заседание  на  форума  /  Д. Бояджиев.;  4. Апостолова, Б. и др. VIII Студентска научна 
конференция „Информация – комуникация – познание” (18.05.2012 г.). // Докторантски бюл. / Изд. на Доктор. съвет 
при БАН ; Б. Апостолова, Т. Стилиянов, 2012, N 2 (май), с. 46-48.  <http://www.phd.bas.bg>;  5. [Хинкова, Б. и др.] 
Светата стълба : VІІІ Студентска научна конференция „Информация – комуникация – познание”  –  „Information – 
communication – knowledge” (девиз: „Мъдростта е окото на живота” – „Oculus vitae sapientia”) (18.05.2012 г.) 
(94 доклада: NN 615-708) / Б. Хинкова, Б. Николова. // За буквите – О писменехь : Кирило-Методиевски вестник 
(София), N 38, ноември 2012, с. 27; 6. Струмина, С. Научен форум за обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ 
век : [ХІІ национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ 
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век” (София, УниБИТ, БАН – 31.10 – 1.11.2014 г. : За Академичната интеракция на УниБИТ „Почакай, слънце!”]. // 
Учит. дело,  N 35 (3894), 10 ноември 2014, с. 6. –  Публ.  на  фотогр.  от  Студентската постерна сесия на 31.10.2014 
г.  „Книжовност и хуманизъм”/  Д. Бояджиев.; 7. Енчева, М. Драматургичната аксиология на УниБИТ  „Не живея, 
а горя” – „HOMO PASSIONIS” (N 1198). // Тр. на  Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 
2016, с. 302-304. <http://www.unibit.sno.bg>; 7. Бояджиева, М.  Любовта – екзистенциален фактор в историята на 
човечеството (Фреймова картина на интеракцията на УниБИТ „Не живея, а горя” –  „HOMO  PASSIONIS”) (N 1286). 
// Тр. на  Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 320-321. <http://www.unibit.sno.bg>; 8. 
[Денчев, С.] Подпомагане на обучението и развитието на студентите: Разд. ІІІ [: За Студентското научно общество 
при УниБИТ; ХІ Студентска научна конференция и изложба „Магистрали на цивилизацията – информация, знание, 
памет” – „Highways of the Civilization – information, knowledge, memory” (девиз: „Учим не за училището, а за 
живота” – „Non scholae, sed vitae discimus”) (22.05.2015 г.) (340 доклада: NN 1059-1399); том ХІ на „Трудовете на 
СНО при УниБИТ”; за отбелязването на 24 май в УниБИТ с фрагмент от ораторията „Бяла светлина”]. // [Денчев, С.] 
Отчет за Ректора за дейността на УниБИТ за учебната 2014/2015 година. – София, 2016, с. 50-52. 

ХІV. Научно-документален филм

453. Ритъмът на времето [Видеозапис] : Нестинарство : Информ. карта : Науч.-
докум. филм / Продуцент, идея и концепция проф. Стоян Денчев ; Сценарий А. Куманова, 
Милен Куманов ; Режисура А. Куманова, Андрей Алтъпармаков ; Оператор Стефан 
Алтъпармаков ; Ред. Никола Казански, Антон Даскалов ; Консултанти Николай Цв. Кочев 
(София) ... [и др.]. – София : БУЛФИЛМ, 2008. – 1 оптчен диск (DVD). – Редуц. версия на 
бълг. и англ. ез. 2007; Разшир. версия на бълг., рус., англ. ез. 2008. 

Други консултанти: проф. Мишел Виевиорка (Париж), проф. Франческа Брези 
(Рим), проф. Елза Вилфрид (Фрайбург), проф. Николай Яръмов (София), о. Мариуш 
Полцин (София). – Изд. на Специализирано висше у-ще по библиотекознание и информ. 
технологии. – Дигит.  изд.

Загл. на рус. ез.: Ритм времен (Нестинарство: Информационная карта) ; загл. на англ. ез.:  The rhythm of the 
time (Nestinarstvo (fi re-dancing): Information map.

Отз.: 1-3. Интелектуални събития на СВУБИТ [: За първата премиера на научно-докум. филм „Ритъмът 
на времето : Нестинарство (Информационна карта)”, село Българи, Странджа планина, 28.09.2007 г. / С. Денчев, … и 
др. ; Титри на филма ; Основа на сценария : Текстологична палитра на синтезирана историогр. карта на изследването 
на информ. среда (физическа – биологична – културна) на нестинарството – основа на дикторския текст, звучащ 
зад кадър.]. // <www.svubit.org>. – 09.10.2007. – 15 с.; 4. [От ред.] Ритъмът на времето : Научно-докум. филм [за 
нестинарството в България]. // За буквите – О писменехь : Кирило-Методиевски вестник (София), N 26, ноември 
2007, с. 34; 5. Сукиасян, Э. Р. Две конференции в декабре [: О премьере науч.-докум. филма „Ритм  времени” на 
Х междунар. конф. „ЕVА-2007 (Electronic Imaging & the Visual Arts = Электронные изображения и визуальные 
искусства)”, Москва, 3-6 дек. 2007 г.]. // Университетская книга  (Москва), 2008, N 1, с. 10-14; 6. [От ред.] Общуване 
с небесата : Ритъмът на времето (Нестинарство: Информационна карта) [: Съобщение за едноименния филм на DVD]. 
// За буквите – О писменехь : Кирило-Методиевски вестник (София), N 29, ноември 2008, с. 30; 6. Православие 
край Сена (Изложба „Кирилицата и българската култура в европейското културно пространство”). // За буквите – О 
писменехь : Кирило-Методиевски вестник (София), N 30, май 2008, с. 20; 7. Наш вуз представя България в Париж 
[: За премиерата на 9.03.2009 г. в  Руския православен богословски институт „Св. Сергйй” – Париж, Франция]. 
// Дума (София), бр. 52, 7 март 2009, с. 29; 8. Михайлов, Любомир. Професор Александра Венкова Куманова – 
библиографовед, философ, когнитолог. // Бележити български жени [: Справ.-енцикл. изд.]. – В. Търново : Сириус4, 
2009, с. 12-13 : с портр.; 9. [Куманова, А. и др.] Странджа си спомни нестинарите и през зимата / [А. Куманова, В. 
Божилова]. // Компас (Бургас), N 2379, 19-21 февр. 2010, с. 3; 10. Пандулис, А. и др. „Отворете и простете” [: ІX  
Студентска науч.  конф.  и  изложба  на  СНО  при  УниБИТ „Информационна култура: наука – изкуство – религия” 
(„Information culture: science – art – religion”, 17.05.2013 г.)] : За показването на филма ... и дарението на УниБИТ на 
класическата и електронната библиотека „Нестинариана” / А. Пандулис, М. Караджинова. // Науч. тр. на УниБИТ 
(София), Т. 11, 2013, с. 473-476. – Рез на рус. и англ. ез. 

Рец.: 1. Божилова, В. Нестинарството в „Ритъмът на времето” : [Рец. за премиерата на 28.09.2007 г. в село 
Българи – Странджа на едноименния научно-докум. филм: Ритъмът на времето (Нестинарство: Информационна 
карта) : Науч.-докум. филм / Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол. ; Продуцент, идея 
и концепция проф. С. Денчев ; Сценарий А. Куманова, М. Куманов ; Режисура А. Куманова, А. Алтъпармаков. 
// Компас (Бургас), N 7, 9 окт. 2007, с. 8; 2. Божилова, В. Научно-документален филм на СВУБИТ „Ритъмът на 
времето” : Информ. карта на нестинарството като отразена в историографията културна трансмисия : [Рец. за 
премиерата на 28.09.2007 г. в село Българи – Странджа на едноименния научно-докум. филм: Ритъмът на времето 
: БУЛФИЛМ, [DVD]. – Варианти: 2007: редуц.: на бълг. и англ. ез.]. // Библиотека (София), 2008, N 2, с. 58-59; 3. 
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Желязкова, К. [и др.] „Ритъмът на времето” или феноменологията на автентичния танц върху огъня в Българи : 
Филмът за нестинарството дойде при „извора“ след странстване по света / К. Желязкова [, В. Божилова] [: Рец. за 
посещението на 3.06.2008 г. на научноизслед. колектив на едноименния научно-докум. филм: Ритъмът на времето 
(Нестинарство: Информационна карта) : Науч.-докум. филм / Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. 
технол. ; Продуцент, идея и концепция: проф. С. Денчев; Сценарий: …] // Компас (Бургас), N 1971, 6-8 юни 2008, 
с. 17; 4. Божилова, В. „Ритъмът на времето” или феноменологията на ритуалния танц върху жаравата в Българи : 
Филмът на СВУБИТ за информационната карта на нестинарството се върна при „извора” след странстване по света 
: [Рец. за премиерата на 28.09.2007 г. в село Българи – Странджа на едноименния науч.-докум. филм: Ритъмът на 
времето (Нестинарство: Информационна карта) : Науч.-докум. филм / Специализ. висше у-ще по библиотекознание 
и информ. технол. ; Продуцент, идея и концепция: проф. С. Денчев; Сценарий: А. Куманова, М. Куманов; Режисура: 
А. Куманова, А. Алтъпармаков. // Издател (В. Търново), 2008, N 3-4, с. 32-33; 5. Захариева, Йорданка. Ритъмът 
на времето (Нестинарство: Информационна карта) : [Рец. за едноимен. науч.-докум. филм]. // Пак там, с. 67; 6. 
[Двадцать восьмого] 28 июля 2008 г. Российскую национальную библиотеку посетили коллеги из Болгарии [: 
Рец.: О русской премьере болг. фильма „Ритм времен : Нестинарство (Танец на расколенных углях)”, представлен в 
Санкт-Петербурге проф. … и проф. М. Кумановым, которые передали фильм в дар РНБ от имени ректора  Гос. унив. 
библиотековедения и информ. технологий проф. С. Денчева.] // <http://www.nlr.ru/news/vid_news>; 7. Божилова, В. 
Научно-документален филм на СВУБИТ „Ритъмът на времето” : Информ. карта на нестинарството като отразена в 
историографията културна трансмисия : [Рец. за премиерите на едноименния филм : БУЛФИЛМ, DVD – Варианти: 
2007–2008: на бълг., англ. и рус. ез.: 28.09.2007 г. – село Българи – Странджа, България; 15.10.2007 г. – Анже, 
Франция; 1.11.2007 г. – София, България; 4.12.2007 г. – Москва, Русия; 22.02.2008 г. – Тапаханокс, щат Вирджиния, 
САЩ; 22.05.2008 г. – Нант, Франция; 10.06.2008 г. – Крим, Украйна; 22.06.2008 г. – Варна, България; 28.07.2008 
г. – Санкт-Петербург, Русия; 1.11.2008 г. – София, България.] (N 287). // Тр. на Студентското научно общество 
при СВУБИТ (София), Т. ІІ, 2008, с. 418-422; 8. Божилова, В. „Ритъмът на времето” или феноменологията на 
ритуалния танц върху жаравата в Българи : Филмът на СВУБИТ за информационната карта на нестинарството се 
върна при „извора” след странстване по света : [Рец. за премиерата на 28.09.2007 г. в село Българи – Странджа на 
едноименния науч.-докум. филм: Ритъмът на времето (Нестинарство: Информационна карта) : Науч.-докум. филм 
/ Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол. ; Продуцент, идея и концепция: проф. С. Денчев; 
Сценарий: А. Куманова, М. Куманов; Режисура: А. Куманова, А. Алтъпармаков…]. // Тр. на Специализ. висше у-ще 
по библиотекознание и информ. технол. (София), 2008, Т. 7, с. 579-583; 9. Димитрова, Е. Научно-документалният 
филм „Ритъмът на времето” – информационна карта на културата [: Рец. за филма / С. Денчев и др. – 2008.] // Тр. на 
Студентското научно общество при СВУБИТ (София), Т. ІV, 2009, с. 332-334. 

ХІV. 1. Премиери
 на научно-документалния филм „Ритъмът на времето” 

 
1. 28.09.2007 г. – село Българи – Странджа, България; 

2. 15.10.2007 г. – Католически университет – Анже, Франция; 
3. 1.11.2007 г. – Национален дворец на културата – София, България

на Пленарното заседание на откриването на 
Петата национална научна конференция 

с международно участие на УниБИТ 
(доклад на форума); 

4. 4.12.2007 г. – Библиотека за чуждестранна литература „М. И. Рудомино” – 
Москва, Русия

на Международната конференция „EVA 2008” 
„Информационно общество, култура, образование” 

(доклад на форума); 
5. 22.02.2008 г. – Католически колеж „Св. Маргарита” – 

Тапаханокс, щат Вирджиния, САЩ; 
6. 22.05.2008 г. – Католическия университет – Нант, Франция; 

7. 3.06.2008 г. – с. Българи – Странджа, България; 
8. 10.06.2008 г. – Център на Международната конференция „Крим 2008” – 

Крим, Украйна
на Международната конференция 

„Библиотеките, образованието и технологиите за културата” 
(доклад на форума); 

9. 22.06.2008 г. – Дом на учените „Ж. Кюри” – 
Варна, България

на Пленарното заседание на откриването 
на Световния форум „Informing Science 2008”,
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съпровождащо Пленарния доклад на форума; 
10. 28.07.2008 г. – Руска национална библиотека – 

Санкт Петербург, Русия; 
11. 1.11.2008 г. – Национален дворец на културата – София, България

на Шестата национална научна конференция 
с международно участие на УниБИТ,

представяща статуса на информатизацията 
(доклад на форума);

12. 17.12.2008 г. – Санктпетербургски държавен университет 
по култура и изкуство 

по време на 90-годишния юбилей на висшето учебно заведение – 
Санкт Петербурт, Русия;

13. 21.01.2009 г. – Културното представителство 
към Посолството на Ислямска република Иран в България 

след Българо-иранския семинар
„Молла Садра Ширази 

и философските измерения на религиозния опит”
(Софийски университет „Св. Климент Охридски” – 

Център за изследване на религиите) – София, България;     
14. 9.03.2009 г. – Руския православен богословски институт „Св. Сергий” – 

Париж, Франция;
15. 4.09.2009 г. – Библиотека-фонд „Русское зарубежье” „А. Солженицин” и 

Българския културен институт в Москва 
при Посолството на България в Москва
по време на презентацията на проекта 

„Русское зарубежье в Болгарии 1877-2007 гг.” 
на Централната библиотека на Българската академия на науките, 

в рамките на Годината на България в Русия – 
Москва, Русия;

16. 5.06.2010 г. – телевизия „Родина” – София, България;
17. 16.08.2010 г. – телевизия ТВ 1, излъчвана на територията на САЩ 

и разпространяваща се чрез мрежата 
на 140 национални и регионални кабелни оператори на България;

18. 3.01.2011 г. – телевизия ТВ 1 (вж по-горе п. 17);
19. 6.05.2011 г. – телевизия ТВ 1 (вж по-горе п. 17);
20. 3.06.2011 г. – телевизия ТВ 1 (вж по-горе п. 17);

21. 13.12.2012 г. – Университет по библиотекознание и информационни технологии –
в час по „Академическо писане” пред поток от студенти;

22. 17.05.2013 г. – ІX Студентска научна конференция и изложба на УниБИТ
„Информационна култура: наука – изкуство – религия” –

„Information culture: science – art – religion”
(девиз:  „Знанието е сила” – „Scientia est potentia”)

пред Академическата общност на УниБИТ и
представителите на нашата библиотечна, културна и научна общественост –

от Българската академия на науките,
Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” и др.

по време на премиерата на библиографския указател, електронната
и традиционната библиотека „Нестинариана”, 

дарени от А. К. на УниБИТ;
23. 10.10.2013 г. – Национална научна конференция с международно участие 

„Политики за управление на културното наследство – 
комуникация и социализация чрез образование” 
в Националния исторически музей – София;

24. 7.09. – 16.09.2014 г.:
по време на посещение (в рамките на пребиваването в Иран 

на Делегацията на Българо-иранското женско дружество, предвождана от А. К.)
в Президентската институция, Министерството на културата,

значими организации в Иран 
(комплекса за конференции на Музея на съвременното изкуство на Иран,
Фондацията Hozeh Honari /Ислямско изкуство и интелектуален център/,
Фондацията ISLAMIC  THOUGHT  FOUNDATION  – Ислямската мисъл,
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Организацията „Жени без граници”,
Женския комитет на Иран,

в Националната библиотека на Техеран,
новинарската Агенция „МЕХР” – Mehr News Agency,
Международната телевизия „ПРЕС ТВ” /PRESSTV/,

издателството-гигант на „Еттелаат” –  „Информация” 
пред медиите,

на на симпозиума на тема „Човешките права” в Съдебната палата на Иран); 
25. 10.08.2015 г. – Нагайбакски район на Урал – Русия (в присъствието на районната телевизия);  

26. 11.08.2015 г. – Челябинска областна универсална научна библиотека –
Челябинск (Южен Урал) – Русия;

27. 2.09.2015 г. – филиал N 1 на Централната градска детска библиотека „А. С. Пушкин” – 
Санкт Петербург, Русия

 
Вж N 453.

ХV. Титулен рецензент на монографични издания и научни сборници

2009

454. Върбанова-Денчева, Кристина. Дигитална конверсия и функционална 
трансформация на библиотеките : [Моногр. изследване]. – София : За буквите – О 
писменехь, 2009. – 386 с. 

ISBN 978-954-8887-67-0
На с. 51 и 327: N 84 – библиогр. описание на тр. на А. К. и цит.: 73.

2010

455. Правдомирова, Донка. Формиране и развитие на библиографската наука в 
България до 1944 година : [Моногр. изследване]. – София : За буквите – О писменехь, 2010. 
– 352 с. 

ISBN 978-954-8887-71-7
На с. 17, 18, 24, 104, 196, 197, 275, 277, 282 – цит. на тр. на А. К.

2011

456. Назърска, Жоржета. Академично писане : Уч. помагало за студентите от 
спец. „Информ. фондове на култ.-ист. наследство” в УниБИТ. – София : За буквите – О 
писменехь, 2011. – 102 с. : с ил., табл.

ISBN 978-954-2946-03-8
На 4 с. на кор.: публ. част от рец. на A. K.
 

2012

457. Студентски  дигитален архив по религиозно културно-историческо наследство 
[Електронен ресурс] : Уч. помагало : Т. 1 / Състав., [науч. ръководител] Ж. Назърска ; Рец. 
А. Куманова. – София : За буквите – О писменехь, 2012. – 1 оптичен диск (CD ROM) (309 
с.) : цв., с ил., к., диагр., табл. 

ISBN 978-954-2946-37-3 (т. 1)

2013

458. Студентски  дигитален архив по религиозно културно-историческо наследство 
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наследство [Електронен ресурс] : Уч. помагало : Т. 2 / Състав. [и науч. ръководител] Ж. 
Назърска ; Рец. А. Куманова. – София : За буквите – О писменехь, 2013. – 1 оптичен диск 
(CD ROM) (316 с.) : цв., с ил., к., диагр., табл.

ISBN 978-954-2946-89-2 (т. 2)

2014

459. Енчева, Марина. Автоматизирани информационни системи : Уч. помагало / 
Ред. Поли Муканова ; Науч. рец. А. Куманова. – София : За буквите – О писменехь, 2014. – 
69 с.     

ISBN  978-619-185-154-6  
Името на науч. рец. отбелязано на с. 4, 69.
  
 
460. Енчева, Марина. Информационно брокерство : Учеб. помагало / Ред. Поли 

Муканова ; Науч. рец. А. Куманова. – София : За буквите – О писменехь, 2014. – 75 с.     
ISBN 978-619-185-155-3 
Името на науч. рец. отбелязано на с. 4, 74.           
                
461. Студентски  дигитален архив по религиозно културно-историческо наследство 

[Електронен ресурс] : Уч. помагало : Т. 3 / Състав., [науч. ръководител] Ж. Назърска, С. 
Шапкалова ; Рец. А. Куманова. – София : За буквите – О писменехь, 2014. – 1 оптичен диск 
(CD ROM) (264 с.) : цв., с ил., к., диагр., табл.

ISBN 978-619-185-152-2

2015

462. Александрова, Красимира. Библиографията в контекста на съвременната 
информационна парадигма : Черти на формирането :  [Моногр.]. – София : За буквите – О 
писменехь, 2015. – 294 с. : с табл., сх. 

ISBN 978-619-185-161-4
На с. 18-19, 54, 56-57, 103, 138, 272-274, 279-280, 284, 288 за А. К. и цит. на нейните тр. 

ХVІ. Рецензент и автор на отзиви и становища  
за дисертационни и хабилитационни трудове

2009

463. Борисов, Борис.  Изграждане на съвременен информационен модел в 
музейните институции в Република България : Дис. тр. за получаване на образов. и науч. 
степен „доктор” по науч. спец. 05.10.01. Теория на науч. информ. – София, 2009. – 191 л. : с 
табл., сх. – Ръкоп. 

Науч. ръководители: Ирена Петева, София Василева. – Рец.: Стоян Денчев, 
Иванка Янкова. – Библиогр.: л. 182-190. – Предложен от Специализирано висше у-ще 
по библиотекознание и информ. технологии ; Защитен пред СНС по информ. науки и 
наукознание при ВАК. – Утвърден от ВАК с протокол No 15-11 / 16.06.2010 г.

464. Велев, Евгени. Информационни аспекти и организация на системата на 
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съвременното изкуство в България : Дис. тр. за получаване на науч.-образов. степен 
„доктор” по науч. спец. 05.10.01 Теория на науч. информ. – София, 2009. – 181 л.

Науч. ръководител Стоян Денчев. – Рец.: Александра Куманова, Живка Бушева. – 
Библиогр.: л. 167-171. – Предложена от Сециализирано висше у-ще по библиотекознание 
и информ. технологии. Фак. Библиология, информ. системи и общ. комуникации. Кат. 
Информ. технологии ; Защитена пред СНС по информ. науки и наукознание. – Утвърдена от 
ВАК с протокол No 12-11 / 02.11.2009 г.

465. Върбанова-Денчева, Кристина. Дигитална конверсия и функционална 
трансформация на библиотеките : Хабилитационен труд за присъждане на науч. звание 
„професор” по науч. спец. 05.10.01. Теория на науч. информ. – София, 2009. – 359 л. : с ил., 
табл., сх. – Ръкоп.

Рец.: Костадинка Симеонова, Александра Куманова, Иванка Павлова. – Библиогр.: 
л. 253-268. – Предложен от Специализирано висше у-ще по библиотекознание и информ. 
технологии ; Избран пред СНС по информ. науки и наукознание. – Утвърден от ВАК с 
протокол No 07-2 / 01.03.2010 г.

466. Гълъбова, Севдалина. Интегративност на източниците на научна 
информация и интелектуална собственост, стандартизация и управление на качеството : 
Хабилитационен труд за присъждане на науч. звание „професор”, по науч. спец. 05.10.01. 
Теория на науч. информ. – София, 2009. – 412 с. : с табл., сх. – Ръкоп.

Рец.: Христо Мутафов, Александра Куманова, Николай Матев. – Библиогр.: с. 399-
411. – Избран пред СНС по информ. науки и наукознание при ВАК. – Утвърден от ВАК с 
протокол No 12-7 / 07.06.2010 г.

467. Правдомирова, Донка. Формиране и развитие на библиографската наука в 
България до 1944 година : Хабилитационен труд за присъждане на науч. звание „професор” 
по науч. спец. 05.03.16 История на науката и техниката (История на библиогр. наука). – 
София, 2009. – 352 с. – Ръкоп.

2010

468. Василев, Николай. Информационен код на българското изящно слово : 
Компаративист., когнитолог. и библиогр. модел : Дис. тр. за получаване на науч.-образов. 
степен „доктор” по науч. спец. 05.10.01. Теория на науч. информ. – София, 2010. – 238 л. : с 
табл. – Ръкоп. 

Науч. ръководители: Стоян Денчев, Николай Палашев. – Рец. Александра Куманова, 
Христо Мутафов. – Библиогр.: л. 177-201. – Предложена от Унив. по библиотекознание и 
информ. технологии. Кат. Библиотечно-информ. науки ; Защитена пред Научно жури на 
12.05.2011 г.

Квинтесенция на „Златната христоматия на България” – вж: NN 33, 34, 44.

469. Захариева, Йорданка. Промени в (по)знанието у възрожденския българин : 
Дис. тр. за получаване на науч. степен „доктор на науките” по науч. направл. Хуманитарни 
науки – Филология (2.1.). – София, 2010. – 364 л. : с табл., сх. – Ръкоп.

Рец.: Стоян Буров, Тодор Балкански, Цветана Георгиева. – Библиогр.: л. 346-360. – 
Именен показалец. – Предложена от Унив. по библиотекознание и информ. технологии ; 
Защитена пред науч. жури на 04.07.2011 г.
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470. Шапкалова, Светла. Теоретико-информационни аспекти на образователната 
политика на съвременното българско православие : Дис. тр. за получаване на науч.-образов. 
степен „доктор” по науч. спец. 05.10.01 Теория на науч. информ. – София, 2010. – 188 л. : с 
табл., сх. – Ръкоп.  

Науч. ръководители: Стоян Денчев, Димитър Киров. – Рец.: Александра Куманова, 
Димо Пенков. – Библиогр.: л. 159-166. – Предложен от Специализирано висше у-ще 
по библиотекознание и информ. технологии. Фак. Библиология, информ. системи и 
общ. комуникации. Кат. Информ. технологии ; Защитен пред СНС по информ. науки и 
наукознание при ВАК. – Утвърден от ВАК с протокол No 12-10 / 04.10.2010 г.

2011

471. Василева, Румелина. Библиотеките и информационното осигуряване в 
обществото на знанието (Маркетингов аспект) : Дис. тр. за присвояване на образов. 
науч. степен „доктор” по науч. спец. Теория на науч. информ. в проф. направл. 3.5. Общ. 
комуникации и информ. науки. – София, 2011. – 346 л. : с табл., сх. – Ръкоп.

Науч. ръководител Иванка Янкова. – Рец.: Искра Арсенова, Красен Стефанов. – 
Библиогр.: л. 271-346. – Предложена от Унив. по библиотекознание и информ. технологии. 
Фак. Библиология, информ. системи и общ. комуникации. Кат. Библ. мениджмънт ; 
Защитена пред Научно жури на 17.05.2011 г.

472. Златкова, Пламена. Училищните библиотеки в европейското библиотечно 
пространство (Анализи. Модели. Стратегии) : Дис. тр. за присвояване на образов. науч. 
степен „доктор” по науч. спец. Книгознание, библиотекознание, библиогр. – София, 2011. – 
260 л. : с табл., сх. – Ръкоп. 

Науч. ръководител Мария Младенова. – Рец.: Валерий П. Леонов, Боряна Христова. 
– Библиогр.: л. 252-260. – Предложен от Унив. по библиотекознание и информационни 
технол. Кат. Библ. науки ; Защитен пред Науч. жури на 28.11.2011 г.

473. Тренчева, Тереза. Интелектуална собственост на информационни източници 
в Интернет : Дис. тр. за получаване на образов. и науч. степен „доктор” по науч. спец. 
05.10.01 Теория на науч. информ. – София, 2011. – 185 л. : с табл., сх. – Ръкоп. 

Науч. ръководител Севдалина Гълъбова. – Рец.: Иванка Янкова, Божана Неделчева. 
– Библиогр.: л. 170-179. – Предложен от Унив. по библиотекознание и информ. технологии. 
Фак. Библиология, информ. системи и общ. комуникации. Кат. Библ. мениджмънт ; 
Защитена пред Научно жури на 16.05.2011 г.

2012

474. Георгиев, Лъчезар. 1. Композиция на книгата : [Изследване]. – София : Star 
way, 2007. – ISBN 978-954-8685-14-6. – 123 с. ; 2. Стратегически подходи в книгоиздаването 
и печатните комуникации. – София : Ан-ди, 2010. – ISBN 978-954-91730-9-3. – 257 с. : с 
портр. 

Доцент в Катедра „Книгоиздаване и библиотечно-информационни дейности” на ВТУ „Св. Св. Кирил 
и Методий”. Конкурс за придобиване на академичната длъжност „професор” по професионално направление 
по професионално направление „3.5. Обществени комуникации и информационни науки” (Книгознание, 
библиотекознание и библиография). Конкурсът е обявен съгласно законовите изисквания за нуждите на ВТУ „Св. Св. 
Кирил и Методий” – бр. 91 от 18.11.2011 г.
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475. Кръстева, Росица. Модел на система за управление на качеството в научно-
информационна структура (академична библиотека) : Дис. тр. за получаване на образов. и 
науч. степен „доктор” по науч. спец. 05.10.01 Теория на науч. информ. – София, 2012. – 224 
с. : с табл., ил. – Ръкоп.

Науч. ръководител Севдалина Димитрова Гълъбова. – Рец.: Иванка Василева 
Янкова, Желязко Димитров Стоянов. – Библиогр.: л. 204-209, 213-223. – Предложен 
от Унив. по библиотекознание и информ. технологии. Фак. Библиотекознание и култ. 
наследство. Кат. Библ. мениджмънт ; Защитен пред Науч. жури на 05.04.2012 г.

476. Павловска, Елена Юлиевна. 1. Електронная книготорговля : Монография. – 2. 
доп. и перераб. изд. – Москва : Наука, 2011. – ISBN 978-5-02-038010-3 ; 2. Информационно 
осигуряване на научните изследвания : Същност, модели, приложения : Монография. – 
София : Изток-Запад, 2012. – ISBN 978-954-715-569-5 ; 3. Приоритетни научни направления 
: Прогнозиране, откриване и оценка. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009. 
– ISBN 978-954-07-3063-9 ; 4. Информационно осигуряване на медиите : Лекции : Уч. 
пособие. – София : Изток-Запад, 2011. – ISBN 978-954-321-929-2.

Доцент в Катедра „Книга и общество” на УниБИТ.  Конкурс за придобиване на академичната длъжност 
„професор” по професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки” по Теория на 
научната информация – информационно осигуряване на научните изследвания”. Конкурсът е обявен съгласно 
законовите изисквания в „Държавен вестник” – бр. 85 от 01.11.2011 г.

2013

477. Захарчук, Татьяна Викторовна. Научная школа в библиографоведении : 
Теорет.-методол. аспект : Автореф. дис. на соиск. ... докт. пед. наук по спец. 05.25.03 
Библиотековедение, библиографоведение и книговедение. – Санкт-Петербург, 2013. – 45 
с. – Ръкоп.

Науч. консультант Г. В. Михеева. – Рец.: А. В. Соколов, А. М. Мазурицкий, Р. С. 
Гиляревский. – Предложен от Санкт-Петербург. гос. унив. культуры и искусств.

478. Попандонова-Желязова, Екатерина Георгиева. 1. Мотивация за изучаване 
на чужд език – фактори, влияещи върху обучението по английски език : Моногр. – Русе : 
Примакс, 2012. – ISBN 978-954-8675-49-9 ; 2. Стратегическа компетентност на обучаемите 
при изучаването на чужд език в български контекст : Моногр. – Русе : Примакс, 2012. – 
ISBN 978-954-8675-50-5.

Преподавател в Департамента по общообразователни дисциплини на УниБИТ. Конкурс за заемане на 
академичната длъжност „доцент” (преподаване на английски език). Конкурсът е обявен съгласно законовите 
изисквания в „Държавен вестник” – бр. 14 от 12.02.2013 г.

2014

479. Тиманова, Ольга Ивановна. Книжная культура. Сказка в российской 
книжной культуре ХVІІІ-XІХ веков : Дис. тр. за получаване на образ. и науч. степен 
„доктор” по проф. направл. 3.5 „Общ. комуникации и информ. науки” (по книгознание, 
библиотекознание и библиогр.). – София, 2014. – 1018 с. : табл. – Ръкоп.

2015

480. Василева, Румелина. Управление и развитие на човешките ресурси : Ключов аспект 
на информ. осигуряване на библ. и култ. мениджмънт : Монография. – София, 2014. – 356 с.
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Главен асистент в Катедра „Библиотечен мениджмънт” при ФБКН на УниБИТ. Конкурс за избор на 
академичната длъжност „доцент” по научната специалност „Книгознание, библиотекознание, библиография” в 
професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки” (Управление и развитие на 
библиотечните фондове). Конкурсът е обявен съгласно законовите изисквания в „Държавен вестник” – бр. 100 от 
05.12.2014 г.

481. Костова, Нели. 1-2. две документални монографични изследвания (своеобразен 
диптих): Там, дето знаньето живей : Библ. като култ. феномен : Монография. – София, 
2013. – ISBN 978-619-185-003-7 ; Управлението на знанието в библиотеката : Монография. 
– София, 2015. – ISBN 978-619-185-082-2 ; 3. Библиотеки и цензура : Учебник. – София, 
2010. – ISBN 978-954-8887-89-2.

Доцент в Катедра „Библиотечни науки” при ФБКН на УниБИТ. Конкурс за избор на „професор” 
по професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки” (Книгознание, 
библиотекознание, библиография – Управление на знанието в библиотеката). Конкурсът е обявен съгласно законовите 
изисквания в „Държавен вестник” – бр. 101 от 09.12.2014 г.

482. Мизов, Максим. Монографии: 1. Мистериите на политическите графити. 
– София, 2005. – ISBN 954-323-117-6 ; 2. Политическите графити (Авантюрите и 
премеждията на политизирания почерк). – София, 2005. – ISBN 954-323-140-0 ; 3. 
Политически графити и войни на езиците. – София, 2008. – ISBN 978-954-323-389-2  ; 4. 
Майстора и Словото. – София, 2007. – ISBN 978-954-323-320-5 ; 5. Българският етнически 
модел – мит или реалност. – София, 2011. – ISBN 978-954-323-668-8 ; 6. Ахмед Доган и 
българският етнически модел. – София, 2010. – ISBN 978-954-92646-1-6 ; 7. Българският 
етнически модел. – София, 2011. – ISBN 978-954-92646-4-7 ; 8. Властта на спомените и/или 
спомените като власт. – София, 2008. – ISBN 978-954-323-422-6 ; 9. Носталгията. Размисли 
и ескизи. – София, 2012. – ISBN 978-954-323-881-1 ; 10. Метаморфози на политическия 
цинизъм. – София, 2014. – ISBN 978-954-320-460-1 ; 11. Гражданските протести – 2013 г. – 
Множествата срещу Народа. – София, 2014. – ISBN 978-619-160-269-8 ; 12. Гражданските 
протести – Февруари срещу Юни. – София, 2014. – ISBN 978-619-160-332-9 ; 13. 
Политическите предразсъдъци. Политологически ескизи. – София, 2009. – ISBN 978-954-
323-557-5 ; 14. Политическият цинизъм. – София, 2012. – ISBN 978-619-160-062-5 ; 15. 
Политическият остракизъм. – София, 2014. – ISBN 978-619-160-364-0. 

Доцент д.с.н. Конкурс за избор на „професор” за нуждите на Национален политически институт „Димитър 
Благоев” в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки” (Политическо 
лидерство и национална духовност). Конкурсът е обявен съгласно законовите изисквания с решение на Академичния 
съвет на УниБИТ от 30.05.2015 г. с Протокол N 03.

483. Тодорова, Таня. 1. Интеграционни процеси в библиотечно-информационната 
сфера : Монография. – София, 2014. – ISBN 978-619-185-120-1 ; 2. Разработване и 
управление на проекти в библиотечно-информационния сектор : Учебник. – София, 
2014. – ISBN 978-619-185-089-1 ; 3. Library, information and cultural heritage management 
: Textbook. – Sofi a, 2012. – ISBN 978-954-2946-44-1 ; 4. Erasmus intensive prресурсogram 
library, information and cultural heritage management – Academic Summer School (2011-2013) 
[Електронен ресурс]. – Sofi a, 2013. – 1 оптичен диск (CD)…

Доцент д-р. Ръководител на катедра „Библиотечен мениджмънт” при ФБКН на УниБИТ. Конкурс за избор на 
„професор” по професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки” (Библиотечно-
информационни изследвания и образование – интеграционни процеси и управление на проекти). Конкурсът е обявен 
съгласно законовите изисквания в „Държавен вестник” – бр. 101 от 09.12.2014 г.

2016

483-а. Александрова, Красимира. 1. Иновации в управлението на обществената 
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библиотека. – София, 2011 ; 2. Управление на обществена библиотека в информационна 
среда. – София, 2013. – ISBN 978-954-2946-78-6 ; 3. Библиографията в съвременната 
информационна парадигма. – София, 2015. – ISBN 978-619-185-161-4 ...

Асистент д-р. Ръководител на лаборатория по библиотечни технологии, комуникации и 
информиране LibLab към УниБИТ. Член на катедра „Библиотечни науки” при ФБКН на УниБИТ. Конкурс за избор 
на „доцент” в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки, книгознание, 
библиотекознание и библиография (библиография)”. Конкурсът е обявен съгласно законовите изисквания в 
„Държавен вестник” – бр. 90 от 20.11.2015 г.

483-б. Борисова , Марчела. Публичната библиотека – партньор в обучението 
на деца и ученици : Дис . труд за присвояване на образ. науч. степен„ доктор” по науч. 
спец. Книгознание, библиотекознание, библиогр. – София, 2016. – 237 л. : с диагр., сх. – 
Ръкоп. 

Науч. ръководител Добринка Стойкова.

ХVІІ. Научен ръководител на дипломни работи

2007

484. Владимирова, Паулина. Многоаспектна информационна картина на Народен 
театър „Иван Вазов” (На основата на фонда от неговите плакати) : Дипломна работа / 
Епиграф.: „Театърът е място за човешко общуване. В него се формира обществената 
съвест.” – Виктор Юго ; Рец. С. Денчев. – София, 2007. – 180 с. : с цв. ил., сх., табл. + 3 
прил. – Изд. на Специализирано висше у-ще по библиотекознание и информ. технологии ; 
Кат. Библ.-информ. науки. – Библиогр.: с. 52. – Показалци. – Каталог. 

Публ. в: Трудове на Студентското науч. о-во при Специализираното висше у-ще по библиотекознание и 
информ. технологии (София). – ISSN 1313-4566. – Т. 2, 2008, с. 423-464 : с ил.

2009

485. Александров, Александър. Александър Александров. Авторски азбучен 
каталог на картини върху платно : Дипломна работа / Епиграф.: „Живея, за да творя.” – 
А. А. ; Посв.: … на хората, които преодоляват грозотата, грубостта и равнодушието 
на този свят, жертвайки себе си в изграждането му, усъвършенствайки го ; Рец. Н. 
Казански. – София, 2009. – 81 с. : с цв. ил. + 1 прил. – Изд. на Специализирано висше у-ще 
по библиотекознание и информ. технологии ; Кат. Библ.-информ. науки. – Библиогр.: 346 
назв. – Именен показалец. – Каталог.

Публ. в: Трудове на Студентското науч. о-во при Специализираното висше у-ще по библиотекознание и 
информ. технологии (София). – ISSN 1313-4566. – Т. 2, 2008, с. 465-490 : с ил.; Трудове на Студентското науч. о-во при 
Специализираното висше у-ще по библиотекознание и информ. технологии (София), Т. 5, 2010, с. 642-662 : с ил.

486. Илиев, Иван. Културно-естетически аспекти на художествените произведения 
от ковано желязо и металопластика в стиловете „ар нуво” и „сецесион” (Върху опита да 
се изгради информационния план на авторски каталог от творби в третираната област) : 
Дипломна работа / Епиграф.: „В пещта любовна чувствата какво са: въз обков златен 
перли подредени.” – Иван Мърквичка ; Рец. С. Денчев. – София, 2009. – 51 с. : с цв. ил. + 
1 прил. – Изд. на Специализирано висше у-ще по библиотекознание и информ. технологии ; 
Кат. Култ.-ист. наследство. – Библиогр.: 18 назв. – Показалец. – Каталог. 

Публ. в: Трудове на Студентското науч. о-во при Специализираното висше у-ще по библиотекознание и 
информ. технологии (София). – ISSN 1313-4566. – Т. 5, 2010, с. 663-691 : с ил.
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2010

487. Меродийска, Виолета. Студентско научно общество при Специализираното 
висше училище по библиотекознание  и  информационни технологии : Панорама на публ. 
(2005-2010 г.) : Дипломна работа / Рец. Н. Казански. – София, 2010. – 150 с. : с табл., ил. + 4 
прил. – Изд. на Специализирано висше у-ще по библиотекознание и информ. технологии ; 
Кат. Библ.-информ. науки. – Библиогр.: 507 назв. – Именен показалец.

Публ. в: Трудове на Студентското науч. о-во при Специализираното висше у-ще по библиотекознание и 
информ. технологии (София). – ISSN 1313-4566. – Т. 6, 2011, с. 7-39. – 507 номерирани назв. – Без подпис.

Рец.: Гарванов, И. Система от електронни библиотеки – образци на мащабни екипни 
научноизследователски резултати с участието на студентите (Томове VІІ-Х на „Трудове на СНО при УниБИТ”: 
Документиране и архивиране на уникален аудиторен и извънаудиториен учебен процес – вторично-документален 
преглед). // Тр.  на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 247-266.

2011

488. Мирчева, Мария. Концепции за личността в психологията : Библиогр. 
панорама на електронното пространство на бълг., англ. и рус. ез. : Дипломна работа / 
Рец. Н. Казански. – София, 2011. – 71 с. + 3 прил. – Изд. на Унив. по библиотекознание и 
информ. технологии. Кат. Библ.-информ. науки. – Библиогр.: 32 назв. – Показалци.

Фрагм. е публ. в: Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии 
(София). – ISSN 1314-2526. – Т. 7, 2012, с. 516-541 : с ил.

Отз.: Александрова, К.[За Студентското научно общество при УниБИТ – неговия сайт, Списъка на 
публикациите на студентите Tabula Gratulatorum, „Трудовете на СНО при УниБИТ” и е-библиотеки на СНО]. // 
Александрова, К. Библиографията в контекста на съвременната информационна парадигма : Черти на формирането : 
[Моногр.] / Рец. А. Куманова. – София, 2015, с. 56-57.

489. Рангелова, Роксана. Персоналии, отразени в „Годишник на Българския 
библиографски институт” (Том І : 1945-1946) : Проблеми на систематиката (Когнитолог. 
и справ.-информ. дискурс) : Дипломна работа / Рец. Н. Казански. – София, 2011. – 104 с. 
+ 3 прил. – Изд. на Унив. по библиотекознание и информ. технологии. Кат. Библ.-информ. 
науки. – Библиогр.: 54 назв. – Показалци.

490. Стилиянов, Тервел. Електронна библиотека ,,EVRISTIANA” (Планировка 
и библиографиране на посветени на научните открития на човечеството сайтове на 
български, руски и английски език) : Дипломна работа / Рец. Н. Казански. – София, 2011. 
– 138 с. – Изд. на Унив. по библиотекознание и информ. технологии. Кат. Библ.-информ. 
науки. – Библиогр. : 27 назв. – Показалци.

Фрагм. е публ. в: Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии 
(София). – ISSN 1314-2526. – Т. 7, 2012, с. 423-515 : с ил.

Отз.: Александрова, К.[За Студентското научно общество при УниБИТ – неговия сайт, Списъка на 
публикациите на студентите Tabula gratulatorum, „Трудовете на СНО при УниБИТ” и е-библиотеки на СНО]. // 
Александрова, К. Библиографията в контекста на съвременната информационна парадигма : Черти на формирането : 
[Моногр.] / Рец. А. Куманова. – София, 2015, с. 56-57.

Рец.: Гарванов, И. Система от електронни библиотеки – образци на мащабни екипни 
научноизследователски резултати с участието на студентите (Томове VІІ-Х на „Трудове на СНО при УниБИТ”: 
Документиране и архивиране на уникален аудиторен и извънаудиториен учебен процес – вторично-документален 
преглед). // Тр.  на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 247-266.

2012

491. Ангелова, Анелия. Изграждане на Показалец на илюстрациите към „Трудовете  
на  Студентското  научно  общество  при  УниБИТ” (2008-2012) (Томове І-VІІ) (Проблеми 
на систематизацията) : Дипломна работа / Унив. по библиотекознание и ивформ. 
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технологии. Кат. Библ.-информ. науки ; Рец. проф. д.ф.н. И. Янкова. – София, 2012. – 130 
с. : ил. + 2 прил. – Изд. на Унив. по библиотекознание и информ. технологии. Кат. Библ.-
информ. науки. – Библиогр.: 51 назв. – Именен показалец. – Вж N 344.

Фрагм. е публ. в: Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии 
(София). – ISSN 1314-2526. – Т. 8, 2013, с. 538-549 : с ил.

492. Колицова, Габриела. Изграждане на показалци на таблиците и схемите, 
поместени в „Трудовете  на  Студентското  научно  общество  при  УниБИТ” (2008-
2012) (Томове І-VІІ) (Проблеми  на  систематизацията) : Дипломна работа / Унив. по 
библиотекознание и информ. технологии. Кат. Библ.-информ. науки ; Рец. С. Денчев. 
– София, 2012. – 126 с. : ил. + 3 прил. – Изд. на Унив. по библиотекознание и информ. 
технологии. Кат. Библ.-информ. науки. – Библиогр.: 51 назв. – Именен показалец, показалец 
на сх., показалец на табл. – Вж NN 347, 348.

Фрагм. е публ. в: Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии 
(София). – ISSN 1314-2526. – Т. 8, 2013, с. 527-537 : с ил.

ХVІІІ. Редакция и рецензиране на публикации на студенти 

ХVІІІ. 1. Рубрики
(художествено творчество)

2011

493. Художествено творчество : [Рубрика]. // Трудове на Студентското науч. о-во 
при Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 6, 
2011, с. 480-490 : с ил.

2012

494. Редакция на студенти : [Рубрика]. // Трудове на Студентското науч. о-во при 
Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 7, 2012, 
с. 546-552 : с ил.

2013

495. Редакция на студенти : [Рубрика]. // Трудове на Студентското науч. о-во при 
Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 8, 2013, 
с. 552-556 : с ил.

ХVІІІ. 1. 1. Вълшебни приказки,
създадени под редакцията на А. К. и Н. В. 

2012

496. Вълков, В. Различните : Вълшебна приказка / Ред. Б. Николова, С. Илиева 
(N 610). // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. 
технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 7, 2012, с. 547.

497. Иванчева, К. Огън за огън : Вълшебна приказка / Ред. Б. Николова, С. Илиева 
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(N 614). // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. 
технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 7, 2012, с. 551.

498. Михова, М. Мъдростта на природата : Вълшебна приказка / Ред. Б. Николова, 
С. Илиева (N 613). // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и 
информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 7, 2012, с. 550.

 
499. Пенева, Ц. Най-добрият приятел : Вълшебна приказка / Ред. Б. Николова, С. 

Илиева (N 611). // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и 
информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 7, 2012, с. 548.

500. Сирийски, С. Заедно : Вълшебна приказка / Ред. Б. Николова, С. Илиева (N 
612). // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. 
технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 7, 2012, с. 549.

2013

501-503. Александров, Н. Мъдростта на любовта (Вълшебен приказен идиличен 
триптих) : I.  Родословието на Уни ; II. Срещата на Уни и Точица ; III. Уни и Точица 
разбират, че изгревът и залезът са едно и също нещо / Ред. Б. Николова, С. Илиева (N 
706-708). // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. 
технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 8, 2013, с. 557-558, 559-560, 561-562.

ХVІІІ. 2. Ръководени и/или рецензирани от А. К.
публикации на студентски научни изследвания 

(база от данни)

(NN 504-2228)

TABULA GRATULATORUM
СИСТЕМАТИЗИРАН  ХРОНОЛОГИЧНО-АЗБУЧЕН

БИБЛИОГРАФСКИ  СПИСЪК
НА  ПУБЛИКАЦИИТЕ  НА  ЧЛЕНОВЕТЕ

НА  СТУДЕНТСКОТО  НАУЧНО  ОБЩЕСТВО  НА  УНИВЕРСИТЕТА,
ОСЪЩЕСТВЕНИ  ПОД  НАУЧНОТО  РЪКОВОДСТВО

ИЛИ  РЕЦЕНЗИРАНЕТО  НА  ПРОФ.  Д.П.Н.  АЛЕКСАНДРА  КУМАНОВА
И  ПОД  НАУЧНАТА  РЕДАКЦИЯ  НА  АС.  Д-Р  НИКОЛАЙ  ВАСИЛЕВ

2005

504/1. Величкова, Л. Културната антропология като космос на знанието : [Рец. за кн.: Културна антропология : Как да 
разбираме себе си и другите : [Моногр.] / Ричли Х. Крейпо. – С., 2000.] // Издател (В. Търново), 2005, N 2-3, с. 116-119.

2. Драганов, И. Двадесетият век на България – хронология : [Рец. за кн.: България ХХ век : Хроника / Състав. Таня Николова, 
Милен Куманов. – С., 2004.] // Тр. СВУБИТ, Т. 4, 2005, с. 473-477. (По-нататък  –  до N 2228/1725: навсякъде е пропусната първата 
цифра.)

3. Найденова, И. Царските колекции на България – нашият имидж пред Европа : [Рец. за кн.: Царските колекции в българските 
музеи, архиви и библиотеки / Състав. Цветана Кьосева. – С., 2004.] // Издател (В. Търново), 2005, N 2-3, с. 113-115. 

4. Трифонова, В. Ценен справочник, допълващ нашите исторически познания : [Рец. за кн.: Царските колекции в българските 
музеи, архиви и библиотеки / Състав. Цветана Кьосева. – С., 2004.] // Тр.  СВУБИТ, Т. 4, 2005, с. 465-471. 

2006

5. Ангелова, Р. и др. За живите и безсмъртните : [Студенти от Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол. 
: Рец. за кн.: Българска книга : Енцикл. / Състав. Ани Гергова.  – С., 2004.] / Р. Ангелова, К. Пешина, Л. Дукова. // <http://www.svubit.org> 
<http://192.168.1.210/>. – 3.03.2006. – 2 с.

6. [Андреева, К. и др.] Информационно разнообразие на света = Information diversity of the world : Предварителна планировка 
на II Студентска науч. конф. и изложба на СВУБИТ, зала „Тържествена”, 19 май 2006 / К. Андреева, М. Полихронова, В. Янакиева. // 
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<http://www.svubit.org> <http://192.168.1.210/>. – 13.02.2006. – 3 с.
7. [Андреева, К. и др.] „Не съд за знание, а пламтящ факел” : Създаване на Студентско научно общество в Специализ. висше 

у-ще по библиотекознание и информ. технол., зала „Тържествена”, 19 май 2006 / К. Андреева, М. Полихронова, В. Янакиева. // <http://
www.svubit.org> <http://192.168.1.210/>. – 5.01.2006. – 2 с.

8. Борисов, Б. Информационното разнообразие на света : Есе на II Студентска науч. конф. и изложба на Специализ. висше у-ще 
по библиотекознание и информ. технол. // Наука, 2006, N 5, с. 39-40. <http://www.svubit.org> <http://192.168.1.210/>. – 3.06.2006. – 2 с.

9. Борисов, Б. Информираност и антитероризъм : Финансови и култ. аспекти. // Тр. СВУБИТ, Т. 5, 2006, с. 325-341.
10. Везирова, К. Съвременна научна конференция за модерния музей : [Рец. за кн.: Модерният музей – модели за адаптация 

: Докл. и науч. съобщения на Нац. науч. конф., посв. на 120-год. на музейното дело в Габрово, Габрово, 14-15 окт. 2003 г. / М-во на 
културата ; Нац. ц-р за музеи, галерии и изобраз. изкуства ; Ист. музей – Габрово ; Състав. Красимира Чолакова ; Науч. ред. Евгений 
Сачев ; Ред. Добромир Търновски. – В. Търново, 2004.] // Издател (В. Търново), 2006, N 1-2, с. 32-33. 

11. Витанова, Т. Картографиране на историко-археологически обект – нов подход в представянето на резервата „Сборяново” : 
[Рец. за кн.: Сборяново = Sboryanovo : Ист.-археол. резервати = Historical and Archeological reservation : [Картография] / Община Исперих, 
Ист. музей – Исперих ; Състав. Боряна Матева, Живка Михайлова, Валентин Минев ; Прев. Нели Петрова. – Пловдив, 2002. – Посв. на 
20-год. от разкриването на Свещарската царска гробница]. // Издател (В. Търново), 2006, N 1-2, с. 36-37. 

12. Владимирова, Н. Бъдещето на инфосферата : [Втора] II Студентска науч. конф. и изложба на Специализ. висше у-ще 
по библиотекознание и информ. технол. „Информационно разнообразие на света”. // За буквите – О писменехь : Кирило-Методиевски 
вестник, N 23, септ. 2006, с. 2.

13. Владимирова, Н. Информационно разнообразие на света : [Втора] II Студентска науч. конф. и изложба на Специализ. 
висше у-ще по библиотекознание и информ. технол. „Не съд за знание, а пламтящ факел”. // Наука, 2006, N 4, с. 74-75.

14. Владимирова, Н. Информационно разнообразие на света : „Не съд за знание, а пламтящ факел” : [II Студентска науч. 
конф. и изложба на Специализ. висше у-ще по библиотекознание  и  информ.  технол. „Информационно  разнообразие  на  света”]. // 
Библиотека, 2006, N 3-4, с. 60-61. 

15. Владимирова, Н. „Не съд за знание, а пламтящ факел” : Втора Студентска науч. конф. и изложба на Специализ. висше у-ще 
по библиотекознание и информ. технол., 19 май 2006. // Издател (В. Търново), 2006, N 1-2, с. 25-26.

16. Владова, С. Справочник – каталог по царските колекции : [Рец. за кн.: Царските колекции в българските музеи, архиви и 
библиотеки / Състав. Цветана Кьосева. – С., 2004.] // Библиотека, 2006, N 2, с. 52-54.

17. [Врайков, Ю.] Академично посвещение : Завещание към човечеството на проф. А. Айнщайн : [Публ. на фрагм. от „Основи 
на теория на относителността”, Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол., 22.12.2006 г.] // <http://www.svubit.org> 
<http://192.168.1.210/>. – 26.12.2006. – 2 с.

18. [Георгиев, И. и др.] Разположение на залата на СВУБИТ : Аранжировка на Тържествената акад. церемония по случай 
връчването на дипломите на студентите, завършили бакалавърска и магистърска степен през учебната 2005/2006 г., Специализ. висше 
у-ще по библиотекознание и информ. технол., зала „Тържествена”, 22.12.2006 / И. Георгиев, В. Меродийска ; Консултант С. Янев. // 
<http://www.svubit.org> <http://192.168.1.210/>. – 26.12.2006. – 1 с.

19. [Георгиев, И. и др.] Тържествена академична церемония по случай връчването на дипломите на студентите, завършили 
бакалавърска и магистърска степен през учебната 2005/2006 г., Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол., зала 
„Тържествена”, 22.12.2006 : Стеногр. / И. Георгиев, В. Меродийска. // <http://www.svubit.org> <http://192.168.1.210/>. – 26.12.2006. – 9 с.

20. Георгиева,  Н.  Образованието е сила : Историография  на  Акад. церемония [по случай връчването на дипломите на 
студентите, завършили бакалавърска и магистърска степен през учебната 2005/2006 г., Специализ. висше у-ще по библиотекознание и 
информ. технол., зала „Тържествена”, 22.12.2006 г.] // <http://www.svubit.org> <http://192.168.1.210/>. – 26.12.2006.  –  7 с.

21. Димандиева, С. Библиографоведският контекст на енциклопедия „Българска книга” (С., 2004.) // Тр. СВУБИТ, Т. 5, 2006, с. 
583-586.

22. Ефтимова, С. Библиотерапията и децата. Как да се използват приказките? // Тр. СВУБИТ,  Т. 5, 2006, с. 563-572.
23. Eфтимова, С. Масовата комуникация – архитект на човешкия свят : Нов труд – компендиум по медийна психология с 

насоченост на справочно издание : [Рец. за кн.: Стоицова, Толя. Лице в лице с медиите : Въвед. в медийната психология. – С., 2004.] // 
Издател (В. Търново), 2006, N 1-2, с. 30-32. 

24. Ефтимова, С. Проф. Тодор Боров (1901-1993) : [Моделиране на единно оформление на експонати за ...]. // Музей на 
съвременната българска духовност : Витрина N 5 / СВУБИТ. // <http://www.svubit.org> <http://192.168.1.210/>. – 2.11.2006. – 3 с.

25. Конярска, И. Първо комплексно историко-културно изследване : [Рец. за кн.: Долината на розите и тракийските владетели 
= The Valley of Roses and Thracian Rulers : Албум / Община Казанлък, Ист. музей „Искра” – Казанлък ; Текст Георги Китов, Косьо Зарев, 
Евтимка Димитрова ; Състав. Косьо Зарев, Валентин Денев. – Пловдив, 2001.] // Издател (В. Търново), 2006, N 1-2, с. 38-39. 

26. Кръстева, Р. и др. Историография на създаването на Студентското научно общество на СВУБИТ : II Студентска науч. конф. 
и изложба „Информационно разнообразие на света” ; Епиграфи:  „Не съд за знание, а пламтящ факел”; „Първорастението ще бъде” ( Й. 
В. Гьоте) / Р. Кръстева, К. Андреева, М. Полихронова. // Тр. СВУБИТ, Т. 5, 2006, с. 603-618.

27. Кърова, А. Опит за броене : [Военни реликви на Руско-турската освободителна война]. // Всичко за оръжията, 2006, N 2, 
с. 6-7. 

28. Лозанов, П. Концептуална картина на книгознанието в България : По енцикл. „Българска книга” (С., 2004.) // Тр. СВУБИТ, 
Т. 5, 2006, с. 579-582.

29. Луканов, М. Учредени и връчени от ректора нови стипендии на студенти в Специализираното висше училище по 
библиотекознание и информационни технологии. // <http://www.svubit.org> <http://192.168.1.210/>. – 26.05.2006. – 4 с.

30. Панайотова, Б. Ново изследване на древния град – албум за стария Несебър : [Рец. за кн.: Старият Несебър : Албум / 
Община Несебър ; Ист. музей – Несебър ; Текст Жана Чимбулева, Димитър Съсилов ; Състав. Димо Кожухаров, Валентин Минев ; Худож. 
Ал. Гьошев. – Пловдив, 2004.] // Издател  (В. Търново), 2006, N 1-2, с. 39-40. 

31. Пелтекова, Ц. Personalia в хуманитаристиката с книговедски аспект. Представителност в енциклопедия „Българска книга” 
(С., 2004.) // Тр. СВУБИТ, Т. 5, 2006, с. 587-596.

32. Симеонова, С. Библиотековедски контекст на енциклопедия „Българска книга” (С., 2004.) // 
<http://www.svubit.org> <http://192.168.1.210/>. – 23.12.2006. – 9 с.
33. Стоименова, Д. Визуални пространства в енциклопедия „Българска книга” (С., 2004.) // Тр. СВУБИТ, Т. 5, 2006, с. 597-602. 
34. Стоянова, В. Електронна представителност на академично издателство : Върху примера на издателство „Проф. Марин 

Дринов” към БАН. // <http://www.svubit.org> <http://192.168.1.210/>.
35. Сюлемезов, И. Съществен труд за история на българската цивилизация : [Рец. за кн.: Българската цивилизация : 

[Систематиз. хронол. енцикл.] / А. Стаматов и др. ; Под общ. ред. на Ал. Фол. – С., 2005.] // Издател (В. Търново), 2006, N 1-2, с. 33-34.
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36. Трифонова, В. и др. [Втора] ІІ Студентска научна конференция и изложба „Информационно разнообразие на света” 
(„Information diversity of the world”) : [Публ. на фрагм. от материалите на форума, Специализ. висше у-ще по библиотекознание и 
информ. технол., зала „Тържествена”, 19.05.2006 г.] : Стеногр. / В. Трифонова, И. Драганов, И. Найденова. // <http://www.svubut.org> 
<http://192.168.1.210/>.

37. Трифонова, Г. Интердисциплинарен книговедско-библиотековедски контекст на енциклопедията „Българска книга” : [Рец. 
за кн.: Българска книга : Енцикл. / Състав. Ани Гергова. – С., 2004.] // Издател (В. Търново), 2006, N 1-2, с. 27-29.

38. Трифонова, Г. и др. „От словото се ражда слово” : [Академична среща – час по „Методика на научните изследвания” на 
студентите в Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол. със състав. на енцикл. „Българска книга”]. / Г. Трифонова, 
С. Симеонова. // <http://www.svubut.org> <http://192.168.1.210/>. – 26.05.2006. – 4 с.

39. Христова, И. Общофилософска терминологична култура на книговедската сфера в България : [На основата на енцикл. 
„Българска книга” (София, 2004) ; Кирило-Методиевски вестник „За буквите”, N 21, ноември 2005 ; Прогр. „Книгата и „безкнижната” 
цивилизация : ІІІ Нац. науч. конф. с междунар. участие, 31 окт.-ноем. 2005.] // <http://www.svubut.org> <http://192.168.1.210/>. – 2.02.2006. 
– 4 с.

40. Цветкова, Ц. Нов съществен принос по народния календар : [Рец. за кн.: Български традиционен календар : Ил. енцикл. / 
БАН. Центр. библ. на БАН и др. ; Вера Маринкова и др. ; Ред. Маргарита Василева. – Пловдив, 2004.] // Издател (В. Търново), 2006, N 
1-2, с. 35-36. 

41. Шапкалова, С. Информационна картина на Библиотеката на Богословския факултет при Софийския университет „Св. 
Климент Охридски” : [Постановка на проблема. I. Подход; II. Същност; III. Фактология; III. 1. Фондове; III. 2. Каталози и картотеки; III. 
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отразена в историографията културна трансмисия : [Рец. за премиерата на 28.09.2007 г. в село Българи – Странджа на едноименния 
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БУЛФИЛМ, 2008. – DVD. – Варианти: 2007: редуц.: на бълг. и англ. ез.; 2008: разшир.: на бълг., рус., англ.]. // Издател (В. Търново), 2008, 
N 3-4, с. 32-33.

106. Божилова, В. „Ритъмът на времето” или феноменология на ритуалния танц върху жарава в с. Българи (Филмът на 
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себе си и другите : [Моногр.] / Ричли Х. Крейпо. – С., 2000.] (N 237). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІІ, 2008, с. 
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с. 63-76.
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XVII в. (N 306). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 200-202.
<http://www.unibit.sno.bg>
390. Недева, Е. Влиянието на научното дело на проф. Иван Дуйчев : По въпроса за информ. моделиране на проблематиката на 

докладите, посветени на учения на Междунар. науч. конференция „Сто години от рождението на проф. Иван Дуйчев”, Варна (N 292). // 
Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 152-156.

<http://www.unibit.sno.bg> 
391. Недева, Ю. Взаимоотношенията между неравнопоставените в обществото деца в романа на Ерих Кестнер „Антон и 

Точица” (N 359). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 385-388.
<http://www.unibit.sno.bg>
392. Ников, Н. Политическо могъщество и културен разцвет на България при цар Симеон Велики (N 348). // Тр. на 

Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 338-341.
<http://www.unibit.sno.bg>
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393. Никова, М. Ключови моменти при транслитерирането на руско-английско-българската версия на терминологичния 
„Англо-руски речник по библиотечна и информационна дейност” (Санкт-Петербург, 2005) (N 312). // Тр. на Студентското научно 
общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 228-229.

<http://www.unibit.sno.bg> 
394. Николов, Т. Ватиканската библиотека – културната съкровищница на света : [Рец. за кн.: Пазини, Чезаре. Ватиканската 

библиотека : Между миналото и бъдещето : Публ. лекция, 12 ноем. 2008 г. – София, 2008 г. – 16 с.] // Издател (В. Търново), 2009, N 3-4, 
с. 60, с ил.

395. Николова, Б. За будителите – с почитта на ораторията и с червени и бели рози. // Издател (В. Търново), 2009, N 3-4, с. 
66-67, с ил.

За VІІ нац. науч. конф. с междунар. участие „България – кръстопът на култури и цивилизации”, организирана от СВУБИТ на 
1.11.2009 г.

396. Николова, Р. Индивидуалност и съвременно звучение : [Рец. за:] списание „Литературна мисъл” (N 1,  2007). // Издател 
(В. Търново), 2009, N 3-4, с. 68, с ил.

397.  Николова, Ц. Идеята на Стоян Заимов за създаване на музей на Българското възраждане (N 363). // Тр. на Студентското 
научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 407-410.

<http://www.unibit.sno.bg> 
398. Паунова, Й. Универсалност на художествения продукт в текстовете на Карло Колоди и екранизацията на Уолт Дисни (N 

358). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 376-382.
<http://www.unibit.sno.bg>
399. Пелова, С. Личността на Иван Вазов и героя в „Епопея на забравените” : По въпроса за трагичното величие в бълг. 

история (N 298). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 174-176.
<http://www.unibit.sno.bg> 
400. Пелова, С. Фотосесия на VІ национална научна конференция с международно участие „България в културното 

многообразие на Европа”. // <http://www.local.svubit.org/2009/03/08/opеn-da>. – 26.08.2009. – 2 с. 
401. Пелтекова, Ц. Енциклопедия на театъра като дух на времето [: Рец. за кн.: Кортенска, Мирослава. Културен компас. 

Посока : Балканите – Европа ; Личности, процеси, диалог в края на XX и началото на XXI век [: Фотомоногр.]. – София : Д-р Иван 
Богоров, 2006.  – 348 с. : със сн.] (N 326). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 273-275.

<http://www.unibit.sno.bg>
402. Петрова, В. Врата на България към Европа [: Рец. за кн.: Епоха на строителство : Т. 1 : [Сб. от решения на ОС – Русе] / 

Състав. Иво Жейнов, Веселина Антонова. – Русе : Държ. архив, 2005. – 512 с. : с ил.] (N 324). // Тр. на Студентското научно общество при 
СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 268-270.

<http://www.unibit.sno.bg>
403. Рагьова, Д. Личността на Христо Ботев : Към въпроса за веруюто на поета (N 296). // Тр. на Студентското научно 

общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 167-170. 
404. Разсолкова, Л. Александър Теодоров-Балан : Профил по „Кирило-Методиевска енциклопедия” (Т. I : А-З. – С., 1985.) (N 

295). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 163-166.
<http://www.unibit.sno.bg> 
405. [Ралева, А.] [Съобщение за предстоящите] Пета студентска научна конференция и изложба на тема „Информация – 

ценности – общество”, СВУБИТ, зала „Тържествена”, 22 май 2009 г. и Седма национална научна конференция с международно участие на 
тема „България – кръстопът на култури и цивилизации”, Национален дворец на културата, 1 ноември 2009 г. // За буквите – О писменехь : 
Кирило-Методиевски вестник, N 30, май 2009, с. 2.

406. Рангелова, Т. Новелата на музиковеда и педагога Тодор Бакалов „Нестинарката” : [Рец. за кн.: Бакалов, Тодор Иванов. 
Нестинарката : Дъщерята на огъня : Новела. – София : Булгарика, 1995. – 63 с. : с ил.] (N 368). // Тр. на Студентското научно общество 
при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 426-428.

<http://www.unibit.sno.bg>
407. Савова, С. Общ поглед върху електронния сайт на българската online книжарница „books-bg.com” (www.books-bg.com) (N 

337). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 306-307.
<http://www.unibit.sno.bg>
408. Сапунджиева, М. Земята отвисоко – през погледа на фотографа Ян Артюс-Бертран (N 350). // Тр. на Студентското научно 

общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 348-352.
<http://www.unibit.sno.bg>
409. Симеонова, С. Комплексен анализ на проблемите на сближаването и раздалечаването в национален, балкански и 

европейски аспект [: Рец. за кн.: Национално, балканско и европейско – конвергентност и дивергентност : [Сб.] / БАН, Инст. за филос. 
изследвания. –  София : ИК ИФИ-БАН, 2008. – 186 с.] (N 311). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 225-
227.

<http://www.unibit.sno.bg>
410. Сотирова, М. Нестинарство – информационна карта на културата : Поглед към научно-докум. филм „Ритъмът на времето” 

[Авт. С. Денчев и др. – 2008.] (N 369). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 429-430.
<http://www.unibit.sno.bg>
411. Станков, С. Поглед върху електронния сайт на фирма за предлагане на услуги в сферата на информационните технологии 

(www.jarcomputers.bg) (N 331). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 294-295.
<http://www.unibit.sno.bg>
412. Стефанова, С. Петър Мутафчиев (1883-1943 г.) : Биографична скица и черти на неговата концепция (N 294). // Тр. на 

Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 160-162.
<http://www.unibit.sno.bg> 
413. Стилиянов, Т. Академична епифания за Деня на народните будители [, представена на 1.11.2008 г. в Нац. дворец на 

културата]. // <http://www.local.svubit.org/2009/03/08/opеn-da>. – 3.08.2009. – 2 с.
414. Стилиянов, Т. Ако умееш да обичаш и си обичан : Премиера на Джакомо Пучини в София : За оперния спектакъл 

„Момичето от Златния запад”, посетен от Студентското науч. о-во при СВУБИТ. // Издател (В. Търново), 2009, N 3-4, с. 71-72, с ил.
415. Стилиянов, Т. Ничком пред извора [: За състоялата се на 1.ХІ.2008 г. в Нар. дворец на културата Шеста нац. науч. 

конференция с междунар. участие на СВУБИТ на тема „България в културното многообразие на Европа”.] ; Епиграф: За да пиеш вода от 
извора, трябва да коленичиш. (Бълг. пословица). // За буквите  – О писменехь : Кирило-Методиевски вестник, N 30, май 2009, с. 2.
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416. Стилиянов, Т. Светът принадлежи на най-добрите : Интелектуално събитие в живота на Младежко иновационно и 
информационно общество АБ и Студентското научно общество при СВУБИТ [: За удостояването с отличие за най-добро изследване на 
студента на СВУБИТ Светлозар Стоичков на 10.12.2008 г. на Втори национален форум на Младежко иновационно и информационно 
общество (МИИО) АБ.] // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 97-103. <http://www.local.svubit.
org/2009/03/08/opеn-da> ; <http://www.unibit.sno.bg>. – Публ. на фотогр. на форума / С. Пелова.

417. Стилиянов, Т. Щрихи към личността на Пенчо Славейков : По въпроса за естетиката на битовата поема „Коледари” (N 
302). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 185-188.

<http://www.unibit.sno.bg>
418. Стоименов, С. Вселената на културата : Размисли за книгата на Евгений Сачев „Социокомуникативна музеология” (N 

347). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 335-337.
<http://www.unibit.sno.bg>
419. Стоичков, С. Методология за изграждане на системно-структурна картина на информатизацията у нас : Панорама 

на електронните сайтове в широк спектър от областта на информ.-комуникативната сфера (Емпирично изследване) (N 328). // Тр. на 
Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 280-287.

<http://www.unibit.sno.bg>
420. Стоичков, С. Феноменологична картина на електронния сайт за най-актуалните спортни новини (www.eurosport.com) (N 

340). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 312-313.
<http://www.unibit.sno.bg> <http://www.unibit.sno.bg>
421. Стоянова, Д. и др. Лятна студентска практика – реалният достъп до културното наследство / Д. Стоянова, И. Костадинов, 

В. Пискюлев (N 372). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 446-448.
<http://www.unibit.sno.bg>
422. [Таланова, М.] [Eмблематична фотокомпозиция за банера на Студентското научно общество при Специализираното 

учище по библиотекознание и информационни технологии, проектиран за сайта на университета]. // Пътеводител  на студента в 
СВУБИТ : Център за кариерно ориентиране и развитие на студентите. – София, 2009, с. 10. 

423. Тодорова, Р. Откриване на модела на ДНК от Джеймс Уотсън и Франсис Крик и значението му за човечеството (N 343). // 
Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 323-326.

424. Томов, А. Празникът на Освобождението по страниците на българските вестници 1885-1944 [: Рец. за кн.: ... : Албум] / 
Състав. Лидия Чолпанова. – София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2008. –  249 с.] (N 319). // Тр. на Студентското научно общество при 
СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 254-255.

<http://www.unibit.sno.bg>
425. Томова, Х. Системна картина на най-бързо развиващия се мобилен оператор в областта на комуникациите (www.globul.

bg) (N 330). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 291-293.
<http://www.unibit.sno.bg>
426. Трайков, П. Повече светлина! : [Отзив за Петата студентска науч. конф. и изложба на СВУБИТ „Информация – ценности – 

общество”, 22.05.2009 г. и за Акад. постановка „Светна като слънце” (по думите на Св. Климент Охридски за Св. Константин-Кирил).] // 
За буквите – О писменехь : Кирило-Методиевски вестник, N 31, ноем. 2009, с. 2.

427. Трифонова, Г. Библиографско измерение на публикациите на статиите по проблематика „нестинарство” за периода 1875-
2008 г. : Историогр. дискурс (N 315). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 240-245.

<http://www.unibit.sno.bg>
428. Тутунаров, Х. Значение и състояние на културно-историческото наследство на България днес (N 354). // Тр. на 

Студентското  научно  общество  при  СВУБИТ,  Т. ІV,  2009,  с.  361-364.
<http://www.unibit.sno.bg>
429. Халачев, И. Информационните технологии и музеите [: Рец. за кн.: Информационные технологии в музее / Состав. Д. Ю. 

Гук и др. – Санкт-Петeрбург : Гос. Эрмитаж, 2006. – 98 с.] (N 345). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 
330-331.

<http://www.unibit.sno.bg>
430. Христова, В. Личността на фолклорната певица Кремена Станчева през призмата на нейния репертоар (N 309). // Тр. на 

Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 213-218.
<http://www.unibit.sno.bg>
431. Христова, З. Мемоаристика за приятелството на книгите [: Рец. за кн.: Историята и книгите като приятелство : Сб. в памет 

на Митко Лачев / Състав. Надя Данова и др. – София : Гутенберг, 2007. – 663 с.] (N 323). // Тр. на Студентското научно общество при 
СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 265-267.

<http://www.unibit.sno.bg>
432. Христова, Н. Информационно-технологични проблеми на терминологичния пътеводител „Библиотековедение, 

библиографоведение и информатика” (Москва, 2007) [: Рец. за кн.: Библиотековедение, библиографоведение и информатика : Терминол. 
путеводитель / Науч. ред. М. Г. Вохрышева ; Состав. И. Ю. Акифьева и др. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2007. – 104 с.] (N 314). // Тр. 
на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 234-239.

<http://www.unibit.sno.bg>
433. Чолакова, Д. Книга за родословието на Баба Тонка Обретенова [: Рец. за кн.: Антонова, Веселина. Потомците на Баба 

Тонка и Народният съд. – Русе : Държ. архив, 2001. – 168 с. : с ил.] (N 325). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 
2009, с. 271-272.

<http://www.unibit.sno.bg>
434. Шопова, А. Биографична скица на Елин Пелин и основни черти на творчеството : През призмата на повестта „Гераците” 

(N 299). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 177-179.
<http://www.unibit.sno.bg>
435. Язъджиян, О. Дарителят Иван Добровски и неговото дело – част от историята на Народна библиотека „Иван Вазов” – 

Пловдив (N 307). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 203-207.
<http://www.unibit.sno.bg>
436. Янева, Н. Концепцията на епископ Константин Преславски : Коментар на произведението „Азбучна молитва” (N 291). // 

Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 142-151.
<http://www.unibit.sno.bg>
437. Янкова, Н. Историографска панорама на делото на Гаврил Кацаров : По енцикл. „България” (Т. 3. – С., 1982.) (N 293). // 
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Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 157-159.
<http://www.unibit.sno.bg>

2010

438. Александров, А. Александър Александров : Авторски азбучен каталог на картини върху платно : Дипломна работа : 
Фрагмент / Науч. ръководител: проф. д.п.н. Александра Куманова ; Рец.: ст.н.с. д-р Никола Казански (N 459). // Тр. на Студентското 
научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 642-663.

<http://www.unibit.sno.bg>
439. Александрова, Д. Петко Рачов Славейков – създателят на универсален възглед за национален идеал : Публицистиката 

във в. „Гайда”, в. „Македония”, в. „Независимост”, сп. „Читалище” и др., граждански морал:„Не пей ми се”, „Жестокостта ми се сломи”, 
„Песен за паричката ми”, „Опак свят” и др. И нравствена красота: „Изворът на белоногата”, „Песнопойка...” и др. (N 387). // Тр. на 
Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 339-344.

<http://www.unibit.sno.bg>
440. Александрова, Т. Черноризец Храбьр – „За буквите” : Апология, интерактивно съчетана с публицистичната полемика 

: Към въпроса за научността и импулсивността на доказателството (N 382). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 
2010, с. 316-320.

<http://www.unibit.sno.bg>
441. Алексиева, И. Изследователски труд за водещата роля на културата [: Рец. за кн.: Иванов, Димитър. Арете в музея : 

Развитие в структурата и управлението на европейския ист. музей. – Сoфия : Арете, 2008. – 320 с.] (N 442). // Тр. на Студентското научно 
общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 539-541.

<http://www.unibit.sno.bg>
442. Апостолова, В. и др. Видовата структура на библиографията в труда на историка Борис Десев „Христоматия по българска 

библиография... До Освобождението” (1976 г.) / В. Апостолова, Ф. Симитчиева, Т. Димитров. // Издател (В. Търново), 2010, N 1-2-3, с. 
63-66.

<http://www.unibit.sno.bg>
443. Апостолова, Л. Информираният гражданин : Прозрачност и сигурност на информацията [: Рец. за кн.: Петева, Ирена. 

Информираният гражданин : Прозрачност и сигурност на информацията. – София : За буквите – О писменехь, 2008. – 195 с.] (N 410). // 
Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 429-431.

<http://www.unibit.sno.bg>
444. Атанасова, Е. и др. Към въпроса за преподаването на библиография по естественонаучно знание на Тодорка Арабаджиева 

(по изд. „Апостоли на инфосферата” – София, 2010) / Е. Атанасова, Ж. Велчева. // Издател (В. Търново), 2010, N 1-2-3, с. 74-75.
445. Баренска, Г. Информационните ресурси и дигиталните библиотеки [: Рец. за  кн.: Павлова, Иванка. Дигитални библиотеки 

и достъп до информационни ресурси : Защита на дигитални колекции. – София : За буквите – О писменехь, 2007. – 220 с. : с цв.ил.] (N 
416). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 442-444.

<http://www.unibit.sno.bg> 
446. Богданова, П. Васил Левски – обект на интерес в областта на медицинските изследвания [: Рец. За раздел в кн.: Яръмов, 

Николай.  Възпалителен синдром. // Яръмов, Николай. Остър хирургичен корем. – София, 2007, с. 79.] (N 417). // Тр. на Студентското 
научно общество при СВУБИТ, Т. V, 2010, с. 444-446. 

<http://www.unibit.sno.bg>
447. Божилова, В. Величка Божилова : Автобиобиблиография (N 419). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, 

Т.V, 2010, с. 448-453.
<http://www.unibit.sno.bg> 
448. Божилова, В. Изкуството – неспирен стремеж на човека към красота и съзидателност, извънвремева и трансгранична 

принадлежност : По повод състоялата се изложба „Иранско изобразително изкуство и художествени занаяти”, 5-12 февруари 2009 г. в 
галерия „Средец” на М-вото на културата (N 451). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. V, 2010, с. 574-577. 

<http://www.unibit.sno.bg>
449. Божилова, В. Приобщаване на деца към читалището и библиотеката чрез творчески занимания : Дипломна работа : 

Фрагмент / Науч. ръководител: доц. д-р Добринка Стойкова ; Рец.: проф. д.п.н. Александра Куманова (N 458). // Тр. на Студентското 
научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 622-642.

<http://www.unibit.sno.bg> 
450. Бойчева, И. Константин Величков – преводачът на Дантевия „Ад” (N 391). // Тр. на Студентското научно общество при 

СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 358-361.
<http://www.unibit.sno.bg> 
451. Бонев, А. Проложно житие на Св. Константин-Кирил Философ (N 377). // Тр. на Студентското научно общество при 

СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 290-293.
<http://www.unibit.sno.bg> 
452. Борделова, П. Боян Пенев : Философия и естетика на лит. критика (N 402). // Тр. на Студентското научно общество при 

СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 396-401.
<http://www.unibit.sno.bg> 
453. Василева, М. Петко Ю. Тодоров – рецепция на западноевропейския модерен мит : „Идилии” (N 398). // Тр. на 

Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 379-383.
<http://www.unibit.sno.bg> 
454. Василева, С. и др. Тракия – кръстопът на цивилизации : Споделени впечатления и опит за това как се създава и реализира 

проект / С. Василева, Е. Севдин (N 428). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 494-498.
<http://www.unibit.sno.bg> 
455. Вацова, О. Алеко Константинов – демитологизация на сюжетния мит : „До Чикаго и назад” – пътят между два свята (N 

395). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 370-373.
<http://www.unibit.sno.bg> 
456. Велкова, К. Популяризиране на пеенето на българския народ [: Рец. за кн.: Бакалов, Тодор. Майстори на народната 

музика [: Песни ; Изпълнители : Интервюта]. – София : Военноизд. комплекс Св. Георги Победоносец, 1993. – 180 с. ; Бакалов, Тодор. 
Майстори на народната музика – сватбарските оркестри [: Песни ; Изпълнители : Интервюта]. – София : Военноизд. комплекс Св. Георги 
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Победоносец, 1993. – 180 с.] (N 440). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 534-537.
<http://www.unibit.sno.bg>
457. Викторов, Ю. Пространно житие на Св. архиепископ Методий (N 379). // Тр. на Студентското научно общество при 

СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 298-308.
<http://www.unibit.sno.bg>
458. Владимирова, А. Константин Величков : Книжовните норми на поведение в българския литературен език като 

цивилизационен избор в художественото пространство : „Писма от Рим” (N 390). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, 
Т.V, 2010, с. 353-358.

<http://www.unibit.sno.bg> 
459. Вълковска, С. История на библиотечното дело и преподавателската дейност на Теменужка Бончева. // Издател (В. 

Търново), 2010, N 1-2-3, с. 66-67.
460. Вълчев, А. Интернет търсачките – история и начин на функциониране (N 424). // Тр. на Студентското научно общество 

при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 470-477.
<http://www.unibit.sno.bg> 
461. Генадиева, Д. Поглед върху живота на Андрей Печилков [: Рец. за кн.: Андрей Печилков : Био-библиография. – Смолян : 

Принта Ком, 2006. – 128 с.] (N 415). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 440-442.
<http://www.unibit.sno.bg>
462. Гергушева, П. Гео Милев – създателят на най-миниатюрната сюжетна литота в цялата история на българската литература 

: Личността на човека без глас, лице и име, който създава гласове, лица и имена в нац. ист. памет : „Септември”, „Ад” (N 399). // Тр. на 
Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. V, 2010, с. 383-387.

<http://www.unibit.sno.bg> 
463. Горкиева, Ц. Веригата от човешко дихание в създаването на една книга [: Рец. за кн.: Гогов, Иван Георгиев. Управление на 

човешките ресурси в книгоиздателските и книготърговските предприятия : Уч. помагало. – София : За буквите – О писменехь, 2007. – 67 
с.] (N 412). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 433-435.

<http://www.unibit.sno.bg> 
464. Градева, А. Панорама на научната култура на Университета по библиотекознание и информационни технологии : 

Интердисциплинарна парадигма на знанието : Структурна характеристика, библиографско и графично моделиране на Трудовете на 
СВУБИТ [: Рец. за кн.: Трудове на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии. – Т. 5. – София 
: За буквите – О писменехь, 2006. – 623 с.] (N 408). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 421-429.

<http://www.unibit.sno.bg> 
465. Григорова, А. и др. Богомил Паунов : По въпроса за възгледа за четенето като изкуство / А. Григорова, М. Караиванова. // 

Издател (В. Търново), 2010, N 1-2-3, с. 76-77.
466. Грозева, Е. Българките и модата днес : Жертви ли сме на модата и ще намерим ли собствения си стил и себепознание? (N 

404). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 404-409.
<http://www.unibit.sno.bg> 
467. Димитров, Д. Роже Бернар : Любов към един чужд народ [: Рец. за статия: Българистика = Bulgarica : Информ. бюлетин 

: N 16 / Бълг. акад. на науките, Центр. библ., Съвет за чуждестр. българистика. – София : Акад. изд. М. Динов, 2008, с. 77-83.]  (N 438). // 
Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 530-532.

<http://www.unibit.sno.bg> 
468. Димитрова, З. Василка Младенова и преподаването на дисциплината „Библиотечни фондове и каталози” в Държавния 

библиотекарски институт. // Издател (В. Търново), 2010, N 1-2-3, с. 69-71. 
469. Драганов, И. Йоан Екзарх – строител на нормативната уредба на българския книжовен и литературен език : „Небеса” и 

„Шестоднев” (N 385). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 329-336.
<http://www.unibit.sno.bg>
470. Дреновски, В. Елин Пелин : Художествени взаимодействия между феноменологията на малкия човек, хората и нещата 

от природата и хиперболизация на техния вътрешен свят : „Андрешко”, „На оня свят”, „Напаст божия” (N 396). // Тр. на Студентското 
научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 373-376.

<http://www.unibit.sno.bg> 
471. Желева, Ж. Петко Рачoв Славейков и Търновската конституция (N 431). // Тр. на Студентското научно общество при 

СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 508-511.
<http://www.unibit.sno.bg> 
472. Захариева, С. Кратко житие на Св. Константин-Кирил Философ : Успение Кирилово (N 378). // Тр. на Студентското научно 

общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 293-298.
<http://www.unibit.sno.bg> 
473. Здравкова, И. Св. Св. Кирил и Методий – първата българска азбука (глаголицата) и изграждането на старобългарския 

книжовен език. Моравската мисия (N 376). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 287-290. 
474. Зердева, А. и др. Електронни сайтове, третиращи Търновската конституция : Таблично представяне / А. Зердева, А. 

Мутарова, Ц. Григорова (N 421). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 464-466.
<http://www.unibit.sno.bg> 
475. Иванова, С. Сборник, посветен на човека, отдал живота си в изследване на историята [: Рец. за кн.: Клио : Сб. в чест на 

65-год. на ст.н.с. Милен Куманов. – София : Фондация Арете-Фол, 2008. – 802 с.] (N 413). // Тр. на Студентското научно общество при 
СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 435-438.

<http://www.unibit.sno.bg> 
476. Икономов, Н. Търновската конституция : Култ.-ист. ценност : Ключът за цялостното развитие на България (N 432). // Тр. 

на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 511-514.
<http://www.unibit.sno.bg> 
477. Илиев, И. Културно-естетически аспекти на художествените произведения от ковано желязо и металопластика в стиловете 

„ар-нуво” и „сецесион” : Върху опита да се изгради информ. план на авторски каталог от творби в третираната област : Дипломна работа 
/ Науч. ръководител: проф. д.п.н. Александра Куманова ; Рец.: проф. д.ик.н. Стоян Денчев (N 460). // Тр. на Студентското научно общество 
при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 663-692.

<http://www.unibit.sno.bg> 
478. Илиева, Г. Образите на слънцето, огъня, ковача и вълка в българските народни приказки, идилиите на Петко Ю. Тодоров и 
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авторските приказки на Николай Райнов (N 453). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 581-592.
<http://www.unibit.sno.bg> 
479. Илиева, Л. Западноевропейската литература като системно културологично явление във възгледите на Елена Златева. // 

Издател (В. Търново), 2010, N 1-2-3, с. 61-63. 
480. Информационна картина на феномена „личност”: Социалнопсихологичен и онтологичен дискурс : Емпирично изследване 

на Студентското научно общество при СВУБИТ / А. Куманова и др. // Нови информационни технологии в образователния процес. – 
София : За буквите – О писменехь, 2010, с. 49-59.

Други авт.: П. Златкова, Е. Игнатова, М. Никова. – Рез. на бълг. ез.
481. Исмаил, М. Отец Паисий Хилендарски – създателят на първия граждански кодекс на България „История 

славяноболгарская…” : Към въпроса за информ. код на нацията (N 384). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, 
с. 326-329.

<http://www.unibit.sno.bg> 
482. Кафеджийски, Д. Сравнителна характеристика на елктронното пространство на фирми в областта на информационните 

технологии, мобилните оператори и интернет доставките : Емпирични и методологични аспекти (N 423). // Тр. на Студентското научно 
общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 470-477.

<http://www.unibit.sno.bg> 
483. Козарева, А. Лингвистичен структурален разрез на съществителните нарицателни имена и личните и безлични глаголни 

форми, срещани в научен славистичен форум : Междунар. конф. и семинар „Слово: към изграждане на дигитална библиотека от 
южнославянски ръкописи”, София, 21-26 февруари (N 407). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 416-421.

<http://www.unibit.sno.bg> 
484. Компаративистичен анализ на интерпретациите на хуманитарното знание в електронното пространство : По електронна 

библиотека „ХУМАНИТАРИАНА” : Ретикуларно-ризомно моделиране / С. Денчев и др. ; Епиграф: „Най-прекрасното живо същество 
е космосът и на него е подобен диалогът – най-прекрасният от видовете словесност”  – Платон. // Нови информационни технологии в 
образователния процес : Докл. и съобщ. от V Науч. семинар на УниБИТ, Кюстендил, 2-4 юни 2010 г. – София, 2010, с. 72-109.

Други авт.: А. Куманова, Н. Василев, Р. Станоева.
485. Костадинов, И. Проект „Тракия – кръстопът на цивилизации” – установяване на полезни контакти и популяризиране на 

резултатите (N 450). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 570-574.
<http://www.unibit.sno.bg>
486. Кръстева, Й. Изследвания на персоналии от информационно-комуникативната сфера. // Издател (В. Търново), 2010, N 

1-2-3, с. 55.
Отзив за докладваните на VІ Студентска науч. конф. на СВУБИТ „Информация: универсалност и свобода – избор,  достъп, 

прозрачност” (21.05.2010 г.) персоналии на преподавателите от Държавния библиотекарски институт, публ. в учебника за студенти в 
дисциплините на информ.-комуникативния цикъл на знанието „Апостоли на инфосферата” с автор А. Куманова.

487. [Куманова, А. и др.] Tabula Gratulatorum [V] : Систематизиран хронологично-азбучен библиографски списък на 
публикациите на членовете на Студентското научно общество на университета : 2005-2009 (NN 1-419) / [Състав. А. Куманова, Д. Рагьова 
; Библиогр. ред. М. Максимова.] // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ (София), Т. V, 2010, с. 7-56. – 419 ном. назв. – Без 
подпис.

<http://www.unibit.sno.bg>
488. Куманова, А. и др. Панорамно изследване на ценностния геном на българския книжовен и литературен език : 

Методологична постановка на проблема и футуристичен дискурс / А. Куманова, К. Николова (N 375). // Тр. на Студентското научно 
общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 279-287.

<http://www.unibit.sno.bg> 
489. Кюпева, Д. Пенчо Славейков – българският автентичен лирически космос като философска, художествена и естетическа 

причина за приобщаване на българската литература към поетиката на западноевропейския художествен идеал : „Фрина”, „Луд гидия”, 
„Змейово либе”, „Кървава песен” и др. (N 397). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 376-379.

<http://www.unibit.sno.bg> 
490. Латовска, Е. Издание в памет на българския литературен критик Любомир Стаматов [: Рец. за кн.: Стаматов, Любомир. 

Избрани студии и статии. – София : Изд. къща Зов, 2008. – 375 с. : с портр., ил.] (N 414). // Тр. на Студентското научно общество при 
СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 438-440.

<http://www.unibit.sno.bg> 
491. Любомиров, Л. и др. Историографският възглед за българската литература в концепцията на Любомир Георгиев / Л. 

Любомиров, Г. Георгиев. // Издател (В. Търново), 2010, N 1-2-3, с. 57-58.
<http://www.unibit.sno.bg>
492. Милева, Ц. За градежа на лиричността по чистите стъпки на словото : Завет да запазим ценното в нас [: Рец. за кн.: 

Мурджев, Лазар. Намеса : Разкази. – София : Парадокс, 2006. – 136 с.] (N 433). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 
2010, с. 514-516.

<http://www.unibit.sno.bg> 
493. Минева, Е.  Силата на уникалната личност : Библиофилски уникат за жените на България [: Рец. за кн.: Михайлов, 

Любомир. Бележити български жени : Енцикл. – В. Търново : Сириус 4, 2009. – 352 с. : с ил.] (N 418). // Тр. на Студентското научно 
общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 446-448.

<http://www.unibit.sno.bg>
494. Миткова, Е. Манипулацията в медийното пространство (N 405). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, 

Т.V, 2010, с. 409-413.
<http://www.unibit.sno.bg> 
495. Ненчева, М. и др. Марин Василев и книгознанието в България : Поглед към идеите и делото му / М. Ненчева, М. 

Тодорова. // Издател (В. Търново), 2010, N 1-2-3, с. 67-69. 
496. Никова, М. Концепцията на Стефан Кралев за феномена „специална – хуманитарно-научна – обществено-политическа 

библиография” (За вторичнодокументалното информационно моделиране по библиографски разновидности). // Издател (В. Търново), 
2010, N 1-2-3, с. 71-74.

497. Николова, Б. Иран : Повече от седем хиляди години цивилизация : Пореден брой на списание – миниатюрна енцикл. по 
древен и съвременен Иран [: Рец. за изд.: Европа 2001 : Двумес. изд. за култура и социална политика : N 1, 2009. – София : Изд. рекламна 
къща Европа 2001, 2009. – 72 с.] (N 444). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 544-548.
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<http://www.unibit.sno.bg> 
498. Николова, Б. Новият брой на информационно-аналитичното списание „Митра” : Справочно-енцикл. изд. [: Рец. за: сп.  

„Митра” (Санкт-Петербург), 2009, N 10/14]. // Тр. на СВУБИТ (София), Т. 8, 2010, с. 479-487.
<http://www.unibit.sno.bg>
499. Николова, Г. Алеко Константинов – митологизация на сатирични мотиви от настоящето като философска и художествена 

причина за „завръщане” в бъдещето : „Бай Ганю. Невероятни разкази за един съвременен българин” (N 392). // Тр. на Студентското 
научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 361-364.

<http://www.unibit.sno.bg> 
500. Николова, К. Алеко Константинов : Феноменология на пътя между два свята : „До Чикаго и назад” (N 394). // Тр. на 

Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 367-370.
<http://www.unibit.sno.bg> 
501. Николова, Л. Св. Св. Кирил и Методий – преводът на Апрокоса : Апракоса, Изборното евангелие : Научният спор за 

„глаголицата” и „кирилицата” (N 380). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. V, 2010, с. 308-313.
<http://www.unibit.sno.bg> 
502. Павлова, Н. Ако искаш да видиш бъдещето, обърни се към миналото : Пътеводител по археол. информ. карта на с. 

Лесичово, Пазарджишка обл. [: Рец. за кн.: Кратунчев, Величко. Страници от миналото. – Пазарджик : Изд. къща Белопринт, 2008. – 109 
с. : с цв. ил., к.] (N 435). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 522-524.

<http://www.unibit.sno.bg> 
503. Пантева, С. Успешна самоподготовка за изпит в СВУБИТ [: Рец. за кн.: Габровска, Свободозаря. Примерни въпроси за 

кандидатстудентски тестове : Сб. – София : За буквите – О писменехь, 2008. – 323 с.] (N 409). // Тр. на Студентското научно общество при 
СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 429-431.

<http://www.unibit.sno.bg> 
504. Патак, М. Актуални правно-нормативни въпроси, свързани с военните паметници (N 454). // Тр. на Студентското научно 

общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 592-600.
<http://www.unibit.sno.bg> 
505. Патак, М. Културно-историческите ценности в условията на глобализация (N 456). // Тр. на Студентското научно 

общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 615-620.
<http://www.unibit.sno.bg> 
506. Патак, М. Правно-нормативни проблеми на опазването и съхраняването на военните паметници в Република България (N 

455). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 600-615.
<http://www.unibit.sno.bg> 
507. Петрова, М. Промените в Търновската конституция от Освобождението до Балканските войни (N 429). // Тр. на 

Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 498-505.
<http://www.unibit.sno.bg>
508. Петрова, С. Иван Вазов – създателят на граждански максимализъм, въплътен в българската лирическа мечта за свобода 

и национално единство и първият, но и последният български поет, когото народът кръщава със собственото си име „народен” : „Под 
игото”, „Епопея на забравените”, „Дядо Йоцо гледа”, „Една българка”, „Елате ни вижте” (N 389). // Тр. на Студентското научно общество 
при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 348-353.

<http://www.unibit.sno.bg> 
509. Проектиране на база от данни за ресторантьорска система / Г. Кайков и др. (N 425). // Тр. на Студентското научно 

общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 477-481.
<http://www.unibit.sno.bg> 
510. Радулов, К. Анатомия на терора : Поглед върху една статия [: Досева, Светла. Анатомия на терора : Евно Азеф и Борис 

Савинков. // Между нещата : Юбилеен сб. в чест на Ивайло Петров по случай неговата 60-год. – В. Търново, 2008, с. 107-110.] (N 446). // 
Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 552-554.

<http://www.unibit.sno.bg> 
511. Райчев, Р. и др. Изграждане на компютърна информационна система за организация продажби на сателитна техника / Р. 

Райчев, Л. Захаринов, М. Николов (N 426). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 481-490.
<http://www.unibit.sno.bg> 
512. Ралева, А. Правният аспект на основните права на личността в харта на Европейския съюз (N 449). // Тр. на Студентското 

научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 561-570.
<http://www.unibit.sno.bg> 
513. Ранчинска, Ц. и др. Организационно-управленският модел на библиотечното дело в България и дейността на Тодора 

Топалова като директор на Държавния библиотекарски институт (днес: Специализирано висше училище по библиотекознание и 
информационни технологии) / Ц. Ранчинска, М. Бънкова. // Издател (В. Търново), 2010, N 1-2-3, с. 56-57.

514. Севдин, Е. История на Националния исторически музей – от създаването му до 1985 г. (N 434). // Тр. на Студентското 
научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 516-522.

<http://www.unibit.sno.bg> 
515. Симеонова, А. Проблемите на подрастващото поколение : Синхронизация между училище и спорт (N 403). // Тр. на 

Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 401-404.
<http://www.unibit.sno.bg> 
516. Следене на текучеството на компютърна техника в СВУБИТ / В. Виденова-Илиева и др. (N 427). // Тр. на Студентското 

научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 490-494.
<http://www.unibit.sno.bg> 
517. Спасова, П. Христо Смирненски – краят на българския символизъм : Поетиката на града като лирическа миниатюра 

: „Улицата”, „Цветарка”, „Юноша”, „Северно сияние”, „Червените ескадрони”, „Йохан” и др. (N 400). // Тр. на Студентското научно 
общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 387-393.

<http://www.unibit.sno.bg> 
518. Станева, Е. Компаративна характеристика на елeктронното пространство на фирми на информатизацията в областта 

на информационнитетехнологии, мобилните оператори и интернет доставките : Емпирични и методологични аспекти (N 422). // Тр. на 
Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 466-470.

<http://www.unibit.sno.bg> 
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519. Станкова, Н. Намаляване на читателите в селските библиотеки : Библиотеката към читалище „Просвета” (N 406). // Тр. на 
Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 413-416.

<http://www.unibit.sno.bg> 
520. Стефанов, Б. Черноризец Храбър – архитект на старобългарската литература (N 383). // Тр. на Студентското научно 

общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 320-326.
<http://www.unibit.sno.bg> 
521. Стилиянов, Т. Интерактивно слово за заветите и настоящето [: VІ  Студентска  науч.  конф.  и изложба на Студентското  

науч.  о-во  при  СВУБИТ  „Информация: универсалност и свобода – избор,  достъп, прозрачност” („Information: universality and freedom 
– choice, access, transparency”]. // Информ. бюл. на Центр. библ. на БАН, 2010, N 8, с. 17-18. – Публ. на фотогр. от Пленарното заседание 
на форума / М. Таланова. 

522. Стилиянов, Т. Национална опера и балет – София. Премиера на операта „Момичето от Златния запад” от Джакомо 
Пучини : Един ден от живота на Студентското научно общество на Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технологии 
(N 448). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 558-561.

<http://www.unibit.sno.bg> 
523. [Стилиянов, Т.] Трапеза на духа : [За VІ Студентска науч. конф. в  СВУБИТ „Информация: универсалност и свобода – 

избор, достъп, прозрачност”,   21.05. 2010  г.]. // За буквите – О писменехь : Кирило-Методиевски вестник, N 33, ноем. 2010, с. 2. – Без 
подпис.

524. Стоименов, С. Проблемни въпроси на финансирането на читалищата от страна на държавата : Аспекти на младежкия 
живот в бълг. читалища (N 447). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 554-558.

<http://www.unibit.sno.bg> 
525. Стойнов, Б. Феноменология на професионалния стрес : По книгата на Димитър Иванов „Психология на лидерството”. – 

София, 2008. – с. 313-321. (N 443). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 541-544.
<http://www.unibit.sno.bg> 
526. Стойчева, Д. Търновската конституция и Органическият устав на Източна Румелия (N 430). // Тр. на Студентското научно 

общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 505-508.
<http://www.unibit.sno.bg> 
527. Стоянова, А. Св. Климент Охридски : Първа апология и прослава на делото на Св. Константин-Кирил и Св. Методий : 

„Панонски легенди” ; Строителят на Бълг. православна църква (N 381). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, 
с. 313-316.

<http://www.unibit.sno.bg> 
528. Стоянова, Д. Мадарският конник – изобретение на Иранския Изток (N 452). // Тр. на Студентското научно общество при 

СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 577-581.
<http://www.unibit.sno.bg> 
529. Таланова, М. и др. Концепцията за руската класическа литература във възгледите на Светла Ленкова / М. Таланова, С. 

Димитров. // Издател (В. Търново), 2010, N 1-2-3, с. 59-60.
530. Техменджиева, А. Николай Райнов – модерният наратив : „Приказки”(N 401). // Тр. на Студентското научно общество при 

СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 393-396.
<http://www.unibit.sno.bg> 
531. Тинчева, Д. Магията на саркофазите или присъствието на мистичното в човешката култура [: Рец. за кн.: Иванов, Емил. 

Фрагменти от миналото : Някои особености на саркофазната пластика от IV век. – София : Омофор, 2008. – 120 с. : с ил.] (N 437). // Тр. на 
Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 527-530.

<http://www.unibit.sno.bg> 
532. Тодоров, В. Опит да се систематизира знанието за Отец Паисий : За родното място на Отец Паисий (стенограма) : Кръгла 

маса, проведена на 15 март 2007 г., Перник, Дворец на културата. – Перник, 2007. – 48 с. (N 411). // Тр. на Студентското научно общество 
при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 431-433.

<http://www.unibit.sno.bg>
533. Тодорова, Е. Издание за руската журналистика [: Рец. за кн.: Петров, Ивайло. Съвременната руска журналистика (1985-

2006) : Проблеми, тенденции, перспективи. – Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2007. – 143 с.] (N 441). // Тр. на 
Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 537-539.

<http://www.unibit.sno.bg> 
534. Тодорова, И. Духовно развитие на Банско [: Рец. за кн.: Енев, Михаил. Банско – духовно средище през вековете. – София 

: Фондация Нац. култ. и образов. традиции, 2002. – 239 с. : с цв. ил.] (N 439). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 
2010, с. 532-534.

<http://www.unibit.sno.bg> 
535. Томов, В. По следите на знак „Тангра” : Докосване до същността на българите [: Представяне на кн.: Томов, Васил Томов. 

По следите на знак „Тангра” : Бълг. произход на рус. и на тур. държавност. – София : Зимек-99, 2005. – 128 с. : с табл., сх.] (N 457). // Тр. 
на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 620-622.

<http://www.unibit.sno.bg> 
536. Тоткова, Ц. Алеко Константинов – най-силната темпорална система в цялата българска литература : „До Чикаго и назад” 

(N 393). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 364-367.
<http://www.unibit.sno.bg> 
537. Трайков, П. Георги Сава Раковски – първият български етимолог : „Българска старина” (N 386). // Тр. на Студентското 

научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 336-339.
<http://www.unibit.sno.bg> 
538. Хорозова, А. Визуализация на информационното моделиране : За църквата „Св. Димитър” в с. Паталеница [: Рец. за 

кн.: Църквата „Св. Димитър” – Паталеница / Училищно настоятелство „Св. Пантелеймон” при Осн. у-ще „Константин Величков” 
– с. Паталеница ; Ред. Никола Колев, Сийка Зайкова, Радослава Велева ; Сн. Никола Колев, Ангел Ташков ; Худож. Васил Петров. – 
Паталеница, 2007. – 13 с.] (N 436). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 524-527.

<http://www.unibit.sno.bg> 
539. Христозов, Д. и др. Модел за измерване на влиянието на културата върху безопасността на високорискови предприятия и 

повишаването на културата за безопасност със средствата на системите за управление на знания / Д. Христозов, С. Стоев (N 420). // Тр. на 
Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 453-464.
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<http://www.unibit.sno.bg> 
540. Цветанова, Ц. Културологичен анализ на статията „Изящество от цветове и форми”, публикувана в сп. „Европа 2001”, 

представяща пет традиционни ирански изкуства (N 445). // Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 548-552.
<http://www.unibit.sno.bg> 
541. Цекова, Н. Захари Стоянов – митологизация на героични мотиви от миналото като философска и художествена причина 

за „завръщане” в бъдещето : „Записки по българските въстания” и „Христо Ботйов. Опит за биография” (N 388). // Тр. на Студентското 
научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 344-348.

<http://www.unibit.sno.bg>

2011

542. Алексиева, И. За водещата роля на културата [: Рец. за кн.: Иванов, Димитър. Арете в музея : Развитие в структурата и 
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<http://www.unibit.sno.bg>
556. Веселинов, Н. и др. Информационна картина на ключовите думи в документа „Конституция на Република България” / Н. 
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557. Веселинова, Р. Национално-информационна система на архивите [: Рец. за кн.: Цветкова, Люба. Национално-
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на Студентското научно общество на университета : 2005-2014 (NN 1-1332) / [Състав. А. Куманова, Н. Василев, К. Александрова, М. 
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<http://www.unibit.sno.bg>
1532. Павлова, Г. Дейност на НИНКН за опазването на недвижимото културно наследство (N 1053). // Тр. на Студентското 

научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 278 ; 300 ; 326.
<http://www.unibit.sno.bg> 
1533. Пандулис, Андреа. ХІ Студентска научна конференция и изложба на УниБИТ „Магистрали  на цивилизацията – 
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„Homo ludens” ; за дарението на УниБИТ, направено от ..., на класическата и електронната библиотека „Нестинариана” ; за премиерата 
на филма „Ритъмът на времето” ; за публикувания на български, руски и английски ез. тр. на ... „Когнитология на компаративистичната 
терминология по библиотечна и информационна дейност (Към проблема за създаването на англо-руско-български речник) : Панепистемия 
на библиотечно-информационната сфера : Триезичният речник – тектоничен ментален етимолочичен прибор” / А. Пандулис, М. 
Караджинова. // Науч. тр. на Унив. по библиотекознание и информ. технол. (София), 2013, Т. 11, с. 473-476. – Рез на рус. и англ. ез.

1537. Панорама на структурата на томове І-VІІІ на „Трудовете на Студентското научно общество при УниБИТ” / М. Базан и др. 
(N 988). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 261 ; 285 ; 308.

Други авт.: М. Николова, В. Темелчова, А. Георгиева. 
<http://www.unibit.sno.bg>
1538. Петкова, Т. Хронологични биобиблиографски речници за църковни писатели в ранносхоластичната хуманитарна 

традиция през ХІ-ХІІІ в. – религиозна хуманитарна библиография (N 1012). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ 
(София), Т. Х, 2015, с. 270 ; 293 ; 317.

<http://www.unibit.sno.bg>
1539. Петров, А. и др. Образът на Св. Горазд – ученикът на Св. Св. Кирил и Методий, отразен във виртуалното пространство 

(Наблюдения) / А. Петров, Д. Щефан (N 1043). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 276 ; 299 ; 324.
<http://www.unibit.sno.bg>
1540. Петров, И. и др. Примерен каталог на библиотеките в Италия през Ранното възраждане (систематичен „Списък” от 30-те 

год. на ХV в. на Т. Парентучели) – „библиографски канон на своето време” и библиографско огледало на хуманизма на куатроченто (40-те 
год.) и целия Ренесанс / И. Петров, А. Стратиева (N 1016). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 271 
; 294 ; 319.

<http://www.unibit.sno.bg>
1541. Поппетрова, М. Новата българска литература – първите истории на 20-те – 40-те години на ХХ в. (N 1058). // Тр. на 

Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 278 ; 301 ; 325.
<http://www.unibit.sno.bg>
1542. Предова, З. Библиографският списък на литература на Св. Киприан (N 1009). // Тр. на Студентското научно общество 

при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 270 ; 292 ; 317.
<http://www.unibit.sno.bg>
1543. Първият триезичен речник на ХХІ в. по библиотечно дело и информационна дейност (2010) – проблеми на 

информационното моделиране на терминологията в УниБИТ / В. Славчева и др. (N 996). // Тр. на Студентското научно общество при 
УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 267 ; 290 ; 313.

Други авт.: К. Борисова, В. Стефанов, Е. Аврамов. 
<http://www.unibit.sno.bg>
1544. Райкова, А. и др. Образът на Св. архиепископ Методий, отразен във виртуалното пространство (Проблеми на 

мениджмънта) / А. Райкова, А.  Илиева (N 1030). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 274 ; 297 ; 322.
<http://www.unibit.sno.bg>
1545. Ретроспективни и текущи библиографски указатели от втора степен с международен обхват през ХХ-ХХІ в. – предметен 

(съдържателен) контур на библиографската картина на библиографската информация с международен обхват по хуманитарно знание: 
четирите издания на „Световната библиография на библиографиите” (1939-1966 г.) и третото издание на „Index bibliographicus” (1951-1952 
г.) (Т. Бестерман) / В. Григоров и др. (N 1028). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 274 ; 297 ; 321.

Други авт.: Д. Желязков, Б. Георгиева, Ф. Смитмиева, С. Накова, В. Младенова. 
<http://www.unibit.sno.bg>
1546. Симеонова, В. Комуникационна и информационна сигурност в компютърните системи във военната организация (N 
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1049). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 277 ; 300 ; 325.
<http://www.unibit.sno.bg>
1547. Спасова, М. Хуманитарен автобиобиблиографски списък на Беда Достапочтени на границата между VІІ-VІІІ в. в Англия 

(N 1011). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 270 ; 293 ; 317.
<http://www.unibit.sno.bg>
1548. Сравнителен преглед на частите на учебното пособие на УниБИТ „Нестинариана” (Историография. Библиографски 

указател. Фотомонография) (2012) / К. Чакъров и др. (N 998). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 
267 ; 290 ; 314.

Други авт.: М. Иванов, С. Петрова, Ц. Горанова, К. Идакиева.
<http://www.unibit.sno.bg>
1549. Сравнителна характеристика на томове І и ІІ на „Трудовете на Студентското научно общество при УниБИТ”/ Х. Пенчева 

и др. (N 972). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 259 ; 282 ; 305.
Други авт.:  Н. Вацов, Н. Капсъзова, Е. Йоцова, А. Кръстанова, С. Павлова, В. Каменова, М. Статева, Д. Жикова, А. Сергеев, 

М. Атанасова, М. Вълов, К. Лазаров, С. Колева, Е. Гочева, М. Матова, Т. Иванова, М. Михайлова-Аси, П. Иванов, С. Делов, М. Пейкова.
<http://www.unibit.sno.bg>
1550. Сравнителна характеристика на томове ІІІ и ІV на „Трудовете на Студентското научно общество при УниБИТ” / М. 

Борисова и др. (N 977). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 259 ; 283 ; 306.
Други авт.: В. Иванов, С. Колева, Р. Иванова, А. Василева, К. Стоянов, И. Величкова, Б. Гещакова, В. Царска, С.-Е. Илиева, В. 

Арсенкова, М. Събева, Б. Кузманова, М. Колева, И. Карамфилов, С. Салим, Д. Пурчев, К. Ангелова, Д. Цонева, Б. Миланов, Б.Драгиева.
<http://www.unibit.sno.bg>
1551. Сравнителна характеристика на томове V и VІ на „Трудовете на Студентското научно общество при УниБИТ”/ К. 

Николова и др. (N 982). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 260 ; 284 ; 307.
Други авт.: М. Митева, В.Костадинова, Б. Атанасов, В. Николова, Т. Петрова, Е. Пешковски, М. Павлова, Л. Ангелова, Г. 

Момчилова, М. Стефанова, А. Цветанов, Е. Попова, Н. Петров, Б. Донкова, Г. Стоянова, Л. Георгиев, К. Димитров, В. Петкова, М. 
Петрова, К. Лалошев. 

<http://www.unibit.sno.bg>
1552. Сравнителна характеристика на томове VII и VIII на „Трудовете на Студентското научно общество при УниБИТ” / И. 

Константинова и др. (N 987). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 261 ; 285 ; 308.
Други авт.: Т. Велкова, М. Иванова, А. Лалова, М. Николова, Ж. Петров, Е. Димитрова, А. Илиева, Т. Пастухова, Т Стоев, Г. 

Георгиева, Б. Марокова, Р. Иванова, Г. Ставрева, Л. Гергинов, В. Иванова, И. Христова, П. Колева, Н. Георгиев, А. Николов. 
<http://www.unibit.sno.bg>
1553. Сравнителна характеристика на томове І-VІІІ на „Трудовете на Студентското научно общество при  УниБИТ”/ М. 

Димитрова и др. (N 990). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 261 ; 285 ; 308.
Други авт.: Е. Гавазова, Р. Цонкова, М. Георгиева, П. Миланова, Н. Колева, К. Стоянов.
<http://www.unibit.sno.bg>
1554. Сравнителна характеристика на учебника на УниБИТ „Апостоли на инфосферата” (София, 2010)  и предназначеното 

за учебни цели издание на университета „Информационен код на българската книжовност и литература: Св. отец Паисий Хилендарски. 
„История славяноболгарская...” (София, 2011) / Я. Михайлова-Пейчева и др. (N 995). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ 
(София), Т. Х, 2015, с. 267 ; 289 ; 313.

Други авт.: К. Шопова, Ц. Гълъбова, Л. Буровска, С. Стойнева-Новоселска, С. Буровска-Нещерева, Г. Борисова, С. Савова, П. 
Михайлова, М. Кусева, М. Москова, В. Филипова, Д. Василева, Т. Тошева, В. Асенова, Д. Стоянов, И. Махмудиев, И.Атанасов, А. Кочев, 
П. Цанов, Л. Сакантиев.

<http://www.unibit.sno.bg>
1555. Сравнителна характеристика на частите на учебното пособие на УниБИТ „Нестинариана” (Историография. 

Библиографски указател. Фотомонография) (2012) / Б. Борисова и др. (N 1000). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ 
(София), Т. Х, 2015, с. 267 ; 290 ; 314.

Други авт.: Т. Велинов, Ц. Русева, Л. Миткова, Л. Рангелова, Н. Симеонов, М. Владимирова, П. Караиванова, И. Камбурова, Д. 
Томова, Г. Ангелова, С. Геранлиев, Ц. Илиева, Л. Греков, Ю. Стоянов, М. Мандалиева, Г. Георгиев.

<http://www.unibit.sno.bg>
1556. Станкова, Н. Църковен модел на християнството в България през ІХ в. (изводи за историята на писмените комуникации) 

(N 1005). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 269 ; 292 ; 316.
<http://www.unibit.sno.bg>
1557. Стефанова, Д. Хуманитарната библиография през Късната античност: хронологични биобиблиографски речници на 

„църковни писатели” от края на ІV – началото на V в. („Книга за знаменитите мъже” на Йероним Стридонски и „Книга за църковните 
писатели” на Генадий Марсилски) (N 1003). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 269 ; 292 ; 316.

<http://www.unibit.sno.bg>
1558. Стефанова, К. Анонимният византийски универсален речник (лексикон) („Суда” – енциклопедия на древния 

средиземноморски свят от края на Х в. представляващ смесица на граматически речник и енциклопедия в съвременния смисъл (N 1007). 
// Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 269 ; 292 ; 316.

<http://www.unibit.sno.bg>
1559. Стойнева, Д. и др. Ретроспективни универсални подборни библиографски указатели от втора степен с международен 

обхват през ХХ-ХХІ в. – библиографски пътеводители (отраслова библиография на библиографията) в: САЩ (А. Б. Крьогер – И. Г. Мадж 
– К. М. Уинчел – Е. П. Ший /1902-  /), Германия (А. Грезел; В. Кирфел; В. Крабе; К. Флайшхак /1905-  /), Великобритания (У. П. Кортни; 
У. Бегли /1905-  /) / Д. Стойнева, Б. Владимиров (N 1026-1). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 
273 ; 296 ; 321.

<http://www.unibit.sno.bg>
1560. Стоянов, Н. Културно-историческото наследство на Румънската православна църква (N 1056). // Тр. на Студентското 

научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 278 ; 301 ; 325.
<http://www.unibit.sno.bg>
1561. Стоянова, Е. и др. Св. о. Паисий Хилендарски и линията на възприетото от него информационно моделиране в „История 

славяноболгарская ...” / Е. Стоянова, Е. Данева (N 1018). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 272 
; 295 ; 319.
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<http://www.unibit.sno.bg>
1562. Струмина, С. и др. УниБИТ чества 65-а юбилейна година / С. Струмина, Й. Тодорова. // Учителско дело 

(София), CXX, N 30, 12 октомври 2015, с. 3, с ил. 
1563. Тодорова, А. и др. Образът на Св. Сава – ученикът на Св. Св. Кирил и Методий, отразен във виртуалното пространство 

(Проблеми на мениджмънта) / А. Тодорова, А. Антова (N 1032). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, 
с. 275 ; 297 ; 322.

<http://www.unibit.sno.bg>
1564. Том I на „Трудовете на Студентското научно общество при УниБИТ”– панорама на структурата / П. Скендерова-

Алексиева и др. (N 968). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 259 ; 282 ; 305.
Други авт.: Г. Андонова, Е. Стойкова, К. Стефанова, М. Бояджиева.
<http://www.unibit.sno.bg>
1565. Том I на „Трудовете на Студентското научно общество при УниБИТ” – характеристика на справочния апарат / М. Янев 

и др. (N 969). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 259 ; 282 ; 305.Други авт.: С. Нончева, М. 
Хаджиева, Ф. Янева, М. Найдова.

<http://www.unibit.sno.bg>
1566. Том II на „Трудовете на Студентското научно общество при УниБИТ” – панорама на структурата / А. Кръстева и др. (N 

970). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 259 ; 282 ; 305.
Други авт.: Г. Манджукова, Л. Павлова, П. Сандева, Л. Ангелова.
<http://www.unibit.sno.bg>
1567. Том II на „Трудовете на Студентското научно общество при УниБИТ” – характеристика на справочния апарат / Л. Златева 

и др. (N 971). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 259 ; 282 ; 305.
Други авт.: М. Димитрова, Й. Младенска, Д. Давидова. 
<http://www.unibit.sno.bg>
1568. Том III на „Трудовете на Студентското научно общество при УниБИТ” – панорама на структурата / Д. Денчева и др. (N 

973). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 259 ; 283 ; 306.
Други авт.: М. Петрова, И. Янакиева, А. Йорданова, Г. Маринова.
<http://www.unibit.sno.bg>
1569. Том III на „Трудовете на Студентското научно общество при УниБИТ” – характеристика на справочния апарат / В. 

Николова и др. (N 974). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 259 ; 283 ; 306.
Други авт.: С. Велинова, И. Колдамова, В. Вълева, Б. Стефанова.
<http://www.unibit.sno.bg>
1570. Том IV на „Трудовете на Студентското научно общество при УниБИТ” – панорама на структурата / Д. Благоева и др. (N 

975). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 259 ; 283 ; 306.
Други авт.: Р. Стоименов, И. Алексова, А. Михайлова, Г. Вучев.
<http://www.unibit.sno.bg>
1571. Том V на „Трудове на Студентското научно общество при УниБИТ” – панорама на структурата / Б. Иванова и др. (N 978). 

// Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 259 ; 283 ; 306.
Други авт.: С. Григорова, П. Халкалиев, Д. Белева, Й. Димитрова, А. Енчева. 
<http://www.unibit.sno.bg>
1572. Том V на „Трудове на Студентското научно общество при УниБИТ” – характеристика на справочния апарат / А. Пенев и 

др. (N 979). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 260 ; 284 ; 307.
Други авт.: В. Ганчев, Ц. Найденова, Р. Йорданова, Б. Богоев. 
<http://www.unibit.sno.bg>
1573. Том VI на „Трудове на Студентското научно общество при УниБИТ” – панорама на структурата / З. Попова и др. (N 980). 

// Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 260 ; 284 ; 307.
Други авт.: А. Александрова, Н. Велинов, В. Галов, М. Анева. 
<http://www.unibit.sno.bg>
1574. Том VI на „Трудове на Студентското научно общество при УниБИТ” – характеристика на справочния апарат / М. 

Паскалев и др. (N 981). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 260 ; 284 ; 307.
Други авт.: С. Георгиева, Д. Китанова, К. Мавров, М. Спасова, Е. Бранимирова – Белмустакова.
<http://www.unibit.sno.bg>
1575. Том VII на „Трудове на Студентското научно общество при УниБИТ” – панорама на структурата / В. Вангелова и др. (N 

983). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 260 ; 284 ; 307.
Други авт.: Л. Соколова, С. Николов, Х. Георгиев, Г. Василева.
<http://www.unibit.sno.bg>
1576. Том VII на „Трудове на Студентското научно общество при УниБИТ” – характеристика на справочния апарат / А. 

Маринова и др. (N 984). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 260 ; 284 ; 307.
Други авт.: А. Арсова, М. Станилова, М. Петрова, Й. Александрова. 
<http://www.unibit.sno.bg>
1577. Том VIII на „Трудове на Студентското научно общество при УниБИТ” – панорама на структурата / И. Йорданова и др. (N 

985). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 260 ; 284 ; 307.
Други авт.: Т. Борисова, И. Ценкова, П. Димитрова, Г. Славова-Торрес.
<http://www.unibit.sno.bg>
1578. Учебникът „Апостоли на инфосферата” – третиране на персоналии от българското библиотечно-информационно дело в 

контекста на световното информационно пространство / Б. Кичукова и др. (N 992). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ 
(София), Т. Х, 2015, с. 266 ; 289 ; 313.

Други авт.: М. Върбанова, Б. Спасова, Т. Джамбаз. 
<http://www.unibit.sno.bg>
1579. Учебникът на УниБИТ „Апостоли на инфосферата” – справочно-енциклопедично издание / И. Сотиров и др. (N 991). // 

Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 266 ; 289 ; 312.
Други авт.: М. Василева, Г. Ценкински, Р. Панайотова, К. Михова.
<http://www.unibit.sno.bg>
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1580. Характеристика на справочния апарат на томове І-VІІІ на „Трудовете на Студентското научно общество при УниБИТ”/ А. 
Папазова и др. (N 989). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 261 ; 285 ; 308.

Други авт.: С. Табашка, Д. Върбанова, Е. Илиева. 
<http://www.unibit.sno.bg>
1581. Христова, М. и др. Библиографският указател, историографията и фотомонографията „Нестинариана” – информационна 

карта на нестинарският феномен / М. Христова, Х. Симеонова, М. Лазарова (N 999). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ 
(София), Т. Х, 2015, с. 267 ; 290 ; 314.

<http://www.unibit.sno.bg>
1582. Цветанов, Ц. и др. Образът на Св. Сава – ученикът на Св. Св. Кирил и Методий, отразен във виртуалното пространство 

(Наблюдения) / Ц. Цветанов, Е. Кацарски (N 1042). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 276 ; 299 ; 324.
<http://www.unibit.sno.bg> 
1583. Чернева, С. Ролята на книжарница Хеликон за стимулиране на четенето в град Велико Търново. // [Дванадесета] ХІІ 

национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век”, 1.11.2014 г., София, 
УниБИТ. – София, 2015, с. 452-461. 

1584. Шивачев, К. и др. Образът на солунските братя Св. Св. Кирил и Методий, отразен във виртуалното пространство 
(Наблюдения) / К. Шивачев, Н. Русев (N 1041). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 276 ; 299 ; 324.

<http://www.unibit.sno.bg>
1585 Янков, М. и др. Образът на Св. Ангеларий – ученикът на Св. Св. Кирил и Методий, отразен във виртуалното 

пространство (Наблюдения) / М. Янков, К. Колев (N 1045). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 
276 ; 299 ; 325.

<http://www.unibit.sno.bg>
1586. Яръмбаткова, С. Обединяване черти на светската училищна програма и систематичния подборен библиографски 

указател по латинска литература от края на ХІІІ в.: „Списък на много автори” на Хуго от Тримберг – начало на вида „отраслова” 
(педагогическа) хуманитарна библиография (N 1014). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. Х, 2015, с. 270 ; 
293 ; 317.

<http://www.unibit.sno.bg> 

2016

1587. Александрова, В. Тенденции към минимализъм на универсалните (хуманитарни) хронологични биобиблиографски 
речници на църковни писатели през VІІ в. на Исидор Севилски и Илдефонсо Толедски – създаване на библиография на местни писатели 
(Системно-структурен анализ) (N 1362). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 566 ; 589 ; 612. 

<http://www.unibit.sno.bg>
1588. Александрова, К. Азбучен биобиблиографски речник на Джон Бостън от Бъри „Каталог на църковните писатели” 

(нач. на ХV в.) – своден каталог на книжните фондове на английските манастирски библиотеки и новата разновидност на религиозната 
хуманитарна библиография (Ретикуларен преглед) (N 1367). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 
567 ; 589 ; 612.

<http://www.unibit.sno.bg>
1589. Александрова, К. и др. Интерактивен философско-знаниев подход (Формиране на методологическа и научна култура) / 

К. Александрова, М. Матова. [: Рец. на кн.: Куманова, А. Методика на научните изследвания : Ч. І. Терминосистема [: Учебник] / Науч. 
ред. Николай Василев ; Ред. Румелина Василева ; Рец. Стоян Денчев, Никола Казански. – София : За буквите – О писменехь, 2014. – 
246 с. : сх., рис., ил. – Библиогр.: 71 ном. назв. ; Именен показалец ; Предметен показалец ; Въпроси за проверка.] (N 1320). // Тр. на 
Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 369-372.

<http://www.unibit.sno.bg>
1590. Ангелов, Б. Възгледът на Марин Василев – преподавателя в ДБИ по  книгознание – за диференциацията на 

книгознанието  (N 1314). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 560 ; 582 ; 605.
<http://www.unibit.sno.bg>
1591. Андонова, Ф. Нов български университет: Специфика на нормативните документи, публикувани на електронния му сайт 

(N 1386). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 570 ; 592 ; 615. 
<http://www.unibit.sno.bg> 
1592. Базан, М. Методите „Бръсначът на Окам” и „Чайникът на Ръсел”: Описание (N 1324). // Тр. на Студентското научно 

общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 561 ; 584 ; 607.
<http://www.unibit.sno.bg>
1593. Банков, Н. Антиномия. Антиномии на Ем. Кант (N 1327). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), 

Т. ХІ, 2016, с. 562 ; 584 ; 607.
<http://www.unibit.sno.bg> 
1594. Бекриева, А. Eкспериментът като феномен (N 1354). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 

2016, с. 564 ; 587 ; 610.
<http://www.unibit.sno.bg>
1595. Бисеринкова, В. Идея за бъдещата култура (За персонажите в интеракцията „БЯЛА СВЕТЛИНА” – Песен на песните” – 

HOMO  CANTANS) (N 1277). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 318-21.
<http://www.unibit.sno.bg>
1596. Борисов, Б. Лесотехнически университет: Специфика на нормативните документи, публикувани на електронния му сайт 

(N 1389). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 570 ; 592 ; 615. 
<http://www.unibit.sno.bg>
1597. Бояджиева, М. Любовта – екзистенциален фактор в  ИСТОРИЯТА  НА  ЧОВЕЧЕСТВОТО (Фреймова картина на 

интеракцията на УниБИТ „Не живея, а горя” –  „HOMO  PASSIONIS”) (N 1286). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ 
(София), Т. ХІ, 2016, с. 320-321.

<http://www.unibit.sno.bg>
1598. Бъкличарова-Гергова, В. Виждането на Тодора Топалова – директора на ДБИ – за развитието на библиотеките (N 1306). 

// Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 559 ; 581 ; 604.
<http://www.unibit.sno.bg>
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1599. Василева, Д. „Балканските мостове говорят” – част от регионалната инициатива на ЮНЕСКО за Югоизточна Европа (N 
1397). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 521-524.

<http://www.unibit.sno.bg>
1600. Величкова, Ю. Ново начало за вечни времена (Послание на интеракцията на УниБИТ „HOMO  LEGENS”) (N 1202). // Тр. 

на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 307-309.
<http://www.unibit.sno.bg>
1601. Велков, Л. Мисията на Светите братя Константин-Кирил Философ и архиепископ Методий (Образът на Св. Св. 

Седмочисленици в ораторията „В начало беше Словото – HOMO  LEGENS”) (N 1081). // Тр. на Студентското научно общество при 
УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 277-281.

<http://www.unibit.sno.bg>
1602. Велчев, Н. Абсолютното и относителното като категории на диалектиката (N 1349). // Тр. на Студентското научно 

общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 564 ; 586 ; 609. 
<http://www.unibit.sno.bg>
1603. Владимирова, К. Анонимният византийски универсален речник (лексикон): „Суда” – енциклопедия на древния 

средиземноморски свят от края на Х в., представляващ смесица на граматически речник и енциклопедия в съвременния смисъл 
(Системно-структурен анализ) (N 1360). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 566 ; 588 ; 611.

<http://www.unibit.sno.bg>
1604. Водещи идеи в интеракцията на УниБИТ „HOMO  LEGENS” / И. Стоянов и др. (NN 1076-1087). // Тр. на Студентското 

научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 552 ; 574 ; 597.
Други авт.: Ц. Данева, Д. Каменова, Д. Иванов, Б. Иванова, Л. Велков, М. Танев, С. Николова, К. Коцев, Г. Соколов, Д. Динов, 

Д. Терзиева.
<http://www.unibit.sno.bg>
1605. Водещи идеи в интеракцията на УниБИТ „HOMO  LEGENS” / К. Кючукова и др. (NN 1059-1066). // Тр. на Студентското 

научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 552 ; 574 ; 597.
Други авт.: М. Гъмзова-Келеева, Е. Мишева, Н. Ичова, Н. Цонева, Л.  Горанов, С. Иванов, Й. Кръстева.
<http://www.unibit.sno.bg>
1606. Водещи идеи в интеракцията на УниБИТ „HOMO  SCRIBENS” / Г. Дончева и др. (NN 1098-1106). // Тр. на Студентското 

научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 553 ; 575 ; 598. 
Други авт.:  Д. Драгнева, А. Долапчиев, М. Стефанова, В. Стоилова, К. Малинова, Е. Георгиева, С. Минчев, С. Димитров. 
<http://www.unibit.sno.bg>
1607. Водещи идеи в интеракцията на УниБИТ „HOMO  SCRIBENS” / Ю. Лазарова и др. (NN 1116-1132). // Тр. на 

Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 553 ; 575 ; 598.
Други авт.:  Р. Певецова, Ж. Методиева, Т. Драгнева, С. Митева, М. Янева, Е. Йорданова, Н. Христова, А. Младенов, Б. 

Найденова, А. Мишева, С. Миков, Т. Велчева, С. Панайотова, Х. Кръстев, Н.  Ангелова, А. Колева. 
<http://www.unibit.sno.bg>
1608. Върбанова, Д. Класификация на методите (N 1329). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 

2016, с. 562 ; 584 ; 607.
<http://www.unibit.sno.bg>
1609. Гавазова, Е. Изкуството и религията като феномени (N 1334). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ 

(София), Т. ХІ, 2016, с. 562 ; 584 ; 607.
<http://www.unibit.sno.bg>
1610. Георгиев, Н. Опитът като феномен (N 1353). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, 

с. 564 ; 587 ; 610.
<http://www.unibit.sno.bg>
1611. Георгиева, А. Законите като методи на научните изследвания (N 1325). // Тр. на Студентското научно общество при 

УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 561 ; 584 ; 607. 
<http://www.unibit.sno.bg>
1612. Георгиева, А. Текущите панаирни библиографски указатели на Г. Вилер от 1564-1592 г. и неговите приемници в периода 

до първата половина на ХVІІІ в. (Системно-структурен анализ) (N 1372). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. 
ХІ, 2016, с. 567 ; 590 ; 613. 

<http://www.unibit.sno.bg>
1613. Георгиева, В. Четиринадесетте стъпки на изящното слово  (Информационна картина на ораторията на УниБИТ  „HOMO 

VERBI GRACILIS” (N 1161). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 292-295.
<http://www.unibit.sno.bg> 
1614. Грозданова, Й. Публикации на нормативни документи, направени в електронния портал на Софийския университет „Св. 

Климент Охридски”: Панорама. (N 1383). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 569 ; 592 ; 615. 
<http://www.unibit.sno.bg>
1615. Даскалова, Е. „Симеонов сборник” – структура, преписи, роля в историята на писмените комуникации (Ретикуларен 

преглед) (N 1361). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 566 ; 589 ; 612.
<http://www.unibit.sno.bg>
1616. Действащи лица в интеракцията на УниБИТ „HOMO  LEGENS” / В. Гюзелева и др. (NN 1088-1097). // Тр. на 

Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 552 ; 575 ; 598.
Други авт.:  С. Йорданова, К. Неделков, Ц. Тодоров, Г. Петрова, Н. Чавдаров Найденов, В. Лазова, Х. Марковски, Х. Янъков, 

И. Енчева.
<http://www.unibit.sno.bg>
1617. Действащи лица в интеракцията на УниБИТ  „HOMO  SCRIBENS” / В. Димитров и др. (NN 1107-1115). // Тр. на 

Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 553 ; 575 ; 598. 
Други авт.:  М. Сайменова, Н. Ганова, К. Иванова, А Михайлов, К. Стоянов, К. Милошев, И. Филипова, С. Бошкилова. <http://

www.unibit.sno.bg>
1618. Действащи лица в интеракцията на УниБИТ  „HOMO  SCRIBENS” / Д. Георгиева и др. (NN 1133-1150). // Тр. на 

Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 553 ; 575 ; 598.
Други авт.: М. Грудева, М. Аспарухов, С. Берова, К. Жекова, С.  Кьосева, М.Велкова, М. Ханджиева, К. Тодоров, М. Арнаудова, 
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.ожидар Американов, С. Дачева, М. Петрова, Л. Ангелова, Я. Димитрова, Ц.Стаменов, И. Герова, М. Първанов.
<http://www.unibit.sno.bg>
1619. Димитров, Г. Част и цяло в научното изследване (N 1346). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), 

Т. ХІ, 2016, с. 564 ; 586 ; 609. 
<http://www.unibit.sno.bg>
1620. Димитров, И. Качество и количество на научното изследване (N 1347). // Тр. на Студентското научно общество при 

УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 564 ; 586 ; 609.
<http://www.unibit.sno.bg> 
1621. Димитров, Т. Хронологични биобиблиографски речници за църковни писатели в ранносхоластичната хуманитарна 

традиция през ХІ-ХІІІ в. – религиозна хуманитарна библиография (Системно-структурен анализ) (N 1364). // Тр. на Студентското научно 
общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 566 ; 589 ; 612. 

<http://www.unibit.sno.bg> 
1622. Димитрова, В. Технически университет: Специфика на нормативните документи, публикувани на електронния му сайт 

(N 1385). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 569 ; 592 ; 615. 
<http://www.unibit.sno.bg> 
1623. Димитрова, Й. Хуманитарната библиография през Късната античност: хронологични биобиблиографски речници на 
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1648. Куманова, А. и др. Ключ към научното списание за книгата „Издател” / А. Куманова, М. Матова; Изд. на ВТУ „Св. Св. 

Кирил и Методий” (Велико Търново); УниБИТ (София) (Общи бележки, вторичнодокументални черти, корпус, архитектура, именен 
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Николова.
<http://www.unibit.sno.bg>
1678. Пeрсонажи в интеракцията на УниБИТ  „HOMO  SCRIBENS” / А. Асенова и др. (NN 1226-1235). // Тр. на Студентското 

научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 556 ; 578 ; 601.
Други авт.: Д. Дойчева, М. Кацарова, Р. Ангелов, С. Ангелова, А. Евтимова, Е. Иванова, П. Вутова, С. Кръстева, М. Гешовска.
<http://www.unibit.sno.bg>
1679. Персонажи в интеракцията на УниБИТ  „HOMO  VERBI  GRACILIS” / Г. Тасева и др. (NN 1261-1265). // Тр. на 

Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 557 ; 579 ; 602. 
Други авт.: Г. Цветкова, Г. Атанасов, П. Вучов, Д. Тонев Драганов.
<http://www.unibit.sno.bg>
1680. Петков, П. Публикации на нормативни документи, направени в електронния портал на ЮНЕСКО: Панорама (N 1379). // 

Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 569 ; 591 ; 614. 
<http://www.unibit.sno.bg>
1681. Петрова, М. и др. Военната история във военния периодичен печат на България 1888-2014 г. (Историко-библиометричен 

анализ) / Г. Въргова, Г. Емилова, А. Ленков (N 1394). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 513-517.
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<http://www.unibit.sno.bg>
1682. Поетите – действащи лица в интеракцията на УниБИТ  „HOMO  VERBI  GRACILIS” / М. Траянова и др. (NN 1156-1165). 

// Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 554 ; 576 ; 599.
Други авт.: М. Кръстева, Г. Гергова, К. Брождин, А. Алексиев, В. Георгиева., И. Шаламанова, М.Рангелова, Н. Стоянова, К. Атов.
<http://www.unibit.sno.bg>
1683. Попова, Г. Начало на славянската култура (N 1067). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 

2016, с. 274-276.
<http://www.unibit.sno.bg>
1684. Послание на интеракцията на УниБИТ „HOMO  NARRANS” / Ц. Кирилова и др. (NN 1236-1244). // Тр. на Студентското 

научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 556 ; 578 ; 601.
Други авт.: Д. Семерджиева-Паскова, Г. Драгиева, Г. Георгиева, В. Велкова, И. Тороманов, М. Генчева, И. Миткова, В. 

Димитрова.
<http://www.unibit.sno.bg>
1685. Послание на интеракцията на УниБИТ „HOMO CANTANS” / Л. Методиева и др. (NN 1266-1274). // Тр. на Студентското 

научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 557 ; 579 ; 602. 
Други авт.: Й. Тончева, Д. Джаджарова, А. Сотирова, И. Кикарина, И. Младенова, К. Катинин, М. Иванов, М. Андонова.
<http://www.unibit.sno.bg>
1686. Послание на интеракцията на УниБИТ „HOMO CANTANS” / Ц. Милушева и др. (NN 1166-1175). // Тр. на Студентското 

научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 554 ; 576 ; 599.
Други авт.: Р. Атева-Костадинова, И. Карабожилова, В. Тимофеева, Н. Ночева, Р. Стайкова, Н. Минк, Е. Спирова, Г. Атанасова, 

Р. Милева.
<http://www.unibit.sno.bg>
1687. Послание на интеракцията на УниБИТ „HOMO LEGENS” / И. Янева и др. (NN 1200-1208). // Тр. на Студентското научно 

общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 555 ; 578 ; 601.
Други авт.:. М. Стаменова, Ю. Величкова, В. Пенева, С. Кръстева, В. Станчев, В. Станков, С. Иванова, И. Видинова.
<http://www.unibit.sno.bg>
1688. Послание на интеракцията на УниБИТ „HOMO SCRIBENS” / Р. Петрова и др. (NN 1217-1225). // Тр. на Студентското 

научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 556 ; 578 ; 601.
Други авт.: Ж. Иванова, М. Велкова, И. Влъчкова, Б. Савова, Б. Белчева, Л. Андреева, Р. Владимирова, М. Дойчева.
<http://www.unibit.sno.bg>
1689. Послание на интеракцията на УниБИТ „HOMO VERBI GRACILIS” / М.  Стоянова и др. (NN 1256-1260). // Тр. на 

Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 557 ; 579 ; 602.
Други авт.: А. Митова-Абдулмажед, Р. Цветкова, Г. Войнова, Д. Маринова. 
<http://www.unibit.sno.bg>
1690. Послание на интеракцията на УниБИТ „HOMO VERBI GRACILIS” / С. Николова и др. (NN 1152-1155). // Тр. на 

Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 554 ; 576 ; 599.
Други авт.: Б. Апостолов, Я. Инежанска, А.Хубенов.
<http://www.unibit.sno.bg>
1691. Първичнодокументален разрез на интеракцията на УниБИТ „HOMO LEGENS” / Г. Попова и др. (NN 1067-1075). // Тр. на 

Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 552 ; 574 ; 597.
Други авт.: Й. Иванова, Ц. Иванова, П. Николова, И. Илиев, Ж. Кошова, Й. Итова, Л. Стоянов, М. Стоименова.
<http://www.unibit.sno.bg>
1692. Радулова, М. Обективизъм и субективизъм на научното изследване (N 1344). // Тр. на Студентското научно общество при 

УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 564 ; 586 ; 609.
<http://www.unibit.sno.bg>
1693. Рачева, Р. Личността на Любен Георгиев – преподавателя в ДБИ по български език и българска литература (N 1307). // 

Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 559 ; 581 ; 604.
<http://www.unibit.sno.bg>
1694. Ризова, Л. Политики на ЮНЕСКО за опазване на културното наследство по време на военни конфликти (N 1398). // Тр. 

на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 571 ; 593 ; 616. 
<http://www.unibit.sno.bg> 
1695. Ризова, Л. Успешно промотиране на български културни събития в чужбина (N 1396). // Тр. на Студентското научно 

общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 518-520.
<http://www.unibit.sno.bg>
1696. Симеонова, В. Стратегически корпоративни компоненти и комуникация в Министерство на отбраната (N 1391). // Тр. на 

Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 505-508.
<http://www.unibit.sno.bg>
1697. Симеонова, Е. и др. Към въпроса за четенето на книги от слепи / Е. Симеонова, М. Стефанова (N 1395). // Тр. на 

Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 571 ; 593 ; 616. 
<http://www.unibit.sno.bg>
1698. Симеонова, Е. Общо, единично и особено в научното изследване (N 1345). // Тр. на Студентското научно общество при 

УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 564 ; 586 ; 609.
<http://www.unibit.sno.bg> 
1699. Сравнителна характеристика на интеракциите на УниБИТ „HOMO VERBI GRACILIS” и „HOMO CANTANS” 

(Фактологичен разрез) / Е. Йоцова и др. (NN 1185-1190). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 554 
; 576 ; 599.

Други авт.: Д. Жикова, А. Сергеев, М. Атанасова, М.  Вълов, К. Лазаров.
<http://www.unibit.sno.bg>
1700. Сравнителна характеристика на интеракциите на УниБИТ „HOMO VERBI GRACILIS” и „HOMO CANTANS” 

(Първично-документален разрез) / С. Колева и др. (NN 1191-1197). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 
2016, с. 554 ; 577 ; 600.

Други авт.: Е. Гочева, М. Матова, Т. Иванова, М.  Михайлова-Аси, П. Иванов, М. Пейкова.
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<http://www.unibit.sno.bg>
1701. Ставрева, Р. Печатен справочен отчетно-регистрационен хронологичен биобиблиографски речник „Книга за църковните 

писатели” на Йоан Тритемий, изд. в 1494 г. – хуманитарен библиографски паметник на вековете на схоластичната образованост и 
хуманизмът в Германия в навечерието на Реформацията (Ретикуларен преглед) (N 1369). // Тр. на Студентското научно общество при 
УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 567 ; 590 ; 613. 

<http://www.unibit.sno.bg>
1702. Стефанова, М. Съдържание и форма на научното изследване (N 1341). // Тр. на Студентското научно общество при 

УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 563 ; 586 ; 609.
<http://www.unibit.sno.bg>
1703. Стойчева, Д. Същност, явление и понятие: Позициониране (N 1338). // Тр. на Студентското научно общество при 

УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 563 ; 585 ; 608.
<http://www.unibit.sno.bg>
1704. Стоянова, Г. Панорама на уводните думи на учебника „Апостоли на инфосферата” (Денчев, С. Информация. Наука. 

Школа: Триединство (Вместо предговор от научния редактор) (N 1303). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. 
ХІ, 2016, с. 559 ; 581 ; 604.

<http://www.unibit.sno.bg>
1705. Суич, В. Официални текущи конфесионални панаирни указатели от втората половина на ХVІ – първата половина на 

ХVІІ в. (Ретикуларен преглед) (N 1373). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 566 ; 590 ; 613. 
<http://www.unibit.sno.bg>
1706. Събчева, М. Особеностите на методиката: Теоретичен модел (N 1330). // Тр. на Студентското научно общество при 

УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 562 ; 584 ; 607.
<http://www.unibit.sno.bg>
1707. Съвременните поети на България, представени в интеракцията на УниБИТ „HOMO CANTANS” / Н. Лилов и др. (NN 

1176-1184). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 554 ; 576 ; 599.
Други авт.: М. Тодоров, А. Георгиев, Г. Георгиев, В. Аролска, Д.  Владимирова, Г. Вучева, Д. Младенова, Н. Иванова.
<http://www.unibit.sno.bg>
1708. Табашка, С. Открития и изобретения, направени в Китай (N 1328). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ 

(София), Т. ХІ, 2016, с. 562 ; 584 ; 607.
<http://www.unibit.sno.bg>
1709. Темелчова, В. Емпирико-теоретични методи за изследване на системи (N 1323). // Тр. на Студентското научно общество 

при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 561 ; 584 ; 607.
<http://www.unibit.sno.bg>
1710. Терзиева, С. Истина. Свобода. Познание: Проблем (N 1350). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ 

(София), Т. ХІ, 2016, с. 564 ; 586 ; 609. 
<http://www.unibit.sno.bg>
1711. Тодоров, М. Обединяване черти на светската училищна програма и систематичния подборен библиографски указател 

по латинска литература от края на ХІІІ в.: „Списък на много автори” на Хуго от Тримберг – начало на вида „отраслова” (педагогическа) 
хуманитарна библиография (Системно-структурен анализ). (N 1366) // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 
2016, с. 567 ; 589 ; 612.

<http://www.unibit.sno.bg>
1712. Трифонова, З. Личността на Елена Златева – преподавателката в ДБИ по западноевропейска литература (N 1309). // Тр. 

на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 559 ; 582 ; 605.
<http://www.unibit.sno.bg>
1713. Тутунаров, Х. и др. Ценно издание по методика на научните изследвания / Х. Тутунаров, В. Тимофеева. [Рец. на кн.: 

Куманова, А. Методика на научните изследвания : Ч. І. Терминосистема [: Учебник] / Науч. ред. Николай Василев ; Ред. Румелина 
Василева ; Рец. Стоян Денчев, Никола Казански. – София : За буквите – О писменехь, 2014. – 246 с. : сх., рис., ил. – Библиогр.: 71 ном. 
назв. ; Именен показалец ; Предметен показалец ; Въпроси за проверка] (N 1337). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ 
(София), Т. ХІ, 2016, с. 373-375.

<http://www.unibit.sno.bg> 
1714. Tabula Gratulatorum [ХІ] : Систематизиран хронологично-азбучен библиографски списък на публикациите на членовете 

на Студентското научно общество на университета : 2005-2015 (NN 1-1561) / [Състав. А. Куманова, Н. Василев, К. Александрова, М. 
Матова ; Библиогр. ред. М. Максимова.] // Тр.  на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 7-185. – 1561 ном. 
назв. – Именен показалец. – Без подпис. 

<http://sno.unibit.bg/fi les/TG-1560-MM-DR-22-05-15.pdf >.
1715. Феноменологично обобщение на форума [: ХІ Студентска научна конференция и изложба на УниБИТ „Магистрали 

на цивилизацията – информация, знание, памет” („Non scholae, sed vitae discimus”)] – Молитва за паметта (Запис на диалога между 
ръководителите на Студентското научно общество при УниБИТ проф. д.п.н. Александра Куманова и ас. д-р Николай Василев, направен 
по време на обсъждане на даваните от студентите определения и проведен пред студентите на университета на 23.04.2015 г.) (записът 
е направен от члена на това общество Андреа Пандулис). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 
547-550.

<http://www.unibit.sno.bg>
1716. Фреймова картина на интеракцията на УниБИТ „HOMO PASSIONIS” (Първичнодокументален разрез) / А. Кръстева и 

др. (NN 1291-1299). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 558 ; 580 ; 603.
Други авт.: Г. Манджукова, Л. Павлова, П. Сандева, Л. Ангелова, Л. Златева, М. Димитрова, Й. Младенска, Д. Давидова.
<http://www.unibit.sno.bg>
1717. Фреймова картина на интеракцията на УниБИТ „HOMO PASSIONIS” (Философски контекст) / П. Скендерова-Алексиева 

и др. (NN 1282-1290). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 557; 580; 603.
Други авт.: Г. Андонова, Е. Стойкова, К. Стефанова, М. Бояджиева, М. Янев, С. Нончева, М. Хаджиева, М. Найдова.
<http://www.unibit.sno.bg>
1718. Хаджиева, М. Анализ, класификация и систематизация: Особености (N 1340). // Тр. на Студентското научно общество 

при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 563 ; 585 ; 608.
<http://www.unibit.sno.bg>
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1719. Цветанов, С. Университет по архитектура, строителство и геодезия: Специфика на нормативните документи, 
публикувани на електронния му сайт (N 1387). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 570 ; 592 ; 
615. 

<http://www.unibit.sno.bg>
1720. Цветкова, Г. Пробуждане на духовност (Персонажи в интеракцията на УниБИТ „HOMO VERBI GRACILIS”) (N 1262). // 

Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 315-317.
<http://www.unibit.sno.bg>
1721. Цолова, Б. Личността на Теменужка Бончева – преподавателката в ДБИ по история на библиотеките (N 1312). // Тр. на 

Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 560; 582; 605.
<http://www.unibit.sno.bg>
1722. Чакъров, И. Св. о. Паисий Хилендарски и линията на възприетото от него информационно моделиране в „История 

славяноболгарская ...” (Системно-структурен анализ) (N 1370). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, 
с. 566 ; 590 ; 613. 

<http://www.unibit.sno.bg>
1723. Чолова, С. „Очите на Шари” – една незабравима премиера на книга [: Рец. на кн.: Куманова, А. Очите на Шари. Sub 

rosa (Страници от един забравен дневник [по научните експедиции в Иран, Турция /Северна Месопотамия/, Италия, Русия, България]) = 
Shari`s eyes. Sub rosa (Pages of a forgotten diary [according to scientifi c missions in Iran, Turkey /North Mesopotamia/, Italy, Russia, Bulgaria]) 
/ Ред., бел. Н. Василев ; Ред.-иранист И. Панов ; Рец.: Ц. Теофанов, А. Федотов, Б. Тодорова и др. – София : WINI 1837, 2014] (N 1375). // 
Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 484-486.

<http://www.unibit.sno.bg>
1724. Шаламанова, И. Личността на Борис Десев – преподавателя в ДБИ по обща библиография (N 1310). // Тр. на 

Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 560 ; 582 ; 605.
<http://www.unibit.sno.bg>
2228/1725. Шопова, С. Личността на Тодора Топалов а – директора на ДБИ – като организатор на библиотечното дело (N 1305). 

// Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. ХІ, 2016, с. 559 ; 581 ; 604.
<http://www.unibit.sno.bg>

ХІХ. За  А. К. 
(за нея)

2229. Алекова, Е. Идеята за словото, за езика („Златна христоматия на България” 
– едно полезно предизвикателство) [: Рец. за кн.: 1. Златна христоматия на България : 
Аналит.-синтет. архитектоника на бълг. изящно слово от ІХ до ХХІ в. (Универс. информ. 
модел). Кн. 1, Оратория : Уч. пособие по морфология на акад. текстописане : „Бяла 
светлина” (Lux alba) : Оратория за България : Божествен флорилегиум – идил. триптих : 
[1-3] / А. Куманова, Н. Василев ; Предг. А. Куманова, Н. Василев ; Интродукция А. Куманова 
; Дейксис Н. Василев. – София, 2013. – ISBN 978-954-2946-21-2 – вж N 33 ; 2. Златна 
христоматия на България. : Аналит.-синтет. архитектоника на бълг. изящно слово от ІХ до 
ХХІ в. (Универс. информ. модел). Кн. 2, Антология : Уч. пособие по лексикография на акад. 
текстописане / Състав., послесл. Н. Василев, А. Куманова. – София, 2014. – ISBN 978-619-
185-006-8 – вж N 34 ; 3. 2230. Василев, Н. Златна христоматия на България : Аналит.-синтет. 
архитектоника на бълг. изящно слово от ІХ до ХХІ в. (Универс. информ. модел). Кн. 3, 
Историография : Уч. пособие по синтактика, семантика и прагматика на акад. текстописане / 
Н. Василев ; Науч. ред., дейксис А. Куманова. – София, 2015. – ISBN 978-619-185-005-1 – вж 
N 444]. // Дума (София). – ISSN 0861-1343. – 2016, бр. 30 (216), 6 февр., с. 3.

2231. Александрова, К. [За едни от най-известните български библиографи 
– за А. Куманова]. // Александрова, К. Библиографията в контекста на съвременната 
информационна парадигма : Черти на формирането : [Монография] / Рец. А. Куманова. – 
София, 2015. – ISBN 978-619-185-161-4. – с. 138

2232. Александрова, К. [За информационното пространство и структурите 
на библиографската информация, отразени в учебника на А. Куманова „Ризома на 
инфосферата”. – София, 2012]. // Александрова, К. Библиографията в контекста на 
съвременната информационна парадигма : Черти на формирането : [Монография] / Рец. А. 
Куманова. – София, 2015. – ISBN 978-619-185-161-4. – с. 18-19.
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2233. Александрова, К. [За научните парадигми на познанието, отразени в 
учебника на А. Куманова „Методика на научните изследвания. Ч. І. Терминосистема”. – 
София, 2014 – вж N 38]. // Александрова, К. Библиографията в контекста на съвременната 
информационна парадигма : Черти на формирането : [Монография] / Рец. А. Куманова. – 
София, 2015. – ISBN 978-619-185-161-4. – с. 54, 288

2234. Александрова, К. [За Студентското научно общество при УниБИТ – неговия 
сайт, Списъка на публикациите на студентите Tabula gratulatorum, „Трудовете на СНО при 
УниБИТ” и е-библиотеки на СНО]. // Александрова, К. Библиографията в контекста на 
съвременната информационна парадигма : Черти на формирането : [Монография] / Рец. А. 
Куманова. – София, 2015. – ISBN 978-619-185-161-4. – с. 56-57.

2235. Александрова, К. Постмодерен принос към морфология и теория на 
библиографската форма : [Рец. за кн.: Куманова, А. Ризома на инфосферата : Морфология 
на библиогр. : Генезис на световната универс. библиогр. : Теория на библиогр. форма : 
Учебник по общо библиографознание. – София : За буквите – О писменехь, 2012 – вж N 
31]. // Информ. бюл. на Центр. библ. на БАН (София). – ISSN 1312–9899. – 2014,  N  4-5  
(79),  с. 11-13. 

2236. Александрова, К. и др. Интерактивен философско-знаниев подход 
(Формиране на методологическа и научна култура) : [Рец. за кн.: Куманова, А. Методика 
на научните изследвания. Ч. І. Терминосистема : Учебник. – София : За буквите – О 
писменехь, 2014 – вж N 38] / К. Александрова, М. Матова. // Информ. бюл. на Центр. библ. 
на БАН (София). – ISSN 1312–9899. – 2015, N 1 (84), с. 30-32 <cl.bas.bg/about-central-library/
bulletin-of-central-library-of-bas/84-(1_2015).pdf>.

2237. Апостолова, Б. Тодор Петров. Qualis avis, talis cantus : Опит за биогр. щрихи : 
Образец за биогр. очерк : [Рец. за кн.: Куманова, А. Тодор Петров. Qualis avis, talis cantus. 
– С., 2012 – вж N 30]. // Науч. трудове на Унив. по библиотекознание и информ. технологии 
(София). – ISSN 1314-2623. – Т. 11, 2013, с. 457-459. – Рез на рус. и англ. ез.

2238. Aпостолова, Б. и др. Информация – личност – знание : [За Т. IV на Трудовете 
на Студентското науч. о-во (София, 2009) с отг. ред. С. Денчев и главен ред. А. Куманова – 
вж N 436] / Б. Апостолова, Б. Николова. // Издател (В. Търново). – ISSN 1310-4624. – 2011, 
N 1-2, с. 70-72 : с ил.

2239. Апостолова, Б. и др. Плетение словес : [1 ноем. 2010 г. – Денят на нар. 
будители – VІІ Нац. науч. конф. с межд. участие „О-вото на знанието и хуманизмът на 
ХХІ в.” – вж N 33] / Б. Апостолова, Б. Николова. // За буквите – О писменехь : Кирило-
Методиевски вестник (София). – ISSN 1312-3785. – N 34, май 2011, с. 2. –  Публ. на фотогр. 
от  Акад. церемония, въвеждаща към Пленарното заседание на форума  /  М. Таланова.

Акад. церемония – дело на А. К. и Н. В.

2240. Апостолова, Б. и др. [VІІ] Седма студентска научна конференция и изложба 
на УниБИТ [„Информацията – фактор, мисия, истина” („The information – factor, mission, 
truth”), 20.05.2011 г. – вж N 439] / Б. Апостолова, Б. Николова. // Информ. бюл. на Центр. 
библ. на БАН (София). – ISSN 1312–9899. – 2011, N 7 (53), с. 11-12.

Ръководството на конф. – дело на А. К.
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2241. Апостолова, Б. и др. VIII Студентска научна конференция „Информация 
– комуникация – познание” (18.05.2012 г.) – вж N 440. // Докторантски бюл. / Изд. на 
Доктор. съвет при БАН ; Б. Апостолова, Т. Стилиянов. – ISSN 1314-6270. – 2012, N 2 (май), 
с. 46-48. <http://www.phd.bas.bg>. 

Ръководството на конф. – дело на А. К.

2242. Апостолова, В. и др. Видовата структура на библиографията в труда на 
историка Борис Десев „Христоматия по българска библиография... До Освобождението” 
(1976 г.) : [По кн.: Куманова, А. Апостоли на инфосферата : Наблюдение на ценностите : 
Увод в онтологията на триединството информация – наука – школа : Учебник за студенти 
по когнитолог. портретиране на персоналии в дисциплините от информ.-комуникативния 
цикъл на знанието : [Т. Топалова, Л. Георгиев, С. Ленкова, Е. Златева, Б. Десев, Т. Бончева, 
М. Василев, В. Младенова, С. Кралев, Т. Арабаджиева, Б. Паунов, Е. Георгиева.]. – София : 
За буквите – О писменехь, 2010. – вж N 23] / В. Апостолова, Ф. Симитчиева, Т. Димитров. 
// Издател (В. Търново). – ISSN 1310-4624. – 2010, N 1-2-3, с. 63-66. – Редуц. публ.

Изброените личности – преподаватели на А. К. в Държ. библ. институт – днес УниБИТ.  

2243. Апостолова, В. и др. Видовата структура на библиографията в труда на 
историка Борис Десев „Христоматия по българска библиография... До Освобождението” 
(1976 г.) : [По кн.: Куманова, А. Апостоли на инфосферата : Наблюдение на ценностите : 
Увод в онтологията на триединството информация – наука – школа : Учебник за студенти 
по когнитолог. портретиране на персоналии в дисциплините от информ.-комуникативния 
цикъл на знанието : [Т. Топалова, Л. Георгиев, С. Ленкова, Е. Златева, Б. Десев, Т. Бончева, 
М. Василев, В. Младенова, С. Кралев, Т. Арабаджиева, Б. Паунов, Е. Георгиева.]. – София : 
За буквите – О писменехь, 2010. – вж N 23] / В. Апостолова, Ф. Симитчиева, Т. Димитров 
(N 471). // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. 
технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 6, 2011, с. 286-289. – Разшир. публ.

Изброените личности – преподаватели на А. К. в Държ. библиотекарски инст. – днес УниБИТ.  
 
2244. Астахова, Л. В. Научные основания библиографической деятельности : 

Теорет.-методолог. исслед. библиогр. познания : [Отзыв об автореф. докт. дис. А. Кумановой 
„Форма библиографической информации в системе гуманитарного знания : Теорет.-
методол. проблемы” (Санкт-Петербург, 1996) – вж N 4] . // <www.nlr.ru/tus/20100921/rus/
prog.doc>. – 7.01.2015. – 27 с.

2245. Атанасова, Д. Нестинариана. Справочно-енциклопедично трикнижие 
: [Рец. за кн.: Нестинариана : Историография. Систематизиран анот. библиогр. указ. 
Фотомонография : Уч. пособие по дисциплината „Нестинарство: Информ. кодове на 
култ. наследство” / Състав., историография, предг. А. Куманова ; Науч. и ез. ред., дейксис 
(етимология), емблематика Н. Василев. – София : За буквите – О писменехь, 2012 – вж N 29]. 
// Информ. бюл. на Центр. библ. на БАН (София). – ISSN 1312–9899. – 2013,  N  10,  с. 7-8.

2246. Атанасова, Д. Триезичен речник по библиотечна и информационна дейност 
: [Рец. за кн.: [1] The English–Russian–Bulgarian dictionary of library and information 
terminology = Англо-русско-болгарский словарь по библиотечной и информационной 
деятельности = Англо-руско-български речник по библиотечна и информационна дейност 
/ Сomp. J. V. Richardson ... [и др.]. – София : За буквите – О писменехь, 2010 – вж N 24]. // 
Информ. бюл. на Центр. библ. на БАН (София). – ISSN 1312–9899.  –  2011,  N  8,  с. 4-6.  –  
Други състав.: E. R. Sukiasian, V.V. Zverevich, A. Kumanova.  –  Редуц. публ. 
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2247. Атанасова, Д. Триезичен речник по библиотечна и информационна дейност 
(N 620) : [Рец. за кн.: [1] The English–Russian–Bulgarian dictionary of library and information 
terminology = Англо-русско-болгарский словарь по библиотечной и информационной 
деятельности = Англо-руско-български речник по библиотечна и информационна дейност 
/ Сomp. J. V. Richardson ... [и др.]. – София : За буквите – О писменехь, 2010 – вж N 24]. // 
Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии 
(София). – ISSN 1314-2526. – Т. 8, 2013, с. 148-150. – Други състав.: E. R. Sukiasian, V.V. 
Zverevich, A. Kumanova. – Разшир. публ.

2248. Атанасова, Д. Ценен компендиум на българските библиолози : [Рец. за кн.: 
Куманова, А. Апостоли на инфосферата : Наблюдение на ценностите : Увод в онтологията 
на триединството информация – наука – школа : Учебник за студенти по когнитолог. 
портретиране на персоналии в дисциплините от информ.-комуникативния цикъл на 
знанието : [Т. Топалова, Л. Георгиев, С. Ленкова, Е. Златева, Б. Десев, Т. Бончева, М. 
Василев, В. Младенова, С. Кралев, Т. Арабаджиева, Б. Паунов, Е. Георгиева.]. – София : За 
буквите – О писменехь, 2010 – вж N 23]. // Информ. бюл. на Центр. библ. на БАН (София). 
– ISSN 1312–9899.  – 2010,  N  10,  с. 16.  

2249. Атанасова, Е. и др. Към въпроса за преподаването на библиография по 
естественонаучно знание на Тодорка Арабаджиева : [По кн.: Куманова, А. Апостоли 
на инфосферата : Наблюдение на ценностите : Увод в онтологията на триединството 
информация – наука – школа : Учебник за студенти по когнитолог. портретиране на 
персоналии в дисциплините от информ.-комуникативния цикъл на знанието : [Т. Топалова, 
Л. Георгиев, С. Ленкова, Е. Златева, Б. Десев, Т. Бончева, М. Василев, В. Младенова, С. 
Кралев, Т. Арабаджиева, Б. Паунов, Е. Георгиева.]. – София : За буквите – О писменехь, 
2010. – вж N 23] / Е. Атанасова, Ж. Велчева. // Издател (В. Търново). – ISSN 1310-4624. – 
2010, N 1-2-3, с. 74-75.

Изброените личности – преподаватели на А. К. в Държ. библ. институт – днес Унив. по библиотекознание и 
информ. технологии.  

 
2250. Атанасова, Е. и др. Тодорка Арабаджиева (За преподаването на 

библиографията по естественонаучно знание) : [По кн.: Куманова, А. Апостоли на 
инфосферата : Наблюдение на ценностите : Увод в онтологията на триединството 
информация – наука – школа : Учебник за студенти по когнитолог. портретиране на 
персоналии в дисциплините от информ.-комуникативния цикъл на знанието : [Т. Топалова, 
Л. Георгиев, С. Ленкова, Е. Златева, Б. Десев, Т. Бончева, М. Василев, В. Младенова, С. 
Кралев, Т. Арабаджиева, Б. Паунов, Е. Георгиева.]. – София : За буквите – О писменехь, 
2010. – вж N 23] / Е. Атанасова, Ж. Велчева (N 475). // Трудове на Студентското науч. о-во 
при Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 6, 
2011, с. 296-297.

Изброените личности – преподаватели на А. К. в Държ. библ. институт – днес Унив. по библиотекознание и 
информ. технологии.  

2251. Балабанова, Е. За том ІІІ на „Трудовете на Студентското научно общество при 
Университета по библиотекознание  и информационни технологии” – триезичния речник 
(N 618) : [Рец. за кн.: [1] The English–Russian–Bulgarian dictionary of library and information 
terminology = Англо-русско-болгарский словарь по библиотечной и информационной 
деятельности = Англо-руско-български речник по библиотечна и информационна дейност 
/ Сomp. J. V. Richardson ... [и др.]. – София : За буквите – О писменехь, 2010 – вж N 24]. // 
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Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии 
(София). – ISSN 1314-2526. – Т. 8, 2013, с. 143-144. – Други състав.: E. R. Sukiasian, V.V. 
Zverevich, A. Kumanova.

2252. Библиографски данни за филма „Ритъмът на времето (Нестинарство: 
Информационна карта)”, премиери и научни публикации на авторския колектив – вж N 
453. // Издател (В. Търново). – ISSN 1310-4624. – 2009, N 3-4, с. 41-46 : с ил.

Цитираният филм е по сценарий и под режисурата на А. К.

2253. Биобиблиографски данни за … и електронният вариант на кн. на А. 
Куманова : Введение в гуманитарную библиографию : Ч. 1-2 (София, 2007) (Санкт-
Петербург, 1995; София, 2005) – вж NN 20-21. // <www.svubit.org>. – 09.10.2007. – 1 с.

2254. Божилова, В. Научно-документален филм на СВУБИТ „Ритъмът на времето” : 
Информ. карта на нестинарството като отразена в историографията култ. трансмисия : [Рец. 
за премиерата на 28.09.2007 г. в с. Българи – Странджа на едноименния науч.-док. филм 
Ритъмът на времето [Видеозапис]. – Варианти: 2007: редуц.: на бълг. и англ. ез. – вж N 
453]. // Библиотека (София). – ISSN 0861-847X. – 2008, N 2, с. 58-59. – Разшир. публ.

За участието на А. К. в премиерата на филма.  
 
2255. Божилова, В. Нестинарството в „Ритъмът на времето” : [Рец. за премиерата 

на 28.09.2007 г. в с. Българи – Странджа на едноименния научно-докум. филм Ритъмът на 
времето (Нестинарство: Информационна карта) : Науч.-док. филм / Специализирано висше 
у-ще по библиотекознание и информ. технологии ; Продуцент, идея и концепция проф. С. 
Денчев ; Сценарий А. Куманова, М. Куманов ; Режисура А. Куманова, А. Алтъпармаков – 
вж N 453]. // Компас (Бургас), N 7, 9 окт. 2007, с. 8. – Без ISSN. – Редуц. публ.

За участието на А. К. в премиерата на филма.

2256. Божилова, В. Научно-документален филм на СВУБИТ „Ритъмът на времето” 
: Информ. карта на нестинарството като отразена в историографията култ. трансмисия (N 
287) – вж N 453. // Трудове на Студентското науч. о-во при Специализираното висше у-ще 
по библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1313-4566. – Т. 2, 2008, с. 418-
422. 

Цитираният филм е по сценарий и под режисурата на А. К.

2257. Божилова, В. „Ритъмът на времето” или феноменологията на ритуалния танц 
върху жаравата в село Българи : Филмът на СВУБИТ за информ. карта на нестинарството 
се върна при „извора” след странстване по света – вж N 453. // Издател (В. Търново). – 
ISSN 1310-4624. – 2008, N 3-4, с. 32-33. 

Цитираният филм е по сценарий и под режисурата на А. К.

2258. Божилова, В. „Ритъмът на времето” или феноменологията на ритуалния танц 
върху жаравата в село Българи : Филмът на СВУБИТ за информ. карта на нестинарството 
се върна при „извора” след странстване по света – вж N 453. // Трудове на Студентското 
науч. о-во при Специализираното висше у-ще по библиотекознание и информ. технологии 
(София). – ISSN 1312-5834. – Т. 7, 2008, с. 579-583. 

Цитираният филм е по сценарий и под режисурата на А. К.

2259. Бойчева, С. Информационна картина на представяне на проблематиката, 
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разработвана по информационни технологии от Студентското научно общество при 
УниБИТ (2005-2011 г.) – вж NN 433-438. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по 
библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 7, 2012, с. 161-165 
: с ил.

Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ.технологии е ръководено от А. К.

2260. Борисова, М. „Златна христоматия на България. Кн. І. Оратория – 
универсален историографски модел на българската изящна словесност : [Рец. за кн.: 
Куманова, А. и др. Златна христоматия на България : Аналит.-синтет. архитектоника 
на бълг. изящно слово от ІХ до ХХІ в. (Универс. информ. модел). Кн. 1, Оратория : Уч. 
пособие по морфология на акад. текстописане : „Бяла светлина” (Lux alba) : Оратория 
за България : Божествен флорилегиум – идил. триптих : [1-3] / А. Куманова, Н. Василев. 
– София : За буквите – О писменехь, 2013 – вж N 33]. // Науч. трудове на Унив. по 
библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2623. – Т. 12, 2014, с. 517-
520 : с ил. – Рез. на рус. и англ. ез.

2261. Бояджиев, Д. [Фотография на пресконференцията и информационната среща, 
12 декември 2012 г., посветена на проект на УниБИТ за дистанционното обучение – участие 
на А. Куманова]. // За буквите – О писменехь : Кирило-Методиевски вестник (София). – 
ISSN 1312-3785. – N 39, май 2013, с. 27.

2262. Бояджиев, Д. [Фотосесия на Студентското научно общество – водещо 
Академичните церемонии по откриването на националните научни конференции на 
УниБИТ, посветени на Деня на народните будители – 1. ноември : Панорама в 150 кадъра]. 
// [Десета] Х юбилейна национална научна конференция с международно участие 
„Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век” [Електронен ресурс] : Мултимедийна 
презентация / К. Върбанова-Денчева ... [и др.]. – София : УниБИТ, 2012. – 1 оптичен диск 
(CD-ROM). – Съдържа: 4 файла. – Дигит. изд. – Други авт.: С. Димитров, Д. Бояджиев , С. 
Пелова, М. Таланова. – Без ISBN.

Акад. церемонии на УниБИТ по случай 24 май и 1 ноември – дело на А. К. и Н. В.

2263. В поддержку инициативы экспертов Института будущего жизни (FLI) Стивена 
Хокинга и Илона Маска,  опубликовавших открытое письмо об опасности Искусственного 
интеллекта, в котором подчеркивается, что ученым следует тщательно координировать 
разработку и сообщать о своих достижениях, чтобы искусственный интеллект не вышел из-
под контроля Человечества (World Information Distributed University (WIDU). // <http://www.
iia.ca/cii>. – 19.06.2015. – 10 с. 

За подписването от А. К. на Декларацията на цитирания институт за опасността от излизащия извън контрол 
изкуствен интелект.   

2264. В Публичной библиотеке побывали гости из Болгарии. // Портал 
Министерства культуры Челябинской области <http://www.culture-chel.ru/Publications/News/
Show?id=10462>. – 12.08.2015. – 1 с. : ил.

За науч. историогр. експедиция по соларния култ в Челяб. обл. универс. науч. библ., в която участва А. К.  

2265. В Публичной библиотеке побывали гости из Болгарии 11 августа [2015 г.]. 
Челябинская областная универсальная научная библиотека встретила болгарских ученых. 
Работу с фондом книг ЧОУНБ провели профессор ГУБИТ, член Международной академии 
по информатизации при ООН, действительный член Санкт-Петербургской Арктической 
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академии Александра Куманова и сотрудник Центральной библиотеки Болгарской 
академии наук Никола Рачев. // <http://www.chelreglib.ru/ru/>. – 12.08.2015. – 1 с. : ил. 

За науч. историогр. експедиция по соларния култ в Челяб. обл. универс. науч. библ., в която участва А. К. 

2266. В рамках Академических чтений Торжественное слово по случаю вступления 
в Международную академию информатизации по отделению „Библиотековедение” 
произнесла А. В. Куманова (Болгария). // <http://ffre.ru/ujgpolqaspolmerqas.html>. – 
5.03.2014. – 1 с.

 
2267. В Челябинск приезжают ученые из Болгарии, их заинтересовал Аркаим и 

труды журналистов [Л. П. и В. Л.] Писановых. // <http://www.uralpress.ru/news/2015/08/07/v-
chelyabinsk-priezzhayut-uchenye-iz-bolgarii-ih-zainteresoval-arkaim-i-trudy>. – 9.08.2015. – 1 с. 
: ил. (Ural-press-ru : Информационное агенство)

За експедицията по соларния култ, в която участва А. К.

2268. В Челябинской публичной библиотеке побывали болгарские ученые. // Вести : 
Электронный журн. (Южный Урал) http://www.cheltv.ru. – 12.08.2015. – 3 с. : с ил.

За експедицията по соларния култ, в която участва А. К.

2269. Василев, Н. Апостоли на инфосферата : Наблюдение на ценностите  : [Рец. 
за кн.: Куманова, А. Апостоли на инфосферата : Наблюдение на ценностите : Увод в 
онтологията на триединството информация – наука – школа : Учебник за студенти по 
когнитолог. портретиране на персоналии в дисциплините от информ.-комуникативния 
цикъл на знанието : [Т. Топалова, Л. Георгиев, С. Ленкова, Е. Златева, Б. Десев, Т. Бончева, 
М. Василев, В. Младенова, С. Кралев, Т. Арабаджиева, Б. Паунов, Е. Георгиева.]. – София : 
За буквите – О писменехь, 2010 – вж N 23]. //  Издател (В. Търново). – ISSN 1310-4624. – 
2010, N 4, с. 59-60. 

2270. Василев, Н. Бележки на редактора. // Куманова, А. Очите на Шари. Sub 
rosa : Страници от един забравен дневник [по науч. експедиции в Иран, Турция /Сев. 
Месопотамия/, Италия, Русия, България] = Shari`s eyes. Sub rosa : Pages of a forgotten diary 
[according to sci. missions in Iran, Turkey /North Mesopotamia/, Italy, Russia, Bulgaria] / Ред., 
бел. Н. Василев ; Ред.-иранист И. Панов ; Рец. Ц. Теофанов ... [и др.]. – София, 2014. – ISBN 
978-954-9437-45-4. – с. 379-380. – вж N 40.

За характера на дневника на А. К.

2271. Василев, Н. Време, което отваря сърцата ни (Дейксис). // Куманова, А. Тодор 
Петров. Qualis avis, talis cantus : Опит за биогр. щрихи. – В. Търново, 2012. – ISBN 978-954-
2968-39-9. – с. 27-28. – вж N 30.

Феноменът на кн. А. К. за Т. П.

2272. Василев, Н. Дейксис на речника (Слово на езиковия редактор). // The 
English–Russian–Bulgarian dictionary of library and information terminology = Англо-русско-
болгарский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Англо-руско-
български речник по библиотечна и информационна дейност / Сomp. J. V. Richardson ... [и 
др.]. – София, 2010. – ISBN 978-954-8887-93-9. – с. 85-88. – Други състав.: E. R. Sukiasian, 
V.V. Zverevich, A. Kumanova. – вж N 24.

2273. Василев, Н. За думите : 250 години от създаването на „История 
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славяноболгарская …” на Св. о. Паисий Хилендарски : [По дейксиса на авт. в кн.: 
Свети отец Паисий Хилендарски. История славяноболгарская … : Информ. код на бълг. 
книжовност и лит. : І. Аналитика (Историография. Сигнифициран препис. Коментар. 
Именен показалец. Географски показалец. Тезаурус); ІІ. Синтез (Лексикална морфология. 
Семантика. Синтагматика. Синархия) / Обща ред. и епилог С. Денчев ; Науч. ред., 
историография, комент., именен показалец, геогр. показалец М. Куманов ; Библиогр. и 
текстолог. ред., тезаурус, предисл., сигнифициран препис А. Куманова ; Ез. ред., предисл., 
сигнифициран препис, послесл. (дейксис) Н. Василев. – София : За буквите – О писменехь, 
2011 – вж N 26]. // Импулс : Училищно сп. за извънкл. дейност, 2012, N 1, с. 18. – Без ISSN.

 
2274. Василев, Н. Изначалната нравственост, наречена нестинарство (Дейксис). 

// Куманова, А. Нестинариана : Историография. Систематизиран анот. библиогр. указ. 
Фотомонография : Уч. пособие по дисциплината „Нестинарство: Информ. кодове на култ. 
наследство”. – София, 2012. – ISBN 978-954-2946-47-2. – с. 339-342. – вж N 29.

За концепцията за нестинарството, разработвана от А. К.

2275. Василев, Н. Паисиевият дейксис : Семантика. Синтагматика. Синархия 
(Слово на VІ Студентска конф.). // Свети отец Паисий Хилендарски. История 
славяноболгарская … : Информ. код на бълг. книжовност и лит. : І. Аналитика 
(Историография. Сигнифициран препис. Коментар. Именен показалец. Географски 
показалец. Тезаурус); ІІ. Синтез (Лексикална морфология. Семантика. Синтагматика. 
Синархия). // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. 
технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 6, 2011, с. 188-194 СВ. О. П ИС. – вж N 25.

2276. Василев, Н. Паисиевият дейксис : Семантика. Синтагматика. Синархия 
(Слово на VІ Студентска конф.). // Свети отец Паисий Хилендарски. История 
славяноболгарская … : Информ. код на бълг. книжовност и лит. : І. Аналитика 
(Историография. Сигнифициран препис. Коментар. Именен показалец. Географски 
показалец. Тезаурус) ; ІІ. Синтез (Лексикална морфология. Семантика. Синтагматика. 
Синархия). – София, 2011. – ISBN 978-954-8887-92-2. – с. 188-194 СВ. О. П ИС. – вж N 26.

2277. Василев, Н. Поетика на метонимичната интеракция – ораторията „Бяла 
светлина” (Дейксис). // Куманова, А. Златна христоматия на България : Аналит.-синтет. 
архитектоника на бълг. изящно слово от ІХ до ХХІ в. (Универс. информ. модел). Кн. 1, 
Оратория : Уч. пособие по морфология на акад. текстописане : „Бяла светлина” (Lux alba) 
: Оратория за България : Божествен флорилегиум – идил. триптих : [1-3]. – София, 2013. – 
ISBN 978-954-2946-21-2. – с. 347-356. – вж N 33.  

2278. Василев, Н. Портрет с две лица (Дейксис). // Професор Стоян 
Денчев : Primus inter pares : Щрихи към когнитолог. портр., направен в стила на интервюто 
: Учебник за студенти … в дисциплините от информ.-комуникативния цикъл на знанието / 
Беседата води, послесл. А. Куманова ; Обща ред. и дейксис Н. Василев ; Рец. А. Соколов ... 
[и др.]. – София : За буквите – О писменехь, 2015. – ISBN 978-619-185-189-8. – с. 171-173. – 
Други рец.: Д. Христозов, И. Коен, Н. Казански. – вж N 42.

За създадения от А. К. когнитолог. портр. на С. Д. в стила на интервюто.

2279. Василев, Н. Теоретичният монумент „Информация – наука – школа” 
(Послеслов на редактора на изданието). // Куманова, А. Апостоли на инфосферата : 
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Наблюдение на ценностите : Увод в онтологията на триединството информация – наука – 
школа : Учебник за студенти по когнитолог. портретиране на персоналии в дисциплините 
от информ.-комуникативния цикъл на знанието : [Т. Топалова, Л. Георгиев, С. Ленкова, Е. 
Златева, Б. Десев, Т. Бончева, М. Василев, В. Младенова, С. Кралев, Т. Арабаджиева, Б. 
Паунов, Е. Георгиева.]. – София, 2010. – ISBN 978-954-8887-69-4. – с. 181-183. – вж N 23.

За изграждането на школа от А. К. в библ.-информ. сфера.

2280. Василев, Н. Философия на библиографията като изкуство в душата на 
художник (overt / covert) : Дейксис на ризомата на инфосферата : [Рец. за кн.: Куманова, 
А. Ризома на инфосферата : Морфология на библиогр. : Генезис на световната универс. 
библиогр. : Теория на библиогр. форма : Учебник по общо библиографознание / Предг., 
рец. С. Денчев ; Обща ред., дейксис Н. Василев. – София : За буквите – О писменехь, 2012 – 
вж N 31]. // Информ. бюл. на Центр. библ. на БАН (София). – ISSN 1312–9899.  –  2013,  N  
8-9  (74),  с. 19-22. – Редуц. публ. 

За философията на изградената от А. К. концепция за хуманитарната библиогр. 
 
2281. Василев, Н. Философия на библиографията като изкуство в душата на 

художник (overt / covert) : Дейксис на ризомата на инфосферата (Слово на ред.). // 
Куманова, А. Ризома на инфосферата : Морфология на библиогр. : Генезис на  световната 
универс. библиогр. : Теория на библиогр. форма : Учебник по общо библиографознание. – 
София, 2012. – ISBN 978-954-2946-12-0. – с. 487-491. – Разшир. публ. – вж N 31.

За философията на изградената от А. К. концепция за хуманитарната библиогр. 
 
2282. Василев, Н. Философия на библиографията като изкуство в душата на 

художник (overt / covert) : Дейксис на ризомата на инфосферата (Слово на ред.) : [Рец. 
за кн.: Куманова, А. Ризома на инфосферата : Морфология на библиогр. : Генезис 
на световната универс. библиогр. : Теория на библиогр. форма : Учебник по общо 
библиографознание / Предг., рец. С. Денчев ; Обща ред., дейксис Н. Василев. – София : За 
буквите – О писменехь, 2012 – вж N 31]. // Науч. трудове на Унив. по библиотекознание 
и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2623. – Т. 11, 2013, с. 449-456. – Рез на рус. и 
англ. ез. – Осн. публ. 

За философията на изградената от А. К. концепция за хуманитарната библиогр. 
 
2283. Василев, Н. Явен език или етимологичното знание на библиотечната и 

информационната дейност (Дейксис на езиковия редактор на триезичния речник и 
настоящото издание). // Куманова, А. Когнитология на компаративистичната терминология 
по библиотечна и информационна дейност (Към проблема за създаването на англо-руско-
български речник) : Панепистемия на библ.-информ. сфера : Триез. речник – тектон. мент. 
етимолог. прибор [[1] The English–Russian–Bulgarian dictionary of library and information 
terminology = Англо-русско-болгарский словарь по библиотечной и информационной 
деятельности = Англо-руско-български речник по библиотечна и информационна дейност 
/ Сomp. J. V. Richardson ... [и др.]. – София : За буквите – О писменехь, 2010. – (Трудове на 
Студентското научно общество при Унивeситета по библиотекознание и информационни 
технологии, ISSN 1314-2526 ; Т. 3). – Юбил. изд., посветено на 60-год. на Държ. библ. 
институт, днес: Унив. по библиотекознание и информ. технологии]. – София, 2012. – ISBN 
978-954-2946-16-8. – с. 59-65. – Други състав.: E. R. Sukiasian, V. V. Zverevich, A. Kumanova. 
– вж N 28.

За концепцията на речника, публ. под глав. ред. на А. К. 

2284. Василев, Н. Явный язык или этимологическое знание библиотечной 
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и информационной  деятельности (Деиксис языкового редактора на трехъязычного 
словаря и настоящего издания). // Куманова, А. Когнитология компаративистической 
терминологии в сфере библиотечной и информационной деятельности (К проблеме 
создания на англо-русско-болгарского словаря) : Панэпистемия библ.-информ. сферы : 
Трехъяз. словарь – тектон. мент. прибор [[1] The English–Russian–Bulgarian dictionary of 
library and information terminology = Англо-русско-болгарский словарь по библиотечной 
и информационной деятельности = Англо-руско-български речник по библиотечна и 
информационна дейност / Сomp. J. V. Richardson ... [и др.]. – София : За буквите – О 
писменехь, 2010. – (Трудове на Студентското научно общество при Университета по 
библиотекознание и информационни технологии, ISSN 1314-2526 ; Т. 3). – Юбил. изд., 
посветено на 60-год. на Държ. библ. институт, днес: Унив. по библиотекознание и информ. 
технологии]. – София, 2012. – ISBN 978-954-2946-17-5. – с. 59-65. – Други състав.: E. R. 
Sukiasian, V. V. Zverevich, A. Kumanova. – вж N 27.

За концепцията на речника, публ. под глав. ред. на А. К. 

2285. Василев, Н. и др. За антологията на България (LIBER AUREUS) (Принципи, 
структура, дидактика) :  [За кн.: Златна христоматия на България. : Аналит.-синтет. 
архитектоника на бълг. изящно слово от ІХ до ХХІ в. (Универс. информ. модел). Кн. 2, 
Антология : Уч. пособие по лексикография на акад. текстописане / Състав., послесл. Н. 
Василев, А. Куманова ; Науч. консултанти И. Паси ... [и др.]. – София : За буквите – О 
писменехь, 2014 – вж N 33] / Н. Василев, А. Куманова. // Издател (В. Търново). – ISSN 
1310-4624. – 2014, N 1-2, с. 19-32. 

За концепцията на антологията.

2286. Василев, Н. и др. Явен език или етимологичното знание на библиотечната и 
информационната дейност (Дейксис) : [За кн.: [1] The English–Russian–Bulgarian dictionary 
of library and information terminology = Англо-русско-болгарский словарь по библиотечной 
и информационной деятельности = Англо-руско-български речник по библиотечна и 
информационна дейност / Сomp. J. V. Richardson ... [и др.]. – София : За буквите – О 
писменехь, 2010. – (Трудове на Студентското научно общество при Университета по 
библиотекознание и информационни технологии, ISSN 1314-2526 ; Т. 3). – Юбил. изд., 
посветено на 60-год. на Държ. библ. институт, днес: Унив. по библиотекознание и информ. 
технологии] / Н. Василев, С. Илиева (N 616). // Трудове на Студентското науч. о-во при 
Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 8, 2013, 
с. 131-136. – вж N 32.

За концепцията на речника, публ. под глав. ред. на А. К. 

2287. Василева, К. и др. Полиграфската  проблематика  в „The English–Russian–
Bulgarian dictionary of  library  and  information  terminology = Англо-русско-болгарский  
словарь  по  библиотечной и информационной  деятельности  = Англо-руско-български 
речник по  библиотечна и информационна  дейност” (София, 2010) (Сравнително  
представяне) / К. Василева, М. Василева, А. Техменджиева (N 629) – вж N 24. // Трудове на 
Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – 
ISSN 1314-2526. – Т. 8, 2013, с. 170-175.

2288. Василева, Р. През очите на цивилизациите и вселените (Лични впечатления и 
размисли по дневника на проф. Александра Куманова) : [Рец. за кн.: Куманова, А. Очите на 
Шари. Sub rosa : Страници от един забравен дневник [по науч. експедиции в Иран, Турция 
/Сев. Месопотамия/, Италия, Русия, България] = Shari`s eyes. Sub rosa : Pages of a forgotten 
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diary [according to sci. missions in Iran, Turkey /North Mesopotamia/, Italy, Russia, Bulgaria] / 
Ред., бел. Н. Василев ; Ред.-иранист И. Панов ; Рец. Ц. Теофанов ... [и др.]. – София : WINI 
1837, 2014 – вж N 40]. // Науч. трудове на Унив. по библиотекознание и информ. технологии 
(София). – ISSN 1314-2623. – Т. 12, 2014, с. 503-512 : с ил. – Рез. на рус. и англ. ез.

2289. Василева, С. Информационна картина на представяне на проблематиката по културно-
историческото наследство, разработвана от Студентското научно общество при УниБИТ (2005-2011 
г.) – вж NN 433-438. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. 
технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 7, 2012, с. 170-176 : с ил. 

Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технилогии е ръководено от А. К.

2290. Велев, В. Модерен летопис на съвременната информационно-комуникативна 
сфера : Том І-VІ на Трудове на Студентското науч. о-во при УниБИТ (София, 2008-  ) – 
вж NN 433-438. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и 
информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 7, 2012, с. 105-122 :  с ил.

А. К. е глав. ред. на „Трудове. на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и инфолм. 
технологии”.

2291. Велев, В. Първият триезичен речник по библиотечна и информационна 
дейност в света „The English–Russian–Bulgarian dictionary of library and information 
terminology = Англо-русско-болгарский словарь по библиотечной и информационной 
деятельности = Англо-руско-български речник по библиотечна и информационна 
дейност” (София, 2010) – вж N 24. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по 
библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 7, 2012, с. 123-130 
: с ил. – Редуц. публ.

2292. Велев, В. Първият триезичен речник по библиотечна и информационна 
дейност в света „The English–Russian–Bulgarian dictionary of library and information 
terminology = Англо-русско-болгарский словарь по библиотечной и информационной 
деятельности = Англо-руско-български речник по библиотечна и информационна дейност” 
: Том  ІІІ  на  Трудове  на  Студентското  науч.  о-во  при  УниБИТ (София,  2010) (N 617) – 
вж N 24. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. 
технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 8, 2013, с. 137-142. – Разшир. публ.

2293. Велев, В. Създаване и позициониране в интернет на електронен портал на 
Студентското научно общество към УниБИТ. // Трудове на Студентското науч. о-во при 
Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 7, 2012, 
с. 131-134 : с ил.

Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии е ръководено от А. К.

2294. Велев, В. Уникален модерен многоаспектен електронен летопис във вид 
на ризомно-ретикуларно организирани бази от дани на съвременната информационно-
комуникативна сфера (Позициониране в интернет пространството на „Трудове на СНО при 
УниБИТ” и съпътстващата ги научна печатна  продукция : <www.sno.unibit.bg>). // Трудове 
на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). 
– ISSN 1314-2526. – Т. 8, 2013, с. 81-96 : с ил.

Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии е ръководено от А. К.

2295. Велева, М. и др. Космосът на личните имена в „История славяноболгарская 
…” на Св. о. Паисий Хилендарски : Лексик.-информ. и статист. разрез : [По кн.: Свети отец 
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Паисий Хилендарски. История славяноболгарская … : Информ. код на бълг. книжовност и 
лит. : І. Аналитика (Историография. Сигнифициран препис. Коментар. Именен показалец. 
Географски показалец. Тезаурус) ; ІІ. Синтез (Лексикална морфология. Семантика. 
Синтагматика. Синархия) / Обща ред. и епилог С. Денчев ; Науч. ред., историография, 
комент., именен показалец, геогр. показалец М. Куманов ; Библиогр. и текстолог. ред., 
тезаурус, предисл., сигнифициран препис А. Куманова ; Ез. ред., предисл., сигнифициран 
препис, послесл. (дейксис) Н. Василев. – София : За буквите – О писменехь, 2011] / М. 
Велева, Д. Щика (N 593) – вж NN 25, 26. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. 
по библиотекознание и информ. технологии (София) ). – ISSN 1314-2526. – Т. 7, 2012, с. 
344-352. 

<http://www.unibit.sno.bg>.

2296. Велчев, П. Като персийска миниатюра... . // Куманова, А. Очите на Шари. 
Sub rosa : Страници от един забравен дневник [по науч. експедиции в Иран, Турция /Сев. 
Месопотамия/, Италия, Русия, България] = Shari`s eyes. Sub rosa : Pages of a forgotten diary 
[according to sci. missions in Iran, Turkey /North Mesopotamia/, Italy, Russia, Bulgaria] / Ред., 
бел. Н. Василев ; Ред.-иранист И. Панов ; Рец. Ц. Теофанов ... [и др.]. – София, 2014. – ISBN 
978-954-9437-45-4. – с. 389-390.

2297. Вулева, Т. Съществителни собствени имена, хронологическа амплитуда и 
исторически епохи в библиография „НЕСТИНАРИАНА”: Естествена класиф. (N 525) 
: [По ръкоп. на кн.: Нестинариана : Историография. Систематизиран анот. библиогр. 
указ. Фотомонография : Уч. пособие по дисциплината „Нестинарство: Информ. кодове 
на култ. наследство” / Състав., историография А. Куманова ; Науч. и ез. ред., дейксис 
(етимология), емблематика Н. Василев ; Науч. ред. С. Денчев ... [и др.]. – София : За 
буквите – О писменехь, 2012] – вж N 29. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. 
по библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 6, 2011, с. 441-
443. – Други ред.: Н. Цв. Кочев, Н. Яръмов, М. Куманов.

2298. Вълковска, С. История на библиотечното дело и преподавателската дейност 
на Теменужка Бончева : [По кн.: Куманова, А. Апостоли на инфосферата : Наблюдение на 
ценностите : Увод в онтологията на триединството информация – наука – школа : Учебник 
за студенти по когнитолог. портретиране на персоналии в дисциплините от информ.-
комуникативния цикъл на знанието : [Т. Топалова, Л. Георгиев, С. Ленкова, Е. Златева, 
Б. Десев, Т. Бончева, М. Василев, В. Младенова, С. Кралев, Т. Арабаджиева, Б. Паунов, 
Е. Георгиева.]. – София : За буквите – О писменехь, 2010. – вж N 23]. // Издател  (В. 
Търново). – ISSN 1310-4624. – 2010, N 1-2-3, с. 66-67. 

Изброените личности – преподаватели на А. К. в Държ. библ. институт – днес Унив. по библиотекознание и 
информ. технологии.  

2299. Вълковска, С. История на библиотечното дело и преподавателската дейност 
на Теменужка Бончева (N 472) : [По кн.: Куманова, А. Апостоли на инфосферата : 
Наблюдение на ценностите : Увод в онтологията на триединството информация – наука – 
школа : Учебник за студенти по когнитолог. портретиране на персоналии в дисциплините 
от информ.-комуникативния цикъл на знанието : [Т. Топалова, Л. Георгиев, С. Ленкова, Е. 
Златева, Б. Десев, Т. Бончева, М. Василев, В. Младенова, С. Кралев, Т. Арабаджиева, Б. 
Паунов, Е. Георгиева.]. – София : За буквите – О писменехь, 2010. – вж N 23]. // Трудове на 
Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – 
ISSN 1314-2526. – Т. 6, 2011, с. 290-291. 
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Изброените личности – преподаватели на А. К. в Държ. библиотекарски инст. – днес Унив. по 
библиотекознание и информ. технологии.  

2300. Вълова, В. Морфологичен разрез на глаголите, причастията, прилагателните 
и местоименията в „История славяноболгарская …”   на о. Паисий Хилендарски (N 524) 
: [По кн.: Свети отец Паисий Хилендарски. История славяноболгарская … : Информ. 
код на бълг. книжовност и лит. : І. Аналитика (Историография. Сигнифициран препис. 
Коментар. Именен показалец. Географски показалец. Тезаурус); ІІ. Синтез (Лексикална 
морфология. Семантика. Синтагматика. Синархия) / Обща ред. и епилог С. Денчев ; Науч. 
ред., историография, комент., именен показалец, геогр. показалец М. Куманов ; Библиогр. и 
текстолог. ред., тезаурус, предисл., сигнифициран препис А. Куманова ; Ез. ред., предисл., 
сигнифициран препис, послесл. (дейксис) Н. Василев. – София : За буквите – О писменехь, 
2011 – вж NN 25, 26]. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание 
и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 6, 2011, с. 438-440. 

2301. Върбанова-Денчева, К. Вековен кръстопът : Седма нац. науч. конф. с 
междунар. участие „България – кръстопът на култури и цивилизации”, орг. от СВУБИТ на 
1.11.2009 г. в Деня на нар. будители. // За  буквите – О писменехь : Кирило-Методиевски 
вестник. – ISSN 1312-3785. – N 32, май 2010, с. 2. 

За Акад. церемония, организирана от А. К. и Н. В.  

2302. Върбанова-Денчева, К. Денят на народните будители и съвременните 
измерения на будителството :  [За VІІ нац. науч. конф. с междунар. участие „България 
– кръстопът на култури и цивилизации”, орг. от СВУБИТ на 1.11.2009 г.] // Издател (В. 
Търново). – ISSN 1310-4624. – 2009, N 1-2, с. 48.

За Акад. церемония, организирана от А. К. и Н. В.  

2303. Върбанова-Денчева, К. С духа на будителите (ХІ Национална научна 
конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век). 
// За буквите – О писменехь : Кирило-Методиевски вестник (София). – ISSN 1312-3785. – N 
41, дек. 2013, с. 18 : с ил.

За Акад. церемония, организирана от А. К. и Н. В.  

2304. Гарванов, И. Електронните библиотеки, създавани от Студентското 
научно общество при УниБИТ (Фактор за изграждане на справочно-информационна и 
информационно-технологична култура) – вж NN 433-438. // Трудове на Студентското науч. 
о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 
7, 2012, с. 166-169 с. : с ил. 

Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии е ръководено от А. К.

2305. Гарванов, И. и др. Електронни библиотеки – образци на мащабни екипни 
научноизследователски резултати с участието на студенти (Томове VІІ, VІІІ, ІХ, Х на 
„Трудове на СНО при УниБИТ”) / И. Гарванов, А. Куманова ;  Епиграф: „Aut inveniam viam, 
aut faciam” – „Или ще намеря пътя, или ще прокарам път” : [Рец. за кн.: 1. Т. VІІ. [Седма] 
VІІ Студентска научна конференция. – 2012; 2. Т. VІІІ. [Осма] VІІІ Студентска научна 
конференция. – 2013; 3. Т. ІХ. [Девета] ІХ Студентска научна конференция. – 2014; 4. Т. Х. 
[Десета] Х Юбилейна Студентска научна конференция. – 2015 – вж NN 439-442]. // Науч. 
трудове на Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2623. – 
Т. 12, 2014, с. 521-526 : с ил. – Рез. на рус. и англ. ез. 
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Студентското научно общество при УниБИТ е ръководено от А. К.

2306. Георгиев, Л.. Към  читателите : [Поздравление  от  името  на  редакцията  на  
сп. „Издател”  за  избирането на ... А. Куманова за академик]. // Издател (В. Търново). – 
ISSN 1310-4624. – 2013, N 3-4, с. 2.

 
2307. Георгиев, Л. УниБИТ отбеляза своята 60-годишнина с впечатляващ форум : [1 

ноем. 2010 г. – Ден на нар. будители – VІІ Нац. науч. конф. с междунар. участие „О-вото на 
знанието и хуманизмът на ХХІ в.”]. // Издател (В. Търново). – ISSN 1310-4624. – 2010, N 4, 
с. 29.

За Акад. церемония, организирана от А. К. и Н. В.  
 
2308. Гергушева, П. и др. Сравнителен анализ на лексиката на български, 

английски и руски език по библиотекознание в  „The English–Russian–Bulgarian dictionary 
of library and information terminology = Англо-русско-болгарский словарь по  библиотечной 
и информационной деятельности = Англо-руско-български речник по библиотечна и 
информационна дейност” (София, 2010) (Езиков дискурс) / Н. Гергушева, Н. Цекова, 
Г. Николова (N 627) – вж N 24. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по 
библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 8, 2013, с. 164-166.

2309. Гордукалова, Г. Ф. Управление знаниями : информационная диагностика 
нового направления и методические проблемы подготовки кадров. // Вестник Челябинской 
государственной академии культуры и искусств. – ISSN 1815-9176. – 2006, 1, (9) <http://
cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-znaniyami-informatsionnaya-diagnostika-novogo-
napravleniya-i-metodicheskie-problemy-podgotovki-kadrov>

„Постепенно увядали отдельные ветви живого дерева – литературные разыскания, критическое 
аннотирование новых книг, жесткий отбор изданий для специалиста, библиографирование иллюстраций, цитат 
и др. Опыты А. Шторха, Ф. Аделунга, Н. М. Лисовского, А. Кумановой, Н. А. Слядневой и иные прорывы в 
„статистической”, „интел лектуальной” библиографии воспринимались как неповторенные, невостребованные, 
„чужие”. Например, не был воспринят опыт отечественных востоковедов библиографирования цитируемой 
литературы, на 60 лет опередивший идеи Ю. Гарфилда.”

2310. Григорова, А. и др. Богомил Паунов : По въпроса за възгледа за четенето като 
изкуство : [По кн.: Куманова, А. Апостоли на инфосферата : Наблюдение на ценностите : 
Увод в онтологията на триединството информация – наука – школа : Учебник за студенти 
по когнитолог. портретиране на персоналии в дисциплините от информ.-комуникативния 
цикъл на знанието : [Т. Топалова, Л. Георгиев, С. Ленкова, Е. Златева, Б. Десев, Т. Бончева, 
М. Василев, В. Младенова, С. Кралев, Т. Арабаджиева, Б. Паунов, Е. Георгиева.]. – София : 
За буквите – О писменехь, 2010. – вж N 23] / А. Григорова, М. Караиванова. // Издател (В. 
Търново). – ISSN 1310-4624. – 2010, N 1-2-3, с. 76-77. – Редуц. публ.

Изброените личности – преподаватели на А. К. в Държ. библ. институт – днес Унив. по библиотекознание и 
информ. технологии.  

2311. Григорова, А. и др. Богомил Паунов (За възгледа за четенето като изкуство) 
: [По кн.: Куманова, А. Апостоли на инфосферата : Наблюдение на ценностите : Увод 
в онтологията на триединството информация – наука – школа : Учебник за студенти по 
когнитолог. портретиране на персоналии в дисциплините от информ.-комуникативния 
цикъл на знанието : [Т. Топалова, Л. Георгиев, С. Ленкова, Е. Златева, Б. Десев, Т. Бончева, 
М. Василев, В. Младенова, С. Кралев, Т. Арабаджиева, Б. Паунов, Е. Георгиева.]. – София 
: За буквите – О писменехь, 2010. – вж N 23] / А. Григорова, М. Караиванова (N 476). // 
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Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии 
(София). – ISSN 1314-2526. – Т. 6, 2011, с. 298-299. – Разшир. публ.

Изброените личности – преподаватели на А. К. в Държ. библ. институт – днес Унив. по библиотекознание и 
информ. технологии. 

2312. Гълъбова, С. Интегративност на източниците на научна информация и 
интелектуалната собственост, стандартизацията и управлението на качеството : [Моногр. 
изследване]. – София : За буквите – О писменехь, 2009 ISBN 978-954-9437-15-7. – 412 с. : с 
табл., сх., диагр.

На с. 71 и 401: N 52 – библиогр. описание на трудовете на А. К. и цит.: „Введение в гуманитарную 
библиографию” (София, 2005) – вж N 17.

2313. Гърбешкова, П. и др. Документалистиката в лингвистичните потоци на „The  
English–Russian–Bulgarian dictionary of  library and information terminology = Англо-русско-
болгарский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Англо-руско-
български речник по библиотечна и информационна дейност” (София, 2010) (Сравнителен  
анализ) / П. Гребешкова, А. Стоянова (N 631) – вж N 24. // Трудове на Студентското науч. 
о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 
8, 2013, с. 179-181.

2314. Ден на отворените врати – V Студентска научна конференция и изложба на 
СВУБИТ – 22 май 2009 г. [за Акад. интертекстуална аксиология „Светна като слънце” 
(Homo verbi gracilis)” и за Т. ІІ на Трудовете на Студентското научно общество – вж N 33] / 
Пламен Трайков ... [и др.]. // Издател (В. Търново). – ISSN 1310-4624. – 2009, N 1-2, с. 70-
71 : с ил. – Други авт.: Мехмед Исмаил, Калина Велкова, Жулиета Желева.

Аксиологията – дело на А. К. и Н. В. 

2315. Денчев, С. В търсене на персийската цивилизация. // Куманова, А. Очите на 
Шари. Sub rosa : Страници от един забравен дневник [по науч. експедиции в Иран, Турция 
/Сев. Месопотамия/, Италия, Русия, България] = Shari`s eyes. Sub rosa : Pages of a forgotten 
diary [according to sci. missions in Iran, Turkey /North Mesopotamia/, Italy, Russia, Bulgaria] / 
Ред., бел. Н. Василев ; Ред.-иранист И. Панов ; Рец. Ц. Теофанов ... [и др.]. – София, 2014. – 
ISBN 978-954-9437-45-4. – с. 385-386. – вж N 40.

2316. Денчев, С. За Втората студентска научна конференция под девиза „Не съд 
за знание, а пламтящ факел”, състояла се на 19 май 2006 г., замислена и ръководена от 
А. Куманова – вж N 433. // Отчет за дейността на Специализираното висше у-ще по 
библиотекознание и информ. технологии за периода 2004/2005 – 2005/2006 учебна година 
(София). – ISSN 1313-0579. – 2007, с. 19-20. – Без подпис.

2317. Денчев, С. За създаденото в СВУБИТ Студентско научно общество ; За 
проведените под ръководството на … на три научни конференции (І. „Професионална 
реализация – ХХІ век”, 17.Х.2005 г. – 9 доклада; ІІ. „Информационно разнообразие на 
света”, 19.V.2006 г. – 56 доклада; ІІІ. „От информация към знание”, 18.V.2007 г. – 138 
доклада) ; За отпечатания през 2008 г. Т. 1 на Трудове на Студентското научно общество 
с главен редактор А. Куманова, в който са публикувани изброените доклади – вж NN 
433-434. // Отчет за дейността на Специализираното висше у-ще по библиотекознание и 
информ. технологии за периода 2004–2008 година (София). – ISSN 1313-0579. – 2008, с. 
25-28. – Без подпис. 
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А. К. – ръководител на конф.

2318. Денчев, С. Информация. Наука. Школа : Триединство (Вместо предг. от 
науч. ред.). // Куманова, А. Апостоли на инфосферата : Наблюдение на ценностите : Увод 
в онтологията на триединството информация – наука – школа : Учебник за студенти по 
когнитолог. портретиране на персоналии в дисциплините от информ.-комуникативния 
цикъл на знанието : [Т. Топалова, Л. Георгиев, С. Ленкова, Е. Златева, Б. Десев, Т. Бончева, 
М. Василев, В. Младенова, С. Кралев, Т. Арабаджиева, Б. Паунов, Е. Георгиева.]. – София, 
2010. – ISBN 978-954-8887-69-4. – с. 21-25. – вж N 23.

2319. Денчев, С. История – граждански кодекс на България – бъдеще (Обобщаващо 
слово – епилог на VІ Студентска конференция) – вж N 438. // Трудове на Студентското 
науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-
2526. – Т. 6, 2011, с. 195-197 СВ. О. П ИС. 

А. К. – ръководител на конф.

2320. Денчев, С. История – граждански кодекс на България – бъдеще (Обобщаващо 
слово – епилог на VІ Студентска конференция) – вж NN 25, 26, 438. // Свети отец Паисий 
Хилендарски. История славяноболгарская … : Информ. код на бълг. книжовност и лит. 
: І. Аналитика (Историография. Сигнифициран препис. Коментар. Именен показалец. 
Географски показалец. Тезаурус); ІІ. Синтез (Лексикална морфология. Семантика. 
Синтагматика. Синархия). – София, 2011. – ISBN 978-954-8887-92-2. – с. 195-197 СВ. О. П 
ИС.

2321. Денчев, С. Александра Куманова – проф. д.п.н.,  3.5. Обществени 
комуникации и информационни науки – Книгознание, библиотекознание и библиография; 
Културно-историческо наследство „Създаване на продукт в сферата на културния туризъм, 
свързан с изследване и популяризиране на живота и творчеството на Любен Каравелов”. 
// [Денчев, С.] Отчет за Ректора за дейността на УниБИТ за учебната 2014/2015 година. – 
ISSN 1314-2631. – София, 2016, с. 137.  

А. К. – научен ръководител на проекта.   

2322. Денчев, С. Международна хуманитарна интеракция от най-висш порядък : 
Поетика на ризомно-ретикуларната методология (Първият триез. речник по библ. и информ. 
дейност на ХХІ в.). // Куманова, А. Когнитология на компаративистичната терминология 
по библиотечна и информационна дейност (Към проблема за създаването на англо-руско-
български речник) : Панепистемия на библ.-информ. сфера : Триез. речник – тектон. мент. 
етимолог. прибор [[1] The English–Russian–Bulgarian dictionary of library and information 
terminology = Англо-русско-болгарский словарь по библиотечной и информационной 
деятельности = Англо-руско-български речник по библиотечна и информационна дейност 
/ Сomp. J. V. Richardson ... [и др.]. – София : За буквите – О писменехь, 2010. – (Трудове на 
Студентското научно общество при Университета по библиотекознание и информационни 
технологии, ISSN 1314-2526 ; Т. 3)]. – София, 2012. – ISBN 978-954-2946-16-8. – с. 9-15. – 
Други състав.: E. R. Sukiasian, V. V. Zverevich, A. Kumanova. – вж N 28.

2323. Денчев, С. Международная гуманитарная интеракция высшего порядка : 
Поэтика ризомно-ретикулярной методологии (Первый трехъяз. словарь по библ. и информ. 
деятельности ХХІ в.). // Куманова, А. Когнитология компаративистической терминологии 
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в сфере библиотечной и информационной деятельности (К проблеме создания на англо-
русско-болгарского словаря) : Панэпистемия библ.-информ. сферы : Трехъяз. словарь – 
тектон. мент. прибор [[1] The English–Russian–Bulgarian dictionary of library and information 
terminology = Англо-русско-болгарский словарь по библиотечной и информационной 
деятельности = Англо-руско-български речник по библиотечна и информационна дейност 
/ Сomp. J. V. Richardson ... [и др.]. – София : За буквите – О писменехь, 2010. – (Трудове на 
Студентското научно общество при Университета по библиотекознание и информационни 
технологии,  ISSN 1314-2526 ; Т. 3)]. – София, 2012. – ISBN 978-954-2946-17-5. – с. 9-15. – 
Други състав.: E. R. Sukiasian, V. V. Zverevich, A. Kumanova. – вж N 27.

2324. Денчев, С. Обучение и развитие на студентите. Разд. ІІІ. В УниБИТ активно 
работи Студентското научно общество, което е единственото в България – вж NN 433-437. 
// Отчет на Ректора за дейността на Унив. по библиотекознание и информ. технологии за 
периода 2008-2010 година (София). – ISSN 1314-2631. – 2011, с. 27-29. – Без подпис.

Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии е ръководено от А. К.

2325. Денчев, С. Подпомагане на обучението и развитието на студентите. Разд. ІІІ – 
вж N 433. // Отчет за дейността на Специализираното висше у-ще по библиотекознание и 
информ. технологии за периода 2004/2005 – 2005/2006 учебна година (София). – ISSN 1313-
0579. – 2007, с. 18-20. – Без подпис.

Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии е ръководено от А. К.

2326. Денчев, С. Подпомагане на обучението и развитието на студентите. Разд. ІІІ 
– вж N 433. // Отчет за дейността на Специализираното висше у-ще по библиотекознание 
и информ. технологии за периода 2004-2008 година (София). – ISSN 1313-0579. – 2008, с. 
25-28. – Без подпис.

Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии е ръководено от А. К.

2327. Денчев, С. Подпомагане на обучението и развитието на студентите. Разд. ІІІ 
– вж N 434. // Отчет за дейността на Специализираното висше у-ще по библиотекознание 
и информ. технологии за периода 2008/2009 година (София). – ISSN 1313-0579. – 2010, с. 
22-23. – Без подпис.

Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии е ръководено от А. К.

2328. Денчев, С. Подпомагане на обучението и развитието на студентите. Разд. ІІІ – 
вж NN 437-438. // Отчет на Ректора за дейността на Унив. по библиотекознание и информ. 
технологии за периода 2010/2011 година (София). – ISSN 1314-2631. – 2012, с. 26-60. – Без 
подпис.

Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии е ръководено от А. К.

2329. Денчев, С. Подпомагане на обучението и развитието на студентите. Разд. ІІІ – 
вж NN 438-439. // Отчет на Ректора за дейността на Унив. по библиотекознание и информ. 
технологии за периода 2011/2012 година (София). – ISSN 1314-2631. – 2013,  с. 49-51. – Без 
подпис.

Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии е ръководено от А. К.

2330. Денчев, С. Подпомагане на обучението и развитието на студентите. 
Разд. ІІІ. [За дарението на УниБИТ от ... А. Куманова на класическа и електронна 
библиотека „Нестинариана”] – вж N 213. // Отчет на Ректора за дейността на Унив. по 
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библиотекознание и информ. технологии за периода 2012/2013 година (София). – ISSN 
1314-2631. – 2014, с. 56. – Без подпис.

2331. Денчев, С. Подпомагане на обучението и развитието на студентите. Разд. ІІІ. 
[За провеждането на ръководената от ... А. Куманова ІХ Студентска научна конференция и 
изложба на УниБИТ „Информационна култура: наука – изкуство – религия” – „Information 
culture: science – art – religion” (девиз: „Знанието е сила” – „Scientia est potentia”) 
(17.05.2013 г.) (259 доклада: NN 709-967) – вж N 441]. // Отчет на Ректора за дейността на 
Унив. по библиотекознание и информ. технологии за периода 2012/2013 година (София). – 
ISSN 1314-2631. – 2014, с. 54-56. – Без подпис.

2332. Денчев, С. Подпомагане на обучението и развитието на студентите. Разд. 
ІІІ. [За Студентското научно общество при УниБИТ ; Х юбилейна студентска научна 
конференция и изложба „Информация – творчество – синтез” – „Information – creation – 
synthesis” (девиз:  „Дела, а не думи” – „Res, non verba”) (16.05.2014 г.) (92 доклада: NN 
968-1058); том ІХ на „Трудовете на СНО при УниБИТ” – вж N 442]. // Отчет на Ректора 
за дейността на Унив. по библиотекознание и информ. технологии за периода 2013/2014 
година (София). – ISSN 1314-2631. – 2015, с. 43, 44. – Без подпис. 

Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии е ръководено от А. К.

2333. [Денчев, С.] Подпомагане на обучението и развитието на студентите: Разд. 
ІІІ [: За Студентското научно общество при УниБИТ; ХІ Студентска научна конференция 
и изложба „Магистрали на цивилизацията – информация, знание, памет” – „Highways of 
the Civilization – information, knowledge, memory” (девиз: „Учим не за училището, а за 
живота” – „Non scholae, sed vitae discimus”) (22.05.2015 г.) (340 доклада: NN 1059-1399); 
томове ІХ-ХІ на „Трудовете на СНО при УниБИТ”; за отбелязването на 24 май в УниБИТ с 
фрагмент от ораторията „Бяла светлина” вж NN 441-443]. // [Денчев, С.] Отчет за Ректора 
за дейността на УниБИТ за учебната 2014/2015 година. – ISSN 1314-2631. – София, 2016, с. 
50-52.  

За 340 доклада, подготвени под науч. рък. на проф. д.п.н. А. К. и науч. ред. на ас. д-р Н. В.; за Акад. 
интеракция „Бяла светлина” на проф. д.п.н. А. К. и  ас. д-р Н. В.   

2334. Денчев, С. Публикационна и научноизследователска дейност на 
преподавателите от катедра „Библиотекознание и библиография” за периода 2004-2008 г. 
: Табл. 17. // Отчет за дейността на Специализираното висше у-ще по библиотекознание 
и информ. технологии за периода 2004-2008 година (София). – ISSN 1313-0579. – 2008, с. 
56-57. – Без подпис.

А. К. – член на катедрата.

2335. Денчев, С. Първият триезичен речник по библиотечна и информационна 
дейност на ХХІ в. (Уводни думи на отговорния редактор). // The English–Russian–Bulgarian 
dictionary of library and information terminology = Англо-русско-болгарский словарь по 
библиотечной и информационной деятельности = Англо-руско-български речник по 
библиотечна и информационна дейност / Сomp. J. V. Richardson ... [и др.]. – София, 2010. 
– ISBN 978-954-8887-93-9. – с. 17-19. – Други състав.: E. R. Sukiasian, V. V. Zverevich, A. 
Kumanova. – вж N 40.

2336. Денчев, С. Учебник за хуманизма на библиографската наука. // Куманова, 
А. Ризома на инфосферата : Морфология на библиогр. : Генезис на  световната универс. 
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библиогр. : Теория на библиогр. форма : Учебник по общо библиографознание. – София, 
2012. – ISBN 978-954-2946-12-0. – с. 9-12. – вж N 31.

2337. Депцова, Т. Ю. Библиографический метатекст в литературной 
рекомендательной библиографии : [Отзыв об учебнике А. Кумановой „Рекомендательная 
библиография в видовой структуре библиографии” (Ленинград, 1989) – вж N 6]. // <www.
dissercat.com/content/bibliografi cheskii-metatekst-v-lit>. – 5.01.2015. – 6 с.

 
2338. Дикова, Т. Не съд за знания, а пламтящ факел : [Личността на А. Куманова 

във връзка с Том І на Трудовете на Студентското науч. о-во на СВУБИТ, библиогр. списък 
от 223 публ. на студенти на СВУБИТ в специализирания науч. печ.; Акад. епифания „Да се 
наречеш болгарин”, представена на 1.11.2008 г. в Нац. дворец на културата] – вж N 433. // 
Аз Буки : Нац. седмичник за образование и наука. – ISSN 0861-3990. – 2008, N 44, с. 11. 

Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии е ръководено от А. К.

2339. Дикова, Т. Не съд за знания, а пламтящ факел : [Том І на Трудове на 
Студентското науч. о-во на Специализираното висше у-ще по библиотекознание и 
информ. технологии като квинтесенция на научноизслед. дейност на студентите в 
калейдоскопа на І-ІV науч. конф. : Библиогр. списък от 223 публ. на студенти на СВУБИТ 
в специализирания науч. печ. Акад. епифания „Да се наречеш болгарин”, представена на 
1.11.2008 г. в Нац. дворец на културата] – вж N 433. // Трудове на Студентското науч. о-во 
при Специализираното висше у-ще по библиотекознание и информ. технологии (София). – 
ISSN 1313-4566. – Т. 4, 2009, с. 93-96. 

Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии е ръководено от А. К.

2340. Димитрова, Е. Научно-документалният филм „Ритъмът на времето” – 
информационна карта на културата : [Рец. за филм… / С. Денчев ... [и др.]. – 2008. – вж 
N 453]. // Трудове на Студентското науч. о-во при Специализираното висше у-ще по 
библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1313-4566. – Т. 4, 2009, с. 332-334. 

Цитираният филм е по сценарий и под режисурата на А. К.

2341. Димитрова, З. Василка Младенова и преподаването на дисциплината 
„Библиотечни фондове и каталози” в Държавния библиотекарски институт : [По кн.: 
Куманова, А. Апостоли на инфосферата : Наблюдение на ценностите : Увод в онтологията 
на триединството информация – наука – школа : Учебник за студенти по когнитолог. 
портретиране на персоналии в дисциплините от информ.-комуникативния цикъл на 
знанието : [Т. Топалова, Л. Георгиев, С. Ленкова, Е. Златева, Б. Десев, Т. Бончева, М. 
Василев, В. Младенова, С. Кралев, Т. Арабаджиева, Б. Паунов, Е. Георгиева.]. – София : 
За буквите – О писменехь, 2010. – вж N 23]. // Издател (В. Търново). – ISSN 1310-4624. – 
2010, N 1-2-3, с. 69-71. – Редуц. публ.  

Изброените личности – преподаватели на А. К. в Държ. библ. институт – днес Унив. по библиотекознание и 
информ. технологии.  

2342. Димитрова, З. Василка Младенова и преподаването на дисциплината 
„Библиотечни фондове и каталози” в Държавния библиотекарски институт (днес: 
Университет по библиотекознание и информационни технологии) (N 474) : [По кн.: 
Куманова, А. Апостоли на инфосферата : Наблюдение на ценностите : Увод в онтологията 
на триединството информация – наука – школа : Учебник за студенти по когнитолог. 
портретиране на персоналии в дисциплините от информ.-комуникативния цикъл на 
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знанието : [Т. Топалова, Л. Георгиев, С. Ленкова, Е. Златева, Б. Десев, Т. Бончева, М. 
Василев, В. Младенова, С. Кралев, Т. Арабаджиева, Б. Паунов, Е. Георгиева.]. – София : За 
буквите – О писменехь, 2010. – вж N 23]. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. 
по библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 6, 2011, с. 294-
295. – Разшир. публ.

Изброените личности – преподаватели на А. К. в Държ. библ. институт – днес Унив. по библиотекознание и 
информ. технологии.  

2343. Духовен център за католическо богословие и духовност „Бл. Папа Ронкали”, 
ул. „Анжело Ронкали” N 2, София (Уч. дисциплини – летен семестър 2011 – Психология) 
: [За кн.: Куманова, А. Введение в гуманитарное знание [Електронен ресурс] : 
Библиографоведческое исслед. : Курс лекций по общ. библиографоведению : [Ч. 1-2]. – 
Ново изд. – София : Гутенберг, 2007. – 1 оптичен диск (CD- ROM). – Дигитално изд. – ISBN 
978-954-617-023-1 – вж NN 20-21]. // <karmil.weebly.com/uploads/5/5/6/8/5568167/katalog.
doc>. – 22.04.2010. 4 с. 

2344. Експедиция във Воттоваара – Карелия и Аркаим – Урал : Центрове на 
праевроп. цивилизация в Русия (Протоарии и праславяни) (Култ.-феноменол. декодиране  на 
митолог., ист. и лингвист. пл.). // <http://www.unibit.bg/news/news-events/ural>. – 5.10.2015 
г. – 3 с.

 
2345. Енчева, М. Информационна картина на проблематиката на научните 

изследвания на Студентското научно общество при УниБИТ (2005-2011 г.) : Ключови 
думи на публ. – вж NN 433-438. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по 
библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 7, 2012, с. 138-141 
: с ил.

Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии е ръководено от А. К.

2346. Енчева, М. Школата на библиотечно-информационнaтa наука – първият 
учебник в България за инфосферата (N 550) : [Рец. за кн.: Куманова, А. Апостоли 
на инфосферата : Наблюдение на ценностите : Увод в онтологията на триединството 
информация – наука – школа : Учебник за студенти по когнитолог. портретиране на 
персоналии в дисциплините от информ.-комуникативния цикъл на знанието : [Т. Топалова, 
Л. Георгиев, С. Ленкова, Е. Златева, Б. Десев, Т. Бончева, М. Василев, В. Младенова, С. 
Кралев, Т. Арабаджиева, Б. Паунов, Е. Георгиева.]. – София : За буквите – О писменехь, 
2010]. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. 
технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 7, 2012, с. 224-225 : с ил. – вж N 23.

 
2347. Желязкова, К. [и др.] „Ритъмът на времето” или феноменологията на 

автентичния танц върху огъня в село Българи : Филмът за нестинарството дойде при 
„извора“ след странстване по света / К. Желязкова, [В. Божилова] : [Рец. за посещението 
на 3.06.2008 г. на научноизслед. колектив на едноименния научно-докум. филм: Ритъмът 
на времето (Нестинарство: Информационна карта) : Науч.-докум. филм / Специализирано 
висше у-ще по библиотекознание и информ. технологии. ; Продуцент, идея и концепция 
проф. С. Денчев ; Сценарий и режисура А. Куманова – вж N 453]. // Компас (Бургас), N 
1971, 6-8 юни 2008, с. 17. – Без ISSN. 

2348. Захариева, С. и др. Архивистиката в езиковите трасета на „The English–
Russian–Bulgarian dictionary of library and  information  terminology = Англо-русско-
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болгарский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Англо-
руско-български речник по библиотечна и информационна дейност” (София, 2010) 
(Компаративистичен анализ) / С. Захариева, О. Вацова (N 630) – вж N 24. // Трудове на 
Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – 
ISSN 1314-2526. – Т. 8, 2013, с. 176-178.

2349. Зверевич, В. В. От редактора издания 2005 г. об издании 2009 г. // The 
English–Russian–Bulgarian dictionary of library and information terminology = Англо-русско-
болгарский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Англо-руско-
български речник по библиотечна и информационна дейност / Сomp. J. V. Richardson ... [и 
др.]. – София, 2010. – ISBN 978-954-8887-93-9. – с. 100-102. – Други състав.: E. R. Sukiasian, 
V. V. Zverevich, A. Kumanova. – вж N 24.

2350. Зверевич, В. В. От редактора на изданието от 2005 г. за изданието от 2009 г. 
// The English–Russian–Bulgarian dictionary of library and information terminology = Англо-
русско-болгарский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Англо-
руско-български речник по библиотечна и информационна дейност / Сomp. J. V. Richardson 
... [и др.]. – София, 2010. – ISBN 978-954-8887-93-9. – с. 97-99. – Други състав.: E. R. 
Sukiasian, V. V. Zverevich, A. Kumanova. – вж N 24.

2351. Златкова, П. Архитектоника и съдържание на изследванията в областта на 
библиотекознанието, библиографията и книгознанието : Студентско науч. о-во при УниБИТ 
(2005-2011 г.) – вж NN 433-438. // Трудове  на Студентското науч. о-во при Унив. по 
библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 7, 2012, с. 157-160 
: с ил. 

Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии е ръководено от А. К.

2352. Златкова, П. За „Апостолите на инфосферата” (Компендиум по библиотечно-
комуникативната сфера на България) : [Рец. за кн.: Куманова, А. Апостоли на инфосферата 
: Наблюдение на ценностите : Увод в онтологията на триединството информация – наука 
– школа : Учебник за студенти по когнитолог. портретиране на персоналии в дисциплините 
от информ.-комуникативния цикъл на знанието : [Т. Топалова, Л. Георгиев, С. Ленкова, 
Е. Златева, Б. Десев, Т. Бончева, М. Василев, В. Младенова, С. Кралев, Т. Арабаджиева, 
Б. Паунов, Е. Георгиева]. – София : За буквите – О писменехь, 2010– вж N 23]. // Науч. 
трудове на Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2623. – 
Т. 9, 2012, с. 467-473. – Рез на рус. и англ. ез. 

 
2353. Иванова, Е. и др. Информационните технологии в „The English–Russian–

Bulgarian dictionary of library and information terminology = Англо-русско-болгарский 
словарь по библиотечной и информационной деятельности = Англо-руско-български 
речник по библиотечна и информационна дейност” (София, 2010) (Сравнителен анализ) / Е. 
Иванова, К. Николова (N 635) – вж N 24. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по 
библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 8, 2013, с. 194-195.

2354. Издателство „За буквите – О писменехь” открива нова поредица от 
когнитологични изследвания с общото заглавие „Факлоносци”. // Издател (В. Търново). – 
ISSN 1310-4624. – 2010, N 1-2-3, с. 78. 

Сер. „Факлоносци” е ръководена от А. К.
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2355. Изучать феномены Аркаима приехали ученые из Болгарии. // <http://lentachel.
ru/articles/49555> <http://chelyabinsk.ru/text/newsline/66601592541184.html?full=3>. – 
13.08.2015. – 1 с.

О проводимом А. К. библиографическом картографировании солярного культа по земному шару (после 
экспедиции на Кольском полуострове).  

2356. Илиева, Л. Западноевропейската литература като системно културологично 
явление във възгледите на Елена Златева : [По кн.: Куманова, А. Апостоли на инфосферата 
: Наблюдение на ценностите : Увод в онтологията на триединството информация – наука – 
школа : Учебник за студенти по когнитолог. портретиране на персоналии в дисциплините 
от информ.-комуникативния цикъл на знанието : [Т. Топалова, Л. Георгиев, С. Ленкова, Е. 
Златева, Б. Десев, Т. Бончева, М. Василев, В. Младенова, С. Кралев, Т. Арабаджиева, Б. 
Паунов, Е. Георгиева.]. – София : За буквите – О писменехь, 2010. – вж N 23]. // Издател 
(В. Търново). – ISSN 1310-4624. – 2010, N 1-2-3, с. 61-63. – Редуц. публ.

Изброените личности – преподаватели на А. К. в Държ. библ. институт – днес Унив. по библиотекознание и 
информ. технологии.  

2357. Илиева, Л. Западноевропейската литература като системно културологично 
явление във възгледите на Елена Златева (N 470) : [По кн.: Куманова, А. Апостоли 
на инфосферата : Наблюдение на ценностите : Увод в онтологията на триединството 
информация – наука – школа : Учебник за студенти по когнитолог. портретиране на 
персоналии в дисциплините от информ.-комуникативния цикъл на знанието : [Т. Топалова, 
Л. Георгиев, С. Ленкова, Е. Златева, Б. Десев, Т. Бончева, М. Василев, В. Младенова, С. 
Кралев, Т. Арабаджиева, Б. Паунов, Е. Георгиева.]. – София : За буквите – О писменехь, 
2010. – вж N 23]. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и 
информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 6, 2011, с. 283-285. – Разшир. публ.

Изброените личности – преподаватели на А. К. в Държ. библ. институт – днес Унив. по библиотекознание и 
информ. технологии.

 
2358. Илиева, С. За антологията „Златна христоматия на България” : [Рец. за кн.: 

Златна христоматия на България. : Аналит.-синтет. архитектоника на бълг. изящно слово от 
ІХ до ХХІ в. (Универс. информ. модел). Кн. 2, Антология : Уч. пособие по лексикография 
на акад. текстописане / Състав., послесл. Н. Василев, А. Куманова ; Науч. консултанти 
И. Паси ... [и др.]. – София : За буквите – О писменехь, 2014 – вж N 33]. // Информ. бюл. 
на Центр. библ. на БАН (София). – ISSN 1312–9899. – 2015, N 91, с. 8-11. – Други науч. 
консултанти: С. Денчев, М. Куманов.  <http://cl.bas.bg/za-centralna-biblioteka-1/byuletin-na-
cb-na-ban/broi-91-godina-ix-noemvri-dekemvri-2015>.

2359. Илиева, С. „Каквато птицата, такава и песента й” : [Рец. за кн.: Тодор Петров. 
Qualis avis, talis cantus : Опит за биогр. щрихи / С предг. от авт. ; Науч. и ез. ред., дейксис 
Николай Василев. – В. Търново : Ивис, 2012 – вж N 30]. // Издател (В. Търново). – ISSN 
1310-4624. – 2012, N 1-2, с. 63-64. – Рез. на бълг. и англ. ез.

 
2360. Илиева, С. Триезичен англо-руско-български речник по библиотечна и 

информационна дейност : [Рец. за кн.: [[1] The English–Russian–Bulgarian dictionary of 
library and information terminology = Англо-русско-болгарский словарь по библиотечной 
и информационной деятельности = Англо-руско-български речник по библиотечна и 
информационна дейност / Сomp. J. V. Richardson ... [и др.]. – София : За буквите – О 
писменехь, 2010. – (Трудове на Студентското научно общество при Университета по 
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библиотекознание и информационни технологии, ISSN 1314-2526 ; Т. 3).  – вж N 24]. // 
Издател (В. Търново). – ISSN 1310-4624. – 2011, N 3-4, с. 61-62. – Редуц. публ.

2361. Илиева, С. Триезичен англо-руско-български речник по библиотечна и 
информационна дейност (N 623) : [Рец. за кн.: [[1] The English–Russian–Bulgarian 
dictionary of library and information terminology = Англо-русско-болгарский словарь 
по библиотечной и информационной деятельности = Англо-руско-български речник 
по библиотечна и информационна дейност / Сomp. J. V. Richardson ... [и др.]. – София 
: За буквите – О писменехь, 2010. – (Трудове на Студентското научно общество при 
Университета по библиотекознание и информационни технологии, ISSN 1314-2526 ; Т. 3). – 
вж N 24]. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. 
технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 8, 2013, с. 156-157. – Разшир. публ.

2362. История книги (Библиографический список литературы) Сер. „История” : 
[Отзыв о кн. А. Кумановой „Введение в гуманитарную библиографию” (Ч. І-ІІ. – Санкт-
Петербург ; София, 1995-2005) – вж NN 20-21]. //  <www.library.opu.ua/resources/Bibliograf/
istoria%20knigi.pdf>. – 20.01.2014. – 15 с.

2363. Історія книги : Бібліографічний список літератури : [Отзив за статията 
на С. Денчев и А. Куманова „Графемы письма Homo sapiens`a (Естественная знаковая 
классификация человечества) : К аксиологическому вопросу методологии письменной эры” 
(Мир библиографии (Москва), 2010, N 3, с. 2-8). – вж N 141]. // Укладач Радзивил Г. А., зав.
сектором ІБВ НТБ ОНПУ, 2011 <http://library.opu.ua/upload/fi les/library/istoria_knigi.pdf>. – 
1.04.2016.

2364. Казански, Н. Дневник на жена. // Куманова, А. Очите на Шари. Sub 
rosa : Страници от един забравен дневник [по науч. експедиции в Иран, Турция /Сев. 
Месопотамия/, Италия, Русия, България] = Shari`s eyes. Sub rosa : Pages of a forgotten diary 
[according to sci. missions in Iran, Turkey /North Mesopotamia/, Italy, Russia, Bulgaria] / Ред., 
бел. Н. Василев ; Ред.-иранист И. Панов ; Рец. Ц. Теофанов ... [и др.]. – София, 2014. – ISBN 
978-954-9437-45-4. – с. 391-394. – вж N 40.

2365. Казански, Н. Magister dixit (Когнитологичен портрет на професор Стоян 
Денчев). // Професор Стоян Денчев : Primus inter pares : Щрихи към когнитолог. портр., 
направен в стила на интервюто : Учебник за студенти … в дисциплините от информ.-
комуникативния цикъл на знанието / Беседата води, послесл. А. Куманова ; Обща ред. и 
дейксис Н. Василев ; Рец. А. Соколов ... [и др.]. – София : За буквите – О писменехь, 2015. 
– ISBN 978-619-185-189-8. – с. 169-170. – Други рец.: Д. Христозов, И. Коен, Н. Казански. – 
вж N 42.

За създадения от А. К. когнитолог. портр. на С. Д. в стила на интервюто.
 
2366. Каменова, К. Визуализиращ контекст на хуманитарното знание в 

електронното пространство (По периода на Ренесанса: NN 17-29 на електронна библиотека 
„ХУМАНИТАРИАНА”) – вж N 438. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по 
библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 6, 2011, с. 404-
405.

Цитираната електронна библ. е създадена под науч. ръководство на А. К.
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2367. Каталог выполненных запросов. Рекомендательная библиография. 
Детская библиография Болгарии : [Отзыв об учебнике А. Кумановой „Рекомендательная 
библиография в видовой структуре библиографии” (Ленинград, 1989) – вж N 6]. // <www.
vss.nlr.ru/archive_catalog.php?rid=5669>. – 23.01.2014. – 4 с.

2368. Кияни, М. А. Достойно за внимание и възхищение. // Куманова, А. Очите на 
Шари. Sub rosa : Страници от един забравен дневник [по науч. експедиции в Иран, Турция 
/Сев. Месопотамия/, Италия, Русия, България] = Shari`s eyes. Sub rosa : Pages of a forgotten 
diary [according to sci. missions in Iran, Turkey /North Mesopotamia/, Italy, Russia, Bulgaria] / 
Ред., бел. Н. Василев ; Ред.-иранист И. Панов ; Рец. Ц. Теофанов ... [и др.]. – София, 2014. – 
ISBN 978-954-9437-45-4. – с. 384. – вж N 40.

2369. Клюев, В. К. и др. В июле 2014 года исполняется двадцать лет деятельности 
в структуре Международной академии информатизации (МАИ) отраслевого отделения 
„Библиотековедение” (ОБ МАИ) / В. К. Клюев, М. П. Захаренко. // <http://ffre.ru/
ujgpolqaspolmerqas.html>. – 1.07.2014. – 2 с.

Отделение в настоящее время объединяет известных представителей информационного и гуманитарного 
сообщества, ведущих специалистов библиотечно-информационной сферы России (М. Д. Афанасьев, О. Ф. Бойкова, О. 
Р. Бородин, М. С. Бунин, А. Н. Ванеев, И. И. Горлова, В. М. Григоров, Ю. А. Гриханов, М. Я. Дворкина, С. А. Езова, 
Т. Д. Жукова, А. И. Земсков, Р. Н. Иванов, И. А. Ивашова, Н. П. Игумнова, А. И. Каптерев, Т. Ф. Каратыгина, В. К. 
Клюев, Т. В. Кузнецова, Т. Я. Кузнецова, Г. Л. Левин, М. В. Левнер, Т. Ф. Лиховид, Б. Р. Логинов, А. М. Мазурицкий, 
Ю. П. Мелентьева, М. Ф. Меняев, И. Б. Михнова, В. М. Мотылев, А. И. Пашин, В. Г. Поздняков, Р. И. Пшеничникова, 
Г. А. Райкова, Ю. Н. Столяров, В. И. Терёшин, В. В.Федоров и др.), Азербайджана (И. А. Габиббейли, А. А. Халафов), 
Беларуси (В. Е. Леончиков, Р. С. Мотульский), Болгарии (А. В. Куманова), Германии  (А. Мангстл), Казахстана (Р. 
А. Бердигалиева), Литвы (В. Ю. Урбонас), США (Р. Пауэлл), Таджикистана (А. А. Аслитдинова, С. И. Сулейманов), 
Украины (Т. А. Долбенко, Н. Н. Кушнаренко, М. С. Слободяник, О. В. Черных ).

2370. Книги и компютри : Висшето у-ще – на по-висока орбита : [Фотопортр. на А. 
Куманова с Валери Петров]. // За буквите – О писменехь : Кирило-Методиевския вестник 
(София). – ISSN 1312-3785. – N 22, май 2005, с. 2. 

2371. Когнитолог, философ, библиограф Александра Куманова. // Наръчник за 
следване / Духовни центрове на Хърватската кармилска провинция : Уч. пл. и съдърж. на 
дисциплините. – София, 2010, с. 42-44. – Без ISBN.

А. К. чете лекции по психология – вж N 407.

2372. Коен, И. Учен – създател на ново знание за информационните системи. // 
Професор Стоян Денчев : Primus inter pares : Щрихи към когнитолог. портр., направен в 
стила на интервюто : Учебник за студенти … в дисциплините от информ.-комуникативния 
цикъл на знанието / Беседата води, послесл. А. Куманова ; Обща ред. и дейксис Н. Василев 
; Рец. А. Соколов ... [и др.]. – София : За буквите – О писменехь, 2015. – ISBN 978-619-185-
189-8. – с. 165-166. – Други рец.: А. Христозов, И. Коен, Н. Казански. – вж N 42.

Също и в: Коен, И. Учен – създател на ново знание за информационните системи. // За буквите – О 
писменехь : Кирило-Методиевски вестник (София). – ISSN 1312-3785. – N 47, май 2016, с. 25.

Ориг.: вж N 2565. 
За създадения от А. К. когнитолог. портр. на С. Д. в стила на интервюто.
 
2373. Колев, А. Визуализиращ контекст на хуманитарното знание в електронното 

пространство (По периодите на Античността и Средновековието: NN 1-16 на електронна 
библ. „ХУМАНИТАРИАНА”) – вж N 438. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. 
по библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 6, 2011, с. 401-
403.
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Цитираната електронна библ. е създадена под науч. ръководство на А. К.

2374. Колев, В. Сравнителна системно-структурна характеристика на 
интерпретациите на хуманитарното знание в електронното пространство (По периода на 
Най-новото време : NN 101-160 на електронна библ.  „ХУМАНИТАРИАНА”) – вж N 438. // 
Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии 
(София). – ISSN 1314-2526. – Т. 6, 2011, с. 396-400.

Цитираната електронна библ. е създадена под науч. ръководство на А. К.

2375. [Коммюнике] : А. Куманова (Болгария) (Владимир Иванович Вернадский и 
Лев Николаевич Гумилев : Великий Синтез творческих наследий – 27-28 сент. 2012 г.). // 
<ww.xn--80ajkthhn.xn--p1ai/index.php?option=com_content&view> ; <http://www.trinitas.ru/
rus/000/a0000001.htm>. – 28.09.2012. – 6 с.

Участие на А. К. в междунар. форум, посветен на В. И. Вернадски и Л. Н. Гумильов – вж N 209. 

2376. Костова, К. Информатиката в „The  English–Russian–Bulgarian dictionary of  
library  and  information  terminology = Англо-русско-болгарский  словарь по  библиотечной  
и  информационной  деятельности  = Англо-руско-български речник по  библиотечна и 
информационна  дейност” (София, 2010) (Езиков  разрез) (N 634) – вж N 24. // Трудове на 
Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – 
ISSN 1314-2526. – Т. 8, 2013, с. 190-193.

2377. Куманова Александра, доктор педагогических наук, профессор, Университет 
библиотековедения и информационных технологий (Болгария); Казански Никола, Ph.D., 
доцент (Болгарская академия наук); Василев Николай, Ph.D., ассистент, Университет 
библиотековедения и информационных технологий (Болгария). Ризома гуманитарного 
знания во вторично-документальном информационном моделировании международной 
универсальной библиографии ХХ-ХХІ вв. / А. Куманова, Н. Казански, Н. Василев. // 
Международная научная конференция XIX „Смирдинские чтения. Книжное дело в 
контексте современной культуры” – Санкт-Петербург, 26-27 апреля 2016 : Прогр. // <http://
www.spbgik.ru/science/conferences/> <http://www.spbgik.ru/upload/fi le/nauka/konf/1516/
smirdinskie_chteniya.pdf>. – 26.04.2016. – с. 6.

2378. Куманова, Александра Венкова. // Вестник Санкт-Петербург. гос. унив. 
культуры и искусств : Науч. журн. – ISSN 2220-3044. – 2013, N 2 (15) июня, с. 191. – На рус. 
и англ. ез.

Биогр. справка.  

2379. Куманова, Александра Венкова. // Вестник Санкт-Петербург. гос. унив. 
культуры и искусств : Науч. журн. – ISSN 2220-3044. – 2013, N 4 (17) дек., с. 190. – На рус. 
и англ. ез. 

Биогр. справка.  

2380. Куманова, Александра Венкова. // Вестник Челябинской государственной 
академии культуры и искусств : Науч. журн. – ISSN 1815-9176. – 2012, N 1 (29) март, с. 182. 
– На рус. и англ. ез. 

2381. Куманова, Александра Венкова. // Труды СПбГУКИ (Книжное дело: вчера, 
сегодна, завтра : Материалы ХVІІІ межд. научно-практической конференции „Смирдинские 
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чтения”, посвященной 450-летию отечественного книгопечатания 23-25 апреля, Санкт-
Петербург). – ISSN 2308-0051. – 2016, Т. 213, с. 270. – вж NN 20-21, 31.

2382. Академик, професор, доктор на педагогическите науки Александра Венкова 
Куманова : Библиографовед, философ, когнитолог. // Академик, професор, доктор 
на педагогическите науки Александра Куманова. Vade mecum : Сист. азб.-хронолог. 
автобиобиблиогр. указ. : Уч. пособие по персон. автобиобиблиогр. по дисциплината 
„Библиогр. модел на знанието” = Academician, professor, doctor of pedagogical sciences 
Alexandra Kumanova. Vade mecum : Systematical alph.-chronological auto-bibliogr. ind. : 
Textbook of personal auto-biobibliogr. of study Bibliogr. model of the knowledge.– София, 2014. 
– ISBN 978-619-185-009-9. – с. 39-50.

Curriculum vitae на А. К. 

2383. Академик, профессор, доктор педагогических наук Александра Венкова 
Куманова : Библиографовед, философ, когнитолог. // Академик, професор, доктор 
на педагогическите науки Александра Куманова. Vade mecum : Сист. азб.-хронолог. 
автобиобиблиогр. указ. : Уч. пособие по персон. автобиобиблиогр. по дисциплината 
„Библиогр. модел на знанието” = Academician, professor, doctor of pedagogical sciences 
Alexandra Kumanova. Vade mecum : Systematical alph.-chronological auto-bibliogr. ind. : 
Textbook of personal auto-biobibliogr. of study Bibliogr. model of the knowledge.– София, 2014. 
– ISBN 978-619-185-009-9. – с. 51-62. – На рус. яз. 

Curriculum vitae на А. К.

2384. Куманова, А. Введение. // Куманова, А. Рекомендательная библиография в 
видовой структуре библиографии и ее внутренняя дифференциация : Курс лекций по общ. 
библиографоведению. – Ленинград, 1989, с. 7-15. – Без ISBN. – вж N 6.

2385. Куманова, А. Вводное слово. // Куманова, А. Введение в гуманитарную 
библиографию : [В 2 ч.]. Ч. 1, Философско-науковедческая картина гуманитарного знания 
: Библиографоведческое исслед. : [Курс лекций]. – Санкт-Петербург, 1995, с. 5-31. – Без 
ISBN. – вж N 12.

2386. Куманова, А. Вступительное слово. // Куманова, А. Введение в гуманитарную 
библиографию : [В 2 ч. Ч. 2], Библиографоведческая картина гуманитарной библиографии : 
Библиографоведческое исслед. : Курс лекций по общ. библиографоведению. – София, 2005, 
с. XI-LXXIX. – Без ISBN. – вж N 17.

2387. Куманова, А. Вступительное слово. // Куманова, А. Введение в гуманитарную 
библиографию [Електронен ресурс] : [В 2 ч. Ч. 2], Библиографоведческое исслед. : Курс 
лекций по общ. библиографоведнию. –  Ново изд. – София, 2007. – 1 оптичен диск (CD-
ROM). – ISBN 978-954-617-023-1. – с. XI-LXXIX. – вж NN 20-21.

2388. Куманова, А. [Дневник] : 20 дек. 2013 – 27 септ. 1999. // Куманова, А. Очите 
на Шари. Sub rosa : Страници от един забравен дневник [по науч. експедиции в Иран, 
Турция /Сев. Месопотамия/, Италия, Русия, България] = Shari`s eyes. Sub rosa : Pages of a 
forgotten diary [according to sci. missions in Iran, Turkey /North Mesopotamia/, Italy, Russia, 
Bulgaria] / Ред., бел. Н. Василев ; Ред.-иранист И. Панов ; Рец. Ц. Теофанов ... [и др.]. – 
София, 2014. – ISBN 978-954-9437-45-4. – с. 9-274. – вж N 40.
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2389. Куманова, А. [Заметки о публикации]. // Профессор Иосиф Евсеевич 
Баренбаум : Эпистоляр. беседа-раздумье : [Когнитол. портр. ученого в стиле интервью]. – 
Шумен, 2005. – ISBN 978-954-310-027-8. – с. 11-12. – вж N 16.

2390. Куманова, А. [Заметки о публикации]. // Куманова, А. Пушкинский журнал 
„Современник” : К вопросу о А. С. Пушкине – журналисте и критике. – Шумен, 2004. – 
ISBN 954-310-014-4. – с. 9-15. – вж N 13.

 
2391. Куманова, А. Из Академичното слово на ... А. Куманова по случай избирането 

й  за  академик [5.03.2014 г.,  Годишно  събрание, посветено на 20-годишния юбилей  на 
секц.ия. „Библиотекознание” на  Международната академия  по информатизация  при  ООН 
: Акад. четения]. // Издател (В. Търново). – ISSN 1310-4624. – 2013, N 3-4, с. 22-26. – Рез. 
на англ. ез.

2392. Куманова, А. Когнитология компаративистической терминологии в сфере 
библиотечной и информационной деятельности : [Биогр. данные]. // Библиотечное дело-
2014 : Библ.-информ. деятельность и док.-информ. коммуникации в сфере культуры и 
образования : Скворцовские чтения : Материалы ХІХ междунар. науч. конф. (Москва, 23-
24 апр. 2014 г.) : Прогр. ХІХ междунар. науч. конф. (Москва, 23-24 апр. 2014 г.). – Москва, 
2014, с. 5. – Без ISBN.  

2393. Куманова, А. Когнитология компаративистичной терминологии по 
библиотечной и информационной деятельности : Панепистемия на библ.-информ. дейност. 
// Куманова, А. Когнитология компаративистической терминологии в сфере библиотечной и 
информационной деятельности (К проблеме создания на англо-русско-болгарского словаря) 
: Панэпистемия библ.-информ. сферы : Трехъяз. словарь – тектон. мент. прибор [[1] The 
English–Russian–Bulgarian dictionary of library and information terminology = Англо-русско-
болгарский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Англо-руско-
български речник по библиотечна и информационна дейност / Сomp. J. V. Richardson ... 
[и др.]. – София : За буквите – О писменехь, 2010. – (Трудове на Студентското научно 
общество при Университета по библиотекознание и информационни технологии, ISSN 
1314-2526 ; Т. 3)]. – София, 2012. – ISBN 978-954-2946-17-5. – с. 17-57. – Други състав.: E. 
R. Sukiasian, V. V. Zverevich, A. Kumanova. – вж NN 24, 27, 28, 32.

2394. Куманова, А. Когнитология на компаративистичната терминология по 
библиотечна и информационна дейност : За настоящото изд. (Предисл. на глав. ред. и 
състав.). // The English–Russian–Bulgarian dictionary of library and information terminology 
= Англо-русско-болгарский словарь по библиотечной и информационной деятельности 
= Англо-руско-български речник по библиотечна и информационна дейност / Сomp. J. V. 
Richardson ... [и др.]. – София, 2010. – ISBN 978-954-2946-16-8. – с. 23-58. – Други състав.: 
E. R. Sukiasian, V. V. Zverevich, A. Kumanova. – вж N 24.

2395. Куманова, А. Когнитология на компаративистичната терминология по 
библиотечна и информационна дейност : Панепистемия на библ.-информ. сфера. // 
Куманова, А. Когнитология на компаративистичната терминология по библиотечна и 
информационна дейност (Към проблема за създаването на англо-руско-български речник) 
: Панепистемия на библ.-информ. сфера : Триез. речник – тектон. мент. етимолог. прибор 
[[1] The English–Russian–Bulgarian dictionary of library and information terminology = Англо-
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русско-болгарский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Англо-
руско-български речник по библиотечна и информационна дейност / Сomp. J. V. Richardson 
... [и др.]. – София : За буквите – О писменехь, 2010. – (Трудове на Студентското научно 
общество при Университета по библиотекознание и информационни технологии, ISSN 
1314-2526 ; Т. 3). – Юбил. изд., посветено на 60-год. на Държ. библ. институт, днес: Унив. 
по библиотекознание и информ. технологии]. – София, 2012. – ISBN 978-954-2946-16-8. – с. 
17-57. – Други състав.: E. R. Sukiasian, V. V. Zverevich, A. Kumanova. – вж NN 24, 27, 28, 32.

2396. Куманова, А. Милен Куманов. // Куманова, А. Введение в гуманитарную 
библиографию : [В 2 ч.]. Ч. 2, Библиографоведческая картина гуманитарной библиографии 
: Библиографоведческое исслед. : Курс лекций по общ. библиографоведению / Науч. ред. А. 
В. Мамонтов ; Лит. ред. А. В. Кейв ; Библиогр. ред. И. Л. Клим. – София, 2005. – ISBN 954-
9943-91-7. – с. LXXVIII. – вж N 17.

Също и в Ново изд.: София, 2007 – NN 20-21, ІІ. 
Публ. и в: <http://www.svubit.org>.
М. К. – съпруг на А. К.

2397. Куманова, А. Cor cordium (Послесловие) : [За характера на създаваните 
от А. К. когнитолог. портр. в стила на интервюто] / Епиграф.: „И  тъй, по плодовете им 
ще ги познаете” – Мат. (7:20). // Професор Стоян Денчев : Primus inter pares : Щрихи 
към когнитолог. портр., направен в стила на интервюто : Учебник за студенти … в 
дисциплините от информ.-комуникативния цикъл на знанието / Беседата води, послесл. 
А. Куманова ; Обща ред. и дейксис Н. Василев ; Рец. А. Соколов ... [и др.]. – София, 2015. 
– ISBN 978-619-185-189-8. – с. 148-156. – Други рец.: Д. Христозов, И. Коен, Н. Казански. – 
вж N 42.

2398. Куманова, А. Нестинариана – библиографски указател за тацитното 
и скритото знание (Пресемантизация на соларен култ в нестинарската обредност). 
Нестинарството – информационна карта на културата (Историографски записи по белите 
полета). // Куманова, А. Нестинариана : Историография. Систематизиран анот. библиогр. 
указ. Фотомонография : Уч. пособие по дисциплината „Нестинарство: Информ. кодове на 
култ. наследство”. – София, 2012. – ISBN 978-954-2946-47-2. – с. 9-15. – вж N 29.

2399. Куманова, А. Тодор Петров. // Куманова, А. Введение в гуманитарную 
библиографию : [В 2 ч.]. Ч. 2, Библиографоведческая картина гуманитарной библиографии 
: Библиографоведческое исслед. : Курс лекций по общ. библиографоведению / Науч. ред. А. 
В. Мамонтов ; Лит. ред. А. В. Кейв ; Библиогр. ред. И. Л. Клим. – София, 2005. – ISBN 954-
9943-91-7. – с. LXXVIII. – вж N 17.

Също и в Ново изд.: София, 2007 – NN 20-21, ІІ. 
Публ. и в: <http://www.svubit.org>.
Т. П. – вуйчо на А. К.

2400. Куманова, А. Тодор Петров. Qualis avis, talis cantus : Опит за биогр. щрихи. // 
Куманова, А. Тодор Петров. Qualis avis, talis cantus : Опит за биогр. щрихи. – В. Търново, 
2012. – ISBN 978-954-2968-39-9. – с. 17-25. – вж N 30.

Т. П. – вуйчо на А. К.

2401. Куманова, А. Александра Хенрик Потоцка. // Куманова, А. Введение в 
гуманитарную библиографию : [В 2 ч.]. Ч. 2, Библиографоведческая картина гуманитарной 
библиографии : Библиографоведческое исслед. : Курс лекций по общ. библиографоведению 
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/ Науч. ред. А. В. Мамонтов ; Лит. ред. А. В. Кейв ; Библиогр. ред. И. Л. Клим. – София, 
2005. – ISBN 954-9943-91-7. – с. LXXVIII. – вж N 17.

Също и в Ново изд.: София, 2007 – NN 20-21, ІІ. 
Публ. и в: <http://www.svubit.org>.
А. П. – баба на А. К.

2402. Куманова, А. Предговор. // Куманова, А. Тодор Петров. Qualis avis, talis cantus : 
Опит за биогр. щрихи. – В. Търново, 2012. – ISBN 978-954-2968-39-9. – с. 11-15. – вж N 30.

Т. П. е вуйчо на А. К.

2403. Куманова, А. [Предисловие]. // Куманова, А. Архитектоника 
информационного пространства : Идеальный пл. (Онтол. исслед.). – Шумен, 2005, с. 7-12. – 
ISBN 978-954-310-023-1. – вж N 15.

2404. Куманова, А. [Предисловие]. // Куманова, А. Архитектоника на 
информационното пространство : Идеален пл. (Онтолог. изследване). – Шумен, 2006. – 
ISBN 978-954-310-022-5. – с. 7-12. – вж N 19.

2405. Куманова, А. Предисловие : [О характере создаваемых А. К. когнитолог. 
портр. в стиле интервью] / Эпиграф: „Итак по плодам их узнаете их.” – Мат. (7:20). // 
Cor cordium : Портр. ученых [проф., д-ров наук: Ю. М. Лотмана, Ю. А. Шрейдера, А. С. 
Мыльникова, В. А. Щученко, И. В. Гудовщиковой, О. П. Коршунова, А. В. Соколова, Р. А. 
Казарьянца, В. Б. Краснорогова] в стиле интервью. – Санкт-Петербург, 1994, с. 5-11. – Без 
ISBN. – вж N 9.

2406. Куманова, А. Владимир Дмитриевич Пришляк. // Куманова, А. Введение в 
гуманитарную библиографию : [В 2 ч.]. Ч. 2, Библиографоведческая картина гуманитарной 
библиографии : Библиографоведческое исслед. : Курс лекций по общ. библиографоведению 
/ Науч. ред. А. В. Мамонтов ; Лит. ред. А. В. Кейв ; Библиогр. ред. И. Л. Клим. – София, 
2005. – ISBN 954-9943-91-7. – с. LXXVIII. – вж N 17.

Също и в Ново изд.: София, 2007 – NN 20-21, ІІ. 
Публ. и в: <http://www.svubit.org>.
В. Д. П. – дядо на А. К.

2407. Куманова Александра, доктор педагогических наук, академик, профессор 
Государственного университета библиотековедения и информационных технологий 
(София, Болгария). Библиографоведческий интеграл преподавания библиографии. 
Генезис мировой универсальной библиографии / Посвящается светлой памяти проф. 
К. Р. Симона, проф. И. В. Гудовщиковой, проф. А В. Мамонтова. // Международная 
научно-методическая конференция „Непрерывное библиотечно-информационное 
образование” (11-я конференция памяти В. А. Минкиной). Тема 2016 года: „Идеи учителей 
в преподавательской деятельности учеников” – Санкт-Петербург, 17-18 марта 2016 : Прогр. 
<http://www.spbgik.ru/science/conferences/>. – 17.03.2016. – 4 с. <http://www.spbgik.ru/upload/
fi le/nauka/konf/1516/nbio_pamyati_minkinoy.pdf>

Биогр. справка.

2408. Куманова А. В. – доктор педагогических наук, профессор Софийского 
университета библиотековедения и информационных технологий, Болгария. // 
Библиотечное дело – 2016 : Библ.-информ. коммуникации в поликультурном пространстве : 
Скворцовские чтения : Материалы 21 межд. науч. конф. – Москва, 27-28 апр. 2016 г. / Моск. 
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гос. унив. культуры и искусств ... [и др.]. – Москва, 2016, с. 246. – ISBN 998-5-94778-450-3.
Биогр. справка.

2409. Куманова Александра – професор, д.п.н., катедра „Библиотечни науки”, 
УниБИТ, София. // Четенето в реална и електронна среда. Мотивация и опит на 
библиотеките и образователните институции : Сб. с науч. докл. и съобщения : Кръгла маса 
с междунар. участие, 18 септ. 2014 г. – Унив. по библиотекознание и информ. технологии, 
София, България = Чтение в реальной и электронной среде. Мотивация и опыт библиотек 
и образовательных институциий : Сб. науч. докл. и сообщений : Круглый стол с междунар. 
участием, 18 сент. 2014 г. – Унив. библиотековедения и информ. технологий, София, 
Болгария. – София, 2014. – ISBN 978-619-185-087-7. – с. 218. 

Биогр. справка.

2410. Александра Куманова – проф. д.п.н., преподавател в УниБИТ. // Нови 
информационни технологии в образователния процес (София). – ISSN 1313-2768. – 2012, с. 389. 

Биогр. справка.  

2411. Александра Куманова – УниБИТ. // Среща – разговор „Диалог между 
иранските и българските жени” (22.04.2015) <http://www.libsofi a.bg/page/posts/srescha-
razgovor-dialog-mezhdu-iranskite-i-blgarskite-zhenirdquo-1148.php>. – 23.04.2014. – 3 с.

Биогр. справка.

2412. Куманова Александра Венкова, доктор педагогических наук, профессор 
Кафедры библиотечных наук Факультета библиотековедения и культурного наследия 
Государственного университета библиотековедения и информационных технологий 
(София, Болгария), руководитель Студенческого научного общества Болгарии = Kumanova 
Alexandra Venkova, doctor of pedagogics, professor of Department of library science of Faculty 
of library science and cultural heritage of State University of Library Science and information 
Technologies (Sofi a, Bulgaria), head of Student scientifi c society of Bulgaria (alexkum@abv.
bg). // Вестник Санкт-Петербург. гос. унив. культуры и искусств : Науч. журн. – ISSN 2220-
3044. – 2015, N 3 (24) сент., с. 191.

Биогр. справка.  

2413. Куманова Александра Венкова – профессор, доктор педагогических 
наук, действительный член Арктической академии наук и Международной академии 
информатизации при ООН, г. София (Болгария). // Заповедные этнокультурные ландшафты 
Арктики и Евразии : Сб. науч. тр. избранных материалов науч.-творч. конф.,  сем., раб. 
совещ., проведенных в г. Якутске по проблемам сохранения, охраны, использования и 
пропаганды культ.-природного наследия народов Арктики, Сибири и Евразии в 2012-2014 
гг. / М-во  культуры Рос. федерации, ФГБОУ ВПО „Аркт. гос. инст. искусств и культуры”,  
М-во .  культуры и духовного развития Респ. Саха (Якутия) ; Сост. и науч. ред. У. А. 
Винокурова ; Редкол. У. А. Винокурова ... [и др.]. – (Серия Культура Арктики ; Вып. 2). – 
Якутск, 2014, с. 213. – Без ISBN.

Биогр. справка.  

2414. Куманова, А. Ризома на човешката душа (Анотация – схолия). // Куманова, 
А. Очите на Шари. Sub rosa : Страници от един забравен дневник [по науч. експедиции в 
Иран, Турция /Сев. Месопотамия/, Италия, Русия, България] = Shari`s eyes. Sub rosa : Pages 
of a forgotten diary [according to sci. missions in Iran, Turkey /North Mesopotamia/, Italy, Russia, 
Bulgaria] / Ред., бел. Н. Василев ; Ред.-иранист И. Панов ; Рец. Ц. Теофанов ... [и др.]. – 
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София, 2014. – ISBN 978-954-9437-45-4. – с. 410. – Без подпис. – вж N 40.
За концепцията на дневника.

2415. Куманова, А. Ризома человеческой души (Аннотация – схолия). // Куманова, 
А. Очите на Шари. Sub rosa : Страници от един забравен дневник [по науч. експедиции в 
Иран, Турция /Сев. Месопотамия/, Италия, Русия, България] = Shari`s eyes. Sub rosa : Pages 
of a forgotten diary [according to sci. missions in Iran, Turkey /North Mesopotamia/, Italy, Russia, 
Bulgaria] / Ред., бел. Н. Василев ; Ред.-иранист И. Панов ; Рец. Ц. Теофанов... [и др.].  – 
София, 2014. – ISBN 978-954-9437-45-4. – с. с. 411. – Без подпис. – вж N 40.

За концепцията на дневника.

2416. Куманова, А. Святото Кирило-Методиево дело : Провидчество на ХХІ век 
(Филос. и информ. карт. на познанието и о-вото) (Интродукция). // Куманова, А. Златна 
христоматия на България : Аналит.-синтет. архитектоника на бълг. изящно слово от ІХ до 
ХХІ в. (Универс. информ. модел). Кн. 1, Оратория : Уч. пособие по морфология на акад. 
текстописане : „Бяла светлина” (Lux alba) : Оратория за България : Божествен флорилегиум 
– идил. триптих : [1-3]. – София, 2013. – ISBN 978-954-2946-21-2. – с. 13-47. – вж N 33.  

2417. Куманова, А. Трехъязычный словарь по библиотечной и информационной 
деятельности : Инструмент разрушения яз., геогр. и прочих границ : [Рец. за кн.: [1] The 
English–Russian–Bulgarian dictionary of library and information terminology = Англо-русско-
болгарский словрь по библиотечной и информационной деятельности = Англо-руско-
български речник по библиотечна и информационна дейност / Сomp. J. V. Richardson ... 
[и др.]. – София : За буквите – О писменехь, 2010. – (Трудове на Студентското научно 
общество при Университета по библиотекознание и информационни технологии, ISSN 
1314-2526 ; Т. 3) – вж N 24]. // Вестник Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – ISSN 
1815-9176. – 2012, N 1 (29), с. 34-36. – Други състав.: E. R. Sukiasian, V. V. Zverevich, A. 
Kumanova.

2418. Куманова, А. Петър Ферещанов. // Куманова, А. Введение в гуманитарную 
библиографию : [В 2 ч.]. Ч. 2, Библиографоведческая картина гуманитарной библиографии 
: Библиографоведческое исслед. : Курс лекций по общ. библиографоведению / Науч. ред. А. 
В. Мамонтов ; Лит. ред. А. В. Кейв ; Библиогр. ред. И. Л. Клим. – София, 2005. – ISBN 954-
9943-91-7. – с. LXXVIII. – вж N 17.

Също и в Ново изд.: София, 2007 – NN 20-21, ІІ. 
Публ. и в: <http://www.svubit.org>.
П. Ф. – дядо на А. К.

2419. Куманова, А. Цитирана литература и бележки (287 номерирани бел., вкл. и 
библиогр. информ). // Куманова, А. Очите на Шари. Sub rosa : Страници от един забравен 
дневник [по науч. експедиции в Иран, Турция /Сев. Месопотамия/, Италия, Русия, 
България] = Shari`s eyes. Sub rosa : Pages of a forgotten diary [according to sci. missions in Iran, 
Turkey /North Mesopotamia/, Italy, Russia, Bulgaria] / Ред., бел. Н. Василев ; Ред.-иранист И. 
Панов ; Рец. Ц. Теофанов ... [и др.]. – София, 2014. – ISBN 978-954-9437-45-4. – с. 275-378. 
– вж N 40.

2420. Куманова, А. и др. Препис на ръка и на компютър на „История 
славяноболгарская …”. Научен коментар и справочно-информационен апарат към текста. 
Тезаурус на езика на о. Паисий Хилендарски : Лексик. морфология (Към въпроса за ез. на 
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о. Паисий Хилендарски) / А. Куманова, Н. Василев. // Свети отец Паисий Хилендарски. 
История славяноболгарская … : Информ. код на бълг. книжовност и лит. : І. Аналитика 
(Историография. Сигнифициран препис. Коментар. Именен показалец. Географски 
показалец. Тезаурус); ІІ. Синтез (Лексикална морфология. Семантика. Синтагматика. 
Синархия). // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. 
технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 6, 2011, с. 38-51 СВ. О. П ИС. – вж N 25.

2421. Куманова, А. и др. Препис на ръка и на компютър на „История 
славяноболгарская …”. Научен коментар и справочно-информационен апарат към текста. 
Тезаурус на езика на о. Паисий Хилендарски : Лексик. морфология (Към въпроса за ез. на 
о. Паисий Хилендарски) / А. Куманова, Н. Василев. // Свети отец Паисий Хилендарски. 
История славяноболгарская … : Информ. код на бълг. книжовност и лит. : І. Аналитика 
(Историография. Сигнифициран препис. Коментар. Именен показалец. Географски 
показалец. Тезаурус); ІІ. Синтез (Лексикална морфология. Семантика. Синтагматика. 
Синархия). – София, 2011. – ISBN 978-954-8887-92-2. – с. 38-51 СВ. О. П ИС. – вж N 26.

2422. Куманова, А. и др. Ризома на литературното съзерцание и познание 
(Предговор) / А. Куманова, Н. Василев. // Куманова, А. Златна христоматия на България : 
Аналит.-синтет. архитектоника на бълг. изящно слово от ІХ до ХХІ в. (Универс. информ. 
модел). Кн. 1, Оратория : Уч. пособие по морфология на акад. текстописане : „Бяла 
светлина” (Lux alba) : Оратория за България : Божествен флорилегиум – идил. триптих : [1-
3]. – София, 2013. – ISBN 978-954-2946-21-2. – с. І-ІХ. – вж N 33.

За концепцията на ораторията.

2423. Професор Александра Куманова с медал „М. В. Ломоносов”. // Факти. – 
19.02.2016. – 2 с. <http://m.fakti.bg/news/174051>.

2424. [Лебедев, Д. В.] Гудовщикова, Ирина Васильевна. Слава и годрость alma 
mater: 1918-2000 <http://ru.cyclopaedia.net>. – 14.12.2000. – 1 с. – вж N 386.

„В 1998 году известная болгарская библиограф-философ, долго жившая в нашей стране, Александра 
Куманова подарила Ирине Васильевне переплетенную рукопись из 42 страниц: „Штрихи к творческом портрету 
профессора И. В. Гудовщиковой”. Это запись разговора, в котором наиболее четко и полно представлена 
библиографическая концепция ученого. Сама рукопись книги храниться в фондах БАН.” 

2425. Леликова, Н. К. Предисловие : [За статията на А. Куманова 
„Классификационные построения евро-американского библиографоведения ХVІІІ-ХХ 
веков. Историко-культурный феноменологический каркас информационной ризомы”, публ. 
в същия сб., с. 7-106 – вж N 290]. // Историко-библиографические исследования : Сб. науч. 
трудов / Рос. нац. библ. – Санкт-Петербург, 2008. – ISBN 978-5-8192-0342-2. – Вып. 11, с. 
4. – Без подпис.

2426. Любомиров, Л. и др. Историографският възглед за българската литература 
в концепцията на Любомир Георгиев : [По кн.: Куманова, А. Апостоли на инфосферата : 
Наблюдение на ценностите : Увод в онтологията на триединството информация – наука – 
школа : Учебник за студенти по когнитолог. портретиране на персоналии в дисциплините 
от информ.-комуникативния цикъл на знанието : [Т. Топалова, Л. Георгиев, С. Ленкова, 
Е. Златева, Б. Десев, Т. Бончева, М. Василев, В. Младенова, С. Кралев, Т. Арабаджиева, 
Б. Паунов, Е. Георгиева.]. – София : За буквите – О писменехь, 2010. – вж N 23] / Л. 
Любомиров, Г. Георгиев. // Издател (В. Търново). – ISSN 1310-4624. – 2010, N 1-2-3, с. 57-
58. – Редуц. публ.
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Изброените личности – преподаватели на А. К. в Държ. библ. институт – днес Унив. по библиотекознание и 
информ. технологии.  

2427. Любомиров, Л. и др. Историографският възглед за българската литература 
в концепцията на Любомир Георгиев : [По кн.: Куманова, А. Апостоли на инфосферата : 
Наблюдение на ценностите : Увод в онтологията на триединството информация – наука – 
школа : Учебник за студенти по когнитолог. портретиране на персоналии в дисциплините 
от информ.-комуникативния цикъл на знанието : [Т. Топалова, Л. Георгиев, С. Ленкова, 
Е. Златева, Б. Десев, Т. Бончева, М. Василев, В. Младенова, С. Кралев, Т. Арабаджиева, 
Б. Паунов, Е. Георгиева.]. – София : За буквите – О писменехь, 2010. – вж N 23] / Л. 
Любомиров, Г. Георгиев (N 468). // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по 
библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 6, 2011, с. 279-
280. – Разшир. изд.

Изброените личности – преподаватели на А. К. в Държ. библиотекарски инст. – днес УниБИТ.  

2428. Мамонтов, А. В. От научного редактора. // Куманова, А. Рекомендательная 
библиография в видовой структуре библиографии и ее внутренняя дифференциация : Курс 
лекций по общ. библиографоведению. – Ленинград, 1989, с. 5-6. – Без ISBN. – вж N 6.

За концепцията на А. К., третираща препоръч. библиогр. във видовата структура на библиогр.

2429. Манчев, В. Три семантично и графично изоморфни книги (N 619) : [Рец. за 
кн.: [1] The English–Russian–Bulgarian dictionary of library and information terminology 
= Англо-русско-болгарский словрь по библиотечной и информационной деятельности = 
Англо-руско-български речник по библиотечна и информационна дейност / Сomp. J. V. 
Richardson ... [и др.]. – София : За буквите – О писменехь, 2010. – (Трудове на Студентското 
научно общество при Университета по библиотекознание и информационни технологии, 
ISSN 1314-2526 ; Т. 3) – вж N 24]. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по 
библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 8, 2013, с. 145-
147. – Други състав.: E. R. Sukiasian, V. V. Zverevich, A. Kumanova.

2430. Матова, М. Уважаеми Господин Ректор! Уважаема Професор Куманова! 
(Благодарствено слово от името на студентите, произнесено на ХІ Студентска научна 
конференция и изложба на УниБИТ) – вж N 443. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. 
по библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 11, 2016, с. 271-272.

 
2431. Минева, Е. Силата на уникалната личност : Библиофилски уникат за жените 

на България : [Рец. за кн.: Михайлов, Л. Бележити български жени : Енциклопедия. – В. 
Търново, 2009. – 352 с. : с ил.]. // Издател (В. Търново). – ISSN 1310-4624. – 2009, N 3-4, с. 
69 : с ил. – Редуц. публ.

На с. 12-13 на цитираната енциклопедия – статия за А. К. 
 
2432. Минева, Е. Силата на уникалната личност : Библиофилски уникат за жените 

на България : [Рец. за кн.: Михайлов, Л. Бележити български жени : Енциклопедия. 
– В. Търново, 2009. – 352 с. : с ил.] (N 418). // Трудове на Студентското науч. о-во при 
Специализираното висше у-ще по библиотекознание и информ. технологии (София). – 
ISSN 1313-4566. – Т. 5, 2010, с. 446-447. – Разшир. публ.

На с. 12-13 на цитираната енциклопедия – статия за А. К.

2433. Мирчева, М. Концепции за личността в психологията : Библиогр. панорама на 
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електронното пространство на бълг., англ. и рус. ез. : Дипломна работа / Науч. ръководител 
А. Куманова. – София, 2011 г. [Отзив за: Психология (Psihologia) : Уч. прогр. за студенти 
по спец. „Богословие и духовност” – курс на Духовния център за катол. богословие и 
духовност „Бл. Папа Ронкали” – вж N 26]. // Наръчник за следване / Духовни центрове 
на Хърв. кармилска провинция : Уч. пл. и съдърж. на дисциплините. – София, 2010, с. 
25-28 – вж N 407]. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание 
и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 7, 2012, с. 520. – Изд. на Унив. по 
библиотекознание и информ. технологии. Кат. Библ.-информ. науки.

Уч. прогр. – водена от А. К.
 
2434. Михайлов, Л. Професор Александра Венкова Куманова – библиографовед, 

философ, когнитолог. // Михайлов, Л. Бележити български жени : [Справ.-енцикл. изд.]. – В. 
Търново, 2009. – ISBN 978-954-8582-28-5. - с. 12-13 : с портр. 

Биогр. справка.
 
2435. Михайлов, Л. Професор Александра Венкова Куманова – библиографовед, 

философ, когнитолог. // Михайлов, Л. Научната слава на България : [Справочник]. – В. 
Търново, 2009. – ISBN 978-954-8582-32-2. – с. 188-189 : с портр. 

Биогр. справка.

2436. Михайлов, Л. Професор Александра Венкова Куманова – библиографовед, 
философ, когнитолог. // Михайлов, Л. Бележити българи на съвременна България = Еminent 
fi gures of Modern Bulgaria : [Справочник]. – В. Търново, 2012. – ISBN 978-954-8582-35-3. – 
с. 208-209 : с портр. 

Биогр. справка.

2437. Младенова, М. За изпълнението на книгата (Епилог). // Куманова, 
А. Апостоли на инфосферата : Наблюдение на ценностите : Увод в онтологията 
на триединството информация – наука – школа : Учебник за студенти по когнитолог. 
портретиране на персоналии в дисциплините от информ.-комуникативния цикъл на 
знанието : [Т. Топалова, Л. Георгиев, С. Ленкова, Е. Златева, Б. Десев, Т. Бончева, М. 
Василев, В. Младенова, С. Кралев, Т. Арабаджиева, Б. Паунов, Е. Георгиева.]. – София, 
2010. – ISBN 978-954-8887-69-4. – с. 185-186. – вж N 23.

2438. Младенова, М. По пътя на успеха и утвърждаването : [В СВУБИТ активно 
работи и Студентското научно общество, което е единствено в България]. // Библиотека 
(София). – ISSN 0861-847X. – 2010, N 4, с. 15. 

Студентското научно общество при Унив. по библиотекознание и информ. технологии е ръководено от А. К.

2439. Москаленко, Л. П. Институт дружбы народов : 95 лет СПбГУКИ : [Об А. 
Кумановой – студентке, аспирантке и докторантке в СПбГУКИ и профессоре в ГУБИТ]. // 
Газета Санкт-Петербург. гос. унив. культуры и искусств, N 2 (1370), февр. 2013, с. 3. – Без 
ISSN.

 
2440. Мутафов, Х. Драги студенти, млади коллеги : [Слово : За конф. на УниБИТ, 

за VІІ Студентска науч. конф. и изложба на УниБИТ – 20.05.2011 г. – вж N 438 и „Англо-
руско-българския речник по библиотечна и информационна дейност” (София, 2010) – вж 
N 24]. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. 
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технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 7, 2012, с. 91-92.
Конф. са  под ръководството на А. К.

2441. На 15 февруари т.г. в Заседателната зала на Университета по 
библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) се състоя академично 
тържество по случай кръгла годишнина на проф. д.п.н. Александра Куманова – библиограф, 
когнитолог, философ, преподавател в университета. // Библиотека (София). – ISSN 0861-
847Х. – 2016, N 2, с. 62.

Публ. с фотопортрет на А. К. в рубриката „Честито!”. 

2442. Назърска, Ж. Отзив за „Информационен код на българската книжовност и 
литература : Свети отец Паисий Хилендарски, „История славяноболгарская” : [Свети отец 
Паисий Хилендарски. История славяноболгарская … : Информ. код на бълг. книжовност и 
лит. : І. Аналитика (Историография. Сигнифициран препис. Коментар. Именен показалец. 
Географски показалец. Тезаурус); ІІ. Синтез (Лексикална морфология. Семантика. 
Синтагматика. Синархия) / Обща ред. и епилог С. Денчев ; Науч. ред., историография, 
комент., именен показалец, геогр. показалец М. Куманов ; Библиогр. и текстолог. ред., 
тезаурус, предисл., сигнифициран препис А. Куманова ; Ез. ред., предисл., сигнифициран 
препис, послесл. (дейксис) Н. Василев. – София : За буквите – О писменехь, 2011 – вж N 
26]. // Науч. трудове на Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 
1314-2623. – Т. 10, 2012, с. 435-437. 

 
2443. Нанкова, М. Библиотека и обществени организации (Историография и 

перспективи). – София : За буквите – О писменехь, 2011. – ISBN 978-954-2946-07-6. – 385 с. 
На с. 23, 160, 376 и др. е цитирана кн. на А. К. „Апостоли на инфосферата : Наблюдение на ценностите : 

Увод в онтологията на триединството информация –наука – школа” (София, 2010) – вж N 23.

2444. Нанкова, М. Летопис на публикациите на Студентското научно общество при 
УниБИТ : Tabula gratulatorum (2005-2011 г.) – вж NN 433-438. // Трудове на Студентското 
науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-
2526. – Т. 7, 2012, с. 135-137 : с ил.

2445. Нанкова, М. Справочни книги на руски и английски език за нестинарството 
: [Рец. за кн.: 1. Куманова, А. Нестинариана: Историография. Фотомонография : Уч. 
пособие / Науч. и яз. ред. Н. Василев ; Науч. ред. С. Денчев ... [и др.]. – София : За 
буквите – О писменехь, 2014 – вж N 39; 2. Kumanova, A. Nestinariana : Historiography. 
Photomonography : Compendium / Sci. and language ed. N. Vasilev ; Sci. ed. S. Denchev ... [и 
др.]. – София : За буквите – О писменехь, 2014 – вж N 41]. // Науч. трудове на Унив. по 
библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2623. – Т. 12, 2014, с. 513-
516 : с ил. – Рез. на рус. и англ. ез.

2446. Нанкова, М. Три книги за първия триезичен речник : [Рец. за кн.: 1. 
Куманова, А. Когнитология на компаративистичната терминология по библиотечна 
и информационна дейност (Към проблема за създаването на англо-руско-български 
речник) : Панепистемия на библ.-информ. сфера : Триез. речник – тектон. мент. етимолог. 
прибор. – София, 2012 – вж N 28; 2. Куманова, А. Когнитология компаративистической 
терминологии в сфере библиотечной и информационной деятельности (К проблеме 
создания на англо-русско-болгарского словаря) : Панэпистемия библ.-информ. сферы 
: Трехъяз. словарь – тектон. мент. прибор. – София, 2012 – вж N 27; 3. Kumanova, A. 
Cognitology of the comparativistic terminology of library and information  terminology (To the 
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problem of creation of a dictionary in English, Russian and Bulgarian languages) : Panepisteme of 
the libr.-inform. sphere : The trilingual dict. – tectonic mental device. – София, 2012 – вж N 32]. 
// Науч. трудове на Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-
2623. – Т. 10, 2012, с. 439-441.

 
2447. Ненова, С. Визуализиращ контекст на хуманитарното знание в електронното 

пространство (По периода на Новото време : NN 30-100 на електронна библ. 
„ХУМАНИТАРИАНА”) – вж N 438. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по 
библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 6, 2011, с. 406-407. 

Цитираната електронна библ. е създадена под науч. ръководство на А. К.

2448. Ненчева, М. и др. Марин Василев и книгознанието в България : Поглед към 
идеите и делото му : [По изд.: Куманова, А. Апостоли на инфосферата : Наблюдение на 
ценностите : Увод в онтологията на триединството информация – наука – школа : Учебник 
за студенти по когнитолог. портретиране на персоналии в дисциплините от информ.-
комуникативния цикъл на знанието : [Т. Топалова, Л. Георгиев, С. Ленкова, Е. Златева, 
Б. Десев, Т. Бончева, М. Василев, В. Младенова, С. Кралев, Т. Арабаджиева, Б. Паунов, 
Е. Георгиева.]. – София : За буквите – О писменехь, 2010. – вж N 23] / М. Ненчева, М. 
Тодорова. // Издател (В. Търново). – ISSN 1310-4624. – 2010, N 1-2-3, с. 67-69. – Разшир. 
публ.

Изброените личности – преподаватели на А. К. в Държ. библ. институт – днес Унив. по библиотекознание и 
информ. технологии.  

2449. Ненчева, М. и др. Марин Василев и книгознанието в България : Поглед към 
идеите и делото му :  [По кн.: Куманова, А. Апостоли на инфосферата : Наблюдение на 
ценностите : Увод в онтологията на триединството информация – наука – школа : Учебник 
за студенти по когнитолог. портретиране на персоналии в дисциплините от информ.-
комуникативния цикъл на знанието : [Т. Топалова, Л. Георгиев, С. Ленкова, Е. Златева, 
Б. Десев, Т. Бончева, М. Василев, В. Младенова, С. Кралев, Т. Арабаджиева, Б. Паунов, 
Е. Георгиева.]. – София : За буквите – О писменехь, 2010. – вж N 23] / М. Ненчева, М. 
Тодорова (N 473). // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и 
информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 6, 2011, с. 292-293. – Редуц. публ.

Изброените личности – преподаватели на А. К. в Държ. библ. институт – днес Унив. по библиотекознание и 
информ. технологии.  

2450. Непреходни ценности : Науч. конф. в БАН „Социализация на бълг. култ.-ист. 
наследство” – София, 31 ян. 2011 г. // За буквите – О писменехь : Кирило-Методиевски 
вестник (София). – ISSN 1312-3785. – N 34, май 2011, с. 2. 

За участието на А. К. с докл. 
 
2451. Никова, М. Концепцията на Стефан Кралев за феномена 

„специална – хуманитарно-научна – обществено-политическа библиография” (За 
вторичнодокументалното информационно моделиране по библиографски разновидности) 
: [По кн.: Куманова, А. Апостоли на инфосферата : Наблюдение на ценностите : Увод 
в онтологията на триединството информация – наука – школа : Учебник за студенти по 
когнитолог. портретиране на персоналии в дисциплините от информ.-комуникативния 
цикъл на знанието : [Т. Топалова, Л. Георгиев, С. Ленкова, Е. Златева, Б. Десев, Т. Бончева, 
М. Василев, В. Младенова, С. Кралев, Т. Арабаджиева, Б. Паунов, Е. Георгиева.]. – София : 
За буквите – О писменехь, 2010. – вж N 23]. // Издател (В. Търново). – ISSN 1310-4624. – 
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2010, N 1-2-3, с. 71-74. – Редуц. публ. 
Изброените личности – преподаватели на А. К. в Държ. библ. институт – днес Унив. по библиотекознание и 

информ. технологии.  

2452. Никова, М. Концепцията на Стефан Кралев за феномена 
„специална – хуманитарно-научна – обществено-политическа библиография” (За 
вторичнодокументалното информационно моделиране по библиографски разновидности) 
(N 477) : [По кн.: Куманова, А. Апостоли на инфосферата : Наблюдение на ценностите : 
Увод в онтологията на триединството информация – наука – школа : Учебник за студенти 
по когнитолог. портретиране на персоналии в дисциплините от информ.-комуникативния 
цикъл на знанието : [Т. Топалова, Л. Георгиев, С. Ленкова, Е. Златева, Б. Десев, Т. Бончева, 
М. Василев, В. Младенова, С. Кралев, Т. Арабаджиева, Б. Паунов, Е. Георгиева.]. – София 
: За буквите – О писменехь, 2010. – вж N 23]. // Трудове на Студентското науч. о-во при 
Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 6, 2011, 
с. 300-303. – Разшир. публ.

Изброените личности – преподаватели на А. К. в Държ. библ. институт – днес Унив. по библиотекознание и 
информ. технологии.  

2453. Николова, Б. Дума по дума : За  преписа на „История славяноболгарская”, 
направен от студентите в УниБИТ под ръководството на проф. А. Куманова, за 
VI-та студентска науч. конф. и за излезлия от печат труд „Информационен код на 
българската книжовност и литература” : [По кн.: Свети отец Паисий Хилендарски. 
История славяноболгарская … : Информ. код на бълг. книжовност и лит. : І. Аналитика 
(Историография. Сигнифициран препис. Коментар. Именен показалец. Географски 
показалец. Тезаурус); ІІ. Синтез (Лексикална морфология. Семантика. Синтагматика. 
Синархия) / Обща ред. и епилог С. Денчев ; Науч. ред., историография, комент., именен 
показалец, геогр. показалец М. Куманов ; Библиогр. и текстолог. ред., тезаурус, предисл., 
сигнифициран препис А. Куманова ; Ез. ред., предисл., сигнифициран препис, послесл. 
(дейксис) Н. Василев. – София : За буквите – О писменехь, 2011 – вж N 26]. // За буквите – 
О писменехь : Кирило-Методиевски вестник (София). – ISSN 1312-3785. – XXXIV, N 36, ян. 
2012, с. 27 : с ил.

 
2454. Николова, Б. За будителите – с почитта на ораторията и с червени и бели 

рози. // Издател (В. Търново). – ISSN 1310-4624. – 2009, N 3-4, с. 66-67 : с ил.
За Акад. церемония на 1.11.2008 г., ръководена от А. К. и Н. В. 
 
2455. Николова, Б. Конференции и изложби на Студентското научно общество 

при Университета по библиотекознание и информационни технологии : Анонс на VІІ 
Студентска науч. конф. „Информ. – фактор, мисия,  истина”  („The inform. – factor, mission, 
truth”) на УниБИТ – 20 май 2011 г. – вж N 439. // <http://www.unibit.org>. – Без подпис.

Конф. е ръководена от А. К.

2456. Николова, Б. Новият брой на информационно-аналитичното списание 
„Митра” (Справочно-енцикл. изд.) : [Рец. за: сп. „Митра” (Санкт-Петербург), 2009, N 
10/14]. // Трудове на Специализираното висше у-ще по библиотекознание и информ. 
технологии (София). – ISSN 1312-5834. – Т. 8, 2010, с. 479-487. – Разшир. публ.  

Цитиране на публ. „Иранские корни нестинарского феномена (Экспедиция в Иран с целью установления 
историографической информационной карты нестинарской феноменологии в Болгарии в качестве трансмиссии 
мировой культуры)”, направена в едноименното списание с авт.: С. Д., А. К., М. К. Н. К. – вж N 123.

  2457. Николова, Б. Новият брой на информационно-аналитичното списание 
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„Митра” : Справ.-енцикл. изд. : [Рец. за: сп. „Митра” (Санкт-Петербург), 2009, N 10/14] 
(N 504). // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. 
технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 6, 2011, с. 372-376. – Редуц. публ.

Цитиране на публ. „Иранские корни нестинарского феномена (Экспедиция в Иран с целью установления 
историографической информационной карты нестинарской феноменологии в Болгарии в качестве трансмиссии 
мировой культуры)”, направена в едноименното списание с авт.: С. Д., А. К., М. К. Н. К. – вж N 123.

2458. Николова, Б. [Седма] VІІ Студентска научна конференция и изложба на 
УниБИТ – вж N 439. // Издател (В. Търново). – ISSN 1310-4624. – 2011, N 3-4, с. 63-64 : с ил.

Конф. е ръководена от А. К.

2459. Николова, Б. Сравнителна системно-структурна характеристика на 
интерпретациите на хуманитарното знание в електронното пространство (По периода 
на Новото време: NN 30-100 на електронна библ. „ХУМАНИТАРИАНА”) – вж N 438. // 
Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии 
(София). – ISSN 1314-2526. – Т. 6, 2011, с. 390-395. 

Цитираната електронна библ. е създадена под науч. ръководство на А. К.

2460. Николова, В. За триезичния речник по библиотечна и информационна 
дейност (N 624) : [Рец. за кн.: [1] The English–Russian–Bulgarian dictionary of library 
and information terminology = Англо-русско-болгарский словарь по библиотечной и 
информационной деятельности = Англо-руско-български речник по библиотечна и 
информационна дейност / Сomp. J. V. Richardson ... [и др.]. – София : За буквите – О 
писменехь, 2010. – (Трудове на Студентското научно общество при Университета по 
библиотекознание и информационни технологии, ISSN 1314-2526 ; Т. 3) – вж N 24]. // 
Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии 
(София) ). – ISSN 1314-2526. – Т. 8, 2013, с. 158-159. – Други състав.: E. R. Sukiasian, V. V. 
Zverevich, A. Kumanova.

2461. Новоженова, Т. А. Методологические основы формирования общей теории 
библиографии : [Отзыв о кн. А. Кумановой „Введение в гуманитарную библиографию” 
(Ч. І-ІІ. – СПб.; София, 1995-2005) – вж NN 20-21]. // <www.dissercat.com/content/
metodologicheskie-osnovy-formirova>. – 12.12.2014. – 2 с.

2462. Новоженова, Т. А. Синергетическая теория библиографии как выход из 
лабиринта библиографических концепций : [Отзыв о кн. А. Кумановой „Введение в 
гуманитарную библиографию” (Ч. І-ІІ. – СПб.; София, 1995-2005) – вж NN 20-21]. // 
<www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bdil/2011_1/9.pdf>. – 12.12.2014. – 2 с. 

 
2463. Новости : О презентации А. Кумановой в Русском культурно-

информационном центре (София, Болгария) – в рамках Круглого стола VIII-ой 
Международной встречи писателей Болгарии, Греции, Македонии, России и Румынии 
(29.09.2011 г.) : The English–Russian–Bulgarian Dictionary of Library and Information 
Terminology = Англо-русско-болгарский словарь по библиотечной и информационной 
деятельности = Англо-руско-български речник по библиотечна и информационна дейност 
(София, 2010) – вж N 24. // Русский культурно-информационный центр в Софии. – 
29.09.2011. – 1 с. – Електронна публ. на рус. яз.

2464. Норузи, А. Житейски и творчески богоискателства. // Куманова, А. Очите на 
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Шари. Sub rosa : Страници от един забравен дневник [по науч. експедиции в Иран, Турция 
/Сев. Месопотамия/, Италия, Русия, България] = Shari`s eyes. Sub rosa : Pages of a forgotten 
diary [according to sci. missions in Iran, Turkey /North Mesopotamia/, Italy, Russia, Bulgaria] / 
Ред., бел. Н. Василев ; Ред.-иранист И. Панов ; Рец. Ц. Теофанов ... [и др.]. – София, 2014. – 
ISBN 978-954-9437-45-4. – с. 383. – вж N 40. 

 
2465. Оноприенко, В. И. Доклад А. В. Кумановой на конференции. // <zhurnal.lib.

ru/o/onoprienko_w_i/noosfera.shtml>. – 28.09.2012. – 2 с.
За докл. „Универсальное – гуманитарное – эпистемиологическое знание (Естественная классификация. 

Международная библиография. Идея мирового культурного объединения)” – вж N 210. 

2466. Пандулис, А. ХІ Студентска научна конференция и изложба на УниБИТ 
„Магистрали на цивилизацията – информация, знание, памет” (22.05.2015 г.) : [За 
ораторията „Бяла светлина” ; Пленарен докл. на А. К., „Tabula gratulatorum” (1561 ном. 
загл.) – вж N 443] / Епиграф: „Non scholae, sed vitae discimus” – „Учим не за училището, 
а за живота”. // Науч. трудове на Унив. по библиотекознание и информ. технологии 
(София). – ISSN 1314-2623. – Т. 12, 2014, с. 571-573 : с ил. – Рез. на рус. и англ. ез. 

Конф. е ръководена от А. К.

2467. Пандулис, А. ХІ Студентска научна конференция и изложба на УниБИТ 
„Магистрали на цивилизацията – информация, знание, памет” (22.05.2015 г.) – вж N 443 
: [За ораторията „Homo legens” ; „Златната христоматия на България” (София, 2013) – вж 
N 33 , „Tabula gratulatorum” (1561 ном. загл.), Пленарен докл. на форума – вж N 53 , рец. 
изд. на унив. „Апостоли на инфосферата” (София, 2010) – вж N 23, „Методика на науч. 
изследвания” (София, 2014) – вж N 38 , „Ризома на инфосферата” (София, 2012) – вж N 
31 и интеракцията „Молитва за паметта” – вж N 270]. // Учит. дело (София). – ISSN 0205-
1354. – CXX, N 22, 8 юни 2015, с. 6 : с ил. – Фотогр. Д. Бояджиев. 

Конф. е ръководена от А. К.

2468. Пандулис, А. и др. Единение на световете („Очите на Шари” – премиера) / А. 
Пандулис, Е. Маркова : [Рец. на кн.: Куманова, А. Очите на Шари. Sub rosa : Страници от 
един забравен дневник [по науч. експедиции в Иран, Турция /Сев. Месопотамия/, Италия, 
Русия, България] = Shari`s eyes. Sub rosa : Pages of a forgotten diary [according to sci. missions 
in Iran, Turkey /North Mesopotamia/, Italy, Russia, Bulgaria] / Ред., бел. Н. Василев ; Ред.-
иранист И. Панов ; Рец. Ц. Теофанов ... [др.]; Епиграф: На всички, които ме изпълват със 
съществуването си – на Духа, който животвори!”. – София : WINI 1837, 2014 – вж N 40]. 
// Издател (В. Търново). – ISSN 1310-4624. – 2014, N 3-4, с. 60-61. – Рез. на англ. ез.

 
2469. Пандулис, А. и др. Отворете и простете : [ІX  Студентска науч.  конф.  и  

изложба  на  СНО  при  УниБИТ „Информационна култура: наука – изкуство – религия” 
(„Information culture: science – art – religion”, 17.05.2013 г.) – вж N 441] / А. Пандулис, М. 
Караджинова. // Информ.  бюл.  на  Центр. библ. на  БАН  (София) ).  – ISSN 1312-9899.  –  
2013,  N 4-5,  с. 13-14.  

Конф. е ръководена от А. К.

2470. Пандулис, А. и др. Отворете и простете : [ІX  Студентска науч.  конф.  и  
изложба  на  СНО  при  УниБИТ „Информ. култура: наука – изкуство – религия” („Inform. 
culture: science – art – religion”, 17.05.2013 г.) – вж N 441] : За ораторията „Homo ludens” – 
вж N 33 ; за дарението на УниБИТ, направено от А. Куманова на клас. и електронната библ. 
„Нестинариана” – вж N 213 ; за премиерата на филма „Ритъмът на времето” – вж N 453 ; за 
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публ. на бълг., рус. и англ. ез. труд на А. Куманова „Когнитология на компаративистичната 
терминология по библиотечна и информационна дейност (Към проблема за създаването на 
англо-руско-български речник) : Панепистемия на библ.-информ. сфера : Триез. речник – 
тектон. мент. етимолог. прибор” – вж NN 27, 28, 32 / А. Пандулис, М. Караджинова. // Науч. 
трудове на Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2623. – 
Т. 11, 2013, с. 473-476. – Рез на рус. и англ. ез.

Ораторията е дело на А. К. и Н. В.

2471. Пандулис, А. и др. Отворете и простете : [ІХ Студентска науч. конф. на 
Студентското науч. о-во при УниБИТ „Информ. култура: наука – изкуство – религия” – 
„Inform. culture: science – art – religion” (девиз: „Знанието е сила” – „Scientia est potentia”) 
(17.05.2013 г.) (259 доклада: NN 709-967) – вж N 441. Представяне на ораторията 
за България „Бяла светлина” – „Отворете и простете” – вж N 33] / А. Пандулис, М. 
Караджинова ; Епиграф: „Res, non verba – Дела, а не думи”. // Издател (В. Търново). – 
ISSN 1310-4624. – 2013, N 3-4, с. 49-52. – Рез. на англ. ез. 

Ораторията е дело на А. К. и Н. В.

2472. Пандулис, А. и др. Res, non verba ; Дела, а не думи : [За ІX Студентска науч. 
конф. на Студентското науч. о-во при УниБИТ „Информ. култура: наука – изкуство – религия” 
(17.05.2013 г.) – вж N 441] / А. Пандулис, М. Караджинова. // За буквите – О писменехь : 
Кирило-Методиевски вестник (София). – ISSN 1312-3785. – N 40, ноем. 2013, с. 25. 

Конф. е ръководена от А. К.

2473. Панов, И. От редактора-иранист. // Куманова, А. Очите на Шари. Sub 
rosa : Страници от един забравен дневник [по науч. експедиции в Иран, Турция /Сев. 
Месопотамия/, Италия, Русия, България] = Shari`s eyes. Sub rosa : Pages of a forgotten diary 
[according to sci. missions in Iran, Turkey /North Mesopotamia/, Italy, Russia, Bulgaria] / Ред., 
бел. Н. Василев ; Ред.-иранист И. Панов ; Рец. Ц. Теофанов ... [и др.]. – София, 2014. – ISBN 
978-954-9437-45-4. – с. 381-382. – вж N 40.  

  
2474. Парижкова, Л. „Апостоли на инфосферата” – пропедевтика в 

трансдисциплинарните изследвания на информационните реалии : Аксиология на 
знаниевите процеси (N 549) : [Рец. за кн.: Куманова, А. Апостоли на инфосферата (София, 
2010) – вж N 23]. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и 
информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 7, 2012, с. 221-223 : с ил. 

2475. Парижкова, Л. Дневникът – опит да се лицезрем : [Рец. за кн.: Куманова, 
А. Очите на Шари. Sub rosa : Страници от един забравен дневник [по науч. експедиции 
в Иран, Турция /Сев. Месопотамия/, Италия, Русия, България] = Shari`s eyes. Sub rosa : 
Pages of a forgotten diary [according to sci. missions in Iran, Turkey /North Mesopotamia/, Italy, 
Russia, Bulgaria] / Ред., бел. Н. Василев ; Ред.-иранист И. Панов ; Рец. Ц. Теофанов ... [и 
др.] ; Епиграф: На всички, които ме изпълват със съществуването си – на Духа, който 
животвори!”. – София : WINI 1837, 2014 – вж N 40]. // Издател (В. Търново). – ISSN 
1310-4624. – 2014, N 3-4, с. 48-49. – Рез. на англ. ез.

 
2476. Парижкова, Л. За изказването на собствена гражданска и научна позиция 

(Рецензирането на литература) : Поглед върху избора и представянето от Студентското 
науч. о-во при УниБИТ на традиционно и електронно публ. изд. (2005-2011 г.) – вж NN 
443-438. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. 
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технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 7, 2012, с. 147-152 : с ил.
Студентското науч. о-во при УниБИТ е ръководено от А. К.
 
2477. Парижкова, Л. Златни правила на рецензирането : Обобщение на резултатите 

от проведената Кръгла маса [на VІІ Студентска науч. конф. и изложба на УниБИТ – 
20.05.2011 г. – вж NN 443-438]. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по 
библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. –  Т. 7, 2012, с. 153-
156 : с ил., табл.

Рецензирането е осъществено от ръководеното от А. К. Студентско научно общество при Унив. по 
библиотекознание и информ. технологии. 

2478. Парижкова, Л. Книголюбие : Дни на книгата и авт. право в УНИБИТ. // За 
буквите – О писменехь : Кирило-Методиевски вестник (София). – ISSN 1312-3785. – N 37, 
ян. 2012, с. 27. 

За участието на А. К.
 
2479. Пенева, А. Информацията като съдба : [Слово : За VІІ Студентска науч. конф. 

и изложба на УНИБИТ – 20.05.2011 г. – вж N 439 и Акад. интеракция, която я предхожда – 
вж N 33]. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. 
технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 7, 2012, с. 101-102. 

За ръководството на конф. от А. К. Интеракцията – дело на А. К. и Н. В. 
 
2480. Петкова, Т. и др. Морфологичен системно-структурен анализ на езика 

на Св. о. Паисий Хилендарски : Към проблема за семант. основания, свързани с 
употребата на някои съществ. нариц. имена („истина”, „правда”, „право”) и прилаг. 
имена („прав”, „праведен”, „праведните”, „праведния”, „праведният”, „прави” и 
„право”) в „История славяноболгарская …” : [По кн.: Свети отец Паисий Хилендарски. 
История славяноболгарская … : Информ. код на бълг. книжовност и лит. : І. Аналитика 
(Историография. Сигнифициран препис. Коментар. Именен показалец. Географски 
показалец. Тезаурус); ІІ. Синтез (Лексикална морфология. Семантика. Синтагматика. 
Синархия) / Обща ред. и епилог С. Денчев ; Науч. ред., историография, комент., именен 
показалец, геогр. показалец М. Куманов ; Библиогр. и текстолог. ред., тезаурус, предисл., 
сигнифициран препис А. Куманова ; Ез. ред., предисл., сигнифициран препис, послесл. 
(дейксис) Н. Василев. – София : За буквите – О писменехь, 2011 – вж N 26] / Т. Петкова, 
С. Маркова, Д. Алексиева (N 595). // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по 
библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 7, 2012, с. 358-
364. <http://www.unibit.sno.bg>.

2481. Петров, И. и др. В УниБИТ се проведе Х Юбилейна студентска научна 
конференция [„Информация – творчество – синтез” – „Information – creation – synthesis” 
(девиз: „Дела, а не думи” – „Res, non verba”) (16.05.2014 г.) (92 доклада: NN 968-1058) – вж 
N 442] / И. Петров, Е. Данева. // Учит. дело. – ISSN 0205-1354. – N 20 (3894), 26 май 2014, 
с. 3. –  Публ.  на  фотогр.  от  Пленарното  заседание  на  форума  /  Д. Бояджиев. 

Конф. е ръководена от А. К.

2482. Петрова, Калина. Проф. Алекандра Куманова с медал „М. В. Ломоносов” : 
УниБИТ с престижна награда за наука . // Факти..бг  <http://m.fakti.bg/news/174051>.  – 
19.02.2016 . – 1 с. 

2483. Піктографічне письмо. Віртуальний бібліограф. ХОУНБ : [Отзив за статията 
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на С. Денчев и А. Куманова „Графемы письма Homo sapiens`a (Естественная знаковая 
классификация человечества) : К аксиологическому вопросу методологии письменной 
эры” (Мир библиографии (Москва), 2010, N 3, с. 2-8). – вж N 141]. // <biblio.lib.kherson.ua/
pictographic.htm>. – 13.12.2014. – 6 с.

2484. Писарева, Л. „История славяноболгарская …” на о. Паисий Хилендарски 
– едно неподозирано езиково богатство : Морфолог. анализ на съществ. нариц. имена : [По 
кн.: Свети отец Паисий Хилендарски. История славяноболгарская … : Информ. код на бълг. 
книжовност и лит. : І. Аналитика (Историография. Сигнифициран препис. Коментар. Именен 
показалец. Географски показалец. Тезаурус); ІІ. Синтез (Лексикална морфология. Семантика. 
Синтагматика. Синархия) / Обща ред. и епилог С. Денчев ; Науч. ред., историография, 
комент., именен показалец, геогр. показалец М. Куманов ; Библиогр. и текстолог. ред., 
тезаурус, предисл., сигнифициран препис А. Куманова ; Ез. ред., предисл., сигнифициран 
препис, послесл. (дейксис) Н. Василев. – София : За буквите – О писменехь, 2011 – вж N 
26] (N 523). // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. 
технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 6, 2011, с. 436-437.

2485. Повече за библиосферата – статия на проф. Александра Куманова. // Издател 
(В. Търново). – ISSN 1310-4624. – 2012, N 3-4, с. 4, с. на кор.

За статията „Кохерентен контур на ризомата на хуманитарного знание и платформа на ноосферата на В. И. 
Вернадски за библиосферата [Към историята на въпроса]” – вж N 200.

2486. Попова, Д. Духовният център „Блажен Папа Ронкали” в София започва 
тригодишен курс на обучение [на 14.1.2010 г.] // Радио Ватикана : Гласът на Папата и 
Църквата в диалог със света, 13.10.2010 г.  <www.radiovaticana.va>. – 13.10.2010. – 47 с.

А. К. участва с уч. прогр. по психология – вж N 407. 
 
2487. Правдомирова, Д. Тодор Боров – основоположник на теоретичната 

библиографска школа в България. // Трудове на Специализираното висше у-ще по 
библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1312-5834. – Т. 7, 2008, с. 50, 60.

Цитиране на трудовете на А. К. „Универсалната библиография от втора степен с международен обхват 
– ретроспективният многостепенен пътеводител по информационната среда на планетата : Т. Боров – „Пътя към 
книгите” (Историография. Хронотоп. Феноменология. Теория)” (София, 2007) – вж N 22 и др. 

 
2488. Правдомирова, Д. Формиране и развитие на библиографската наука в 

България до 1944 година : [Моногр. изследване]. – София, 2010. – ISBN 978-954-8887-71-7. 
– с. 17, 18, 24, 104, 196, 197, 275, 277, 282.

Цитиране на трудовете на А. К. „Универсалната библиография от втора степен с международен обхват 
– ретроспективният многостепенен пътеводител по информационната среда на планетата : Т. Боров – „Пътя към 
книгите” (Историография. Хронотоп. Феноменология. Теория)” (София, 2007) – вж N 22 и др. 

2489. Премиера на книгата „Очите на Шари” („Shari’s Eyes”) на проф. Александра 
Куманова (12.12.2014 // Култ. представителство Посолството на Ислямска републ. Иран в 
София <http://farsibg.com/news/1412.php>. – 15.12.2014. – 3 с.

2490. Проф. дпн Александра Куманова поиска коментар от заместника на 
министъра на вътрешните работи [на Иран д-р Фрахмантпур] по началото на романа 
„Ана Каренина” от Лев Толстой: „Всички щастливи семейства си приличат, а всяко 
нещастно семейство е нещастно по своему”. // Докосване до люлката на цивилизацията : 
Първата бълг. женска делегация в Иран [7-16 септ. 2014 г.] / Култ. представителство към 
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Посолството на Ислямска републ. Иран в България ; [Състав.] Л. Лечева. – [София,] 2015, с. 
33. – Без ISBN.

По време на посещението в Иран на Българската женска делегация, ръководена от А. К.  

2491. [Ралева, А.] В начало беше Словото : [Проспект на тържествената 
Акад. церемония „В начало беше Словото” на V нац. науч. конф. с междунар. участие 
„Кирилицата и духовността на европ. информ. цивилизация”по случай 1 ноем. 2007 г. – 
Деня на будителите в Нац. дворец на културата и за … – авт. на композицията и режисурата 
й – вж N 33]. // За буквите – О писменехь : Кирило-Методиевски вестник  (София). – ISSN 
1312-3785. – N 27, май 2008, с. 2. 

Акад. церемония – дело на А. К. и Н. В. 
 
2492. Ралева, Д. Трасета за кирилицата в съвременното информационно 

пространство : Т. І-ІІ на Трудове на Студентското науч. о-во при Специализираното 
висше у-ще по библиотекознание и информ. технологии – вж NN 433-434. // [Шеста] 
VІ национална научна конференция с международно участие „България в културното 
многообразие на Европа”, 1.11.2008 г., София, Национален дворец на културата. – София, 
2009. – ISBN 978-954-8887-65-6. – с. 224-228. – Разшир. публ.

А. К. – глав. ред. на Трудовете на Студентското науч. о-во.

2493. Ралева, Д. Трасета за кирилицата в съвременното информационно 
пространство : Т. І-ІІ на Трудове на Студентското науч. о-во при Специализираното 
висше у-ще по библиотекознание и информ. технологии – вж NN 433-434. // Трудове 
на Студентското науч. о-во при Специализираното висше у-ще по библиотекознание и 
информ. технологии (София). – ISSN 1313-4566. – Т. 4, 2009, с. 88-92. – Редуц. публ.

А. К. – глав. ред. на Тр. на Студентското науч. о-во.

2494. Ранчинска, Ц. и др. Организационно-управленският модел на библиотечното 
дело в България и дейността на Тодора Топалова като директор на Държавния 
библиотекарски институт (днес: Университет по библиотекознание и информационни 
технологии) : [По кн.: Куманова, А. Апостоли на инфосферата : Наблюдение на 
ценностите : Увод в онтологията на триединството информация – наука – школа : Учебник 
за студенти по когнитолог. портретиране на персоналии в дисциплините от информ.-
комуникативния цикъл на знанието : [Т. Топалова, Л. Георгиев, С. Ленкова, Е. Златева, 
Б. Десев, Т. Бончева, М. Василев, В. Младенова, С. Кралев, Т. Арабаджиева, Б. Паунов, 
Е. Георгиева.]. – София : За буквите – О писменехь, 2010. – вж N 23] / Ц. Ранчинска, Мари 
Бънкова. // Издател (В. Търново). – ISSN 1310-4624. – 2010, N 1-2-3, с. 56-57. – Редуц. публ.

Изброените личности – преподаватели на А. К. в Държ. библ. институт – днес Унив. по библиотекознание и 
информ. технологии.  

2495. Ранчинска, Ц. и др. Организационно-управленският модел на библиотечното 
дело в България и дейността на Тодора Топалова като директор на Държавния 
библиотекарски институт (днес: Университет по библиотекознание и информационни 
технологии) : [По кн.: Куманова, А. Апостоли на инфосферата : Наблюдение на 
ценностите : Увод в онтологията на триединството информация – наука – школа : Учебник 
за студенти по когнитолог. портретиране на персоналии в дисциплините от информ.-
комуникативния цикъл на знанието : [Т. Топалова, Л. Георгиев, С. Ленкова, Е. Златева, 
Б. Десев, Т. Бончева, М. Василев, В. Младенова, С. Кралев, Т. Арабаджиева, Б. Паунов, 
Е. Георгиева.]. – София : За буквите – О писменехь, 2010. – вж N 23] / Ц. Ранчинска, 
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Й. Кръстева, М. Бънкова (N 467). // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по 
библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 6, 2011, с. 277-
278. – Разшир. публ.

Изброените личности – преподаватели на А. К. в Държ. библ. институт – днес Унив. по библиотекознание и 
информ. технологии.  

2496. [Ред.] [Проф. дпн А.лександра Куманова – академик]. // Издател (В. Търново). 
– ISSN 1310-4624. – 2013, N 3-4, с. 2.

2497. Резолюция Международной научной конференции „Системогенетика 
и проблемы глобального развития” : [Об участии А. К. с докл. как представителя 
Болгарии на Междунар. науч. конф. „Системогенетика и проблемы глобального 
развития” (Санкт-Петербург, 10 декабря 2015 г.) – вж N 265]. // <http://www.trinitas.ru/rus/
doc/0203/001a/02031046.htm>. – 10.12.2015. – 3 с. 

2498. Ричардсън, Д. В. Увод. // The English–Russian–Bulgarian dictionary of library and 
information terminology = Англо-русско-болгарский словарь по библиотечной и информационной 
деятельности = Англо-руско-български речник по библиотечна и информационна дейност / 
Сomp. J. V. Richardson ... [и др.]. – София, 2010. – ISBN 978-954-8887-93-9. – с. 93-94. – Други 
състав.: E. R. Sukiasian, V. V. Zverevich, A. Kumanova.. – вж N 24.

2499. Савов, Р. и др. Топонимията в „История славяноболгарская …” на Св. о. 
Паисий Хилендарски : Лексик.-информ. и статист. разрез : [По кн.: Свети отец Паисий 
Хилендарски. История славяноболгарская … : Информ. код на бълг. книжовност и лит. 
: І. Аналитика (Историография. Сигнифициран препис. Коментар. Именен показалец. 
Географски показалец. Тезаурус); ІІ. Синтез (Лексикална морфология. Семантика. 
Синтагматика. Синархия) / Обща ред. и епилог С. Денчев ; Науч. ред., историография, 
комент., именен показалец, геогр. показалец М. Куманов ; Библиогр. и текстолог. ред., 
тезаурус, предисл., сигнифициран препис А. Куманова ; Ез. ред., предисл., сигнифициран 
препис, послесл. (дейксис) Н. Василев. – София : За буквите – О писменехь, 2011 – вж 
N 26] / Р. Савов, Т. Петров (N 594). // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по 
библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 7, 2012, с. 353-
357.  <http://www.unibit.sno.bg>.

2500. Самарин, А. Ю. И. Е. Баренбаум – читалевед и историк русского читателя. // 
Труды СПбГУКИ, 2010, Т. 187, с. 167-168. – ISSN 2308-0051 – вж N 16.

„В 2003 г. И. Е. Баренбаум дал обширное интервью болгарскому ученому А. Кумановой.”

2501. Симова, П. Архитекти на инфосферата : Т. ІV на Трудове на Студентското 
науч.о-во при Специализираното висше у-ще по библиотекознание и информ. технологии. – 
вж N 436. // Библиотека (София). – ISSN 0861-847X. – 2010, N 1, с. 52-53. 

Публ. и в: <www.nationallibrary.bg/fce/001/0106/fi les/52>. – 10.10.2010. – 4 с.
А. К. – глав. ред. на Трудовете на Студентското науч. о-во.

2502. Симова, П. Научен форум на младите изследователи на инфосферата : 
Енцикл.-справ. изд. с интердисциплинарен характер, насочено към широк кръг читатели – 
вж N 443. // Библиотека (София). – ISSN 0861-847X. – 2008, N 5-6, с. 95-96. – Редуц. публ.

За студентските науч. конф., ръководени от А. К. 

2503. Симова, П. Научен форум на младите изследователи на инфосферата : 
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Енцикл.-справ. изд. с интердисциплинарен характер, насочено към широк кръг читатели 
– вж N 443. // Трудове на Студентското науч. о-во при Специализираното висше у-ще по 
библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1313-4566. – Т. 4, 2009, с. 85-87. – 
Разшир. публ.

За студентските науч. конф., ръководени от А. К.

2504. Симова, П.  Панорама на българския национален литературен космос  : 
[Рец. за кн.: Златна христоматия на България : Аналит.-синтет. архитектоника на бълг. 
изящно слово от ІХ до ХХІ в. (Универс. информ. модел). Кн. 1, Оратория : Уч. пособие 
по морфология на акад. текстописане : „Бяла светлина” (Lux alba) : Оратория за България 
: Божествен флорилегиум – идил. триптих : [1-3] / А. Куманова, Н. Василев ; Предг. А. 
Куманова, Н. Василев ; Интродукция А. Куманова ; Дейксис Н. Василев. – София : За 
буквите – О писменехь, 2013 – вж N 33]. // Издател (В. Търново). – ISSN 1310-4624. – 
2013, N 3-4, с. 63-64. – Рез. на англ. ез.

2505. Симова, П. Светна като слънце (За том VІІ на „Трудовете на СНО при 
УниБИТ” като лаборатория на първия триезичен речник) (N 622) – вж NN 24, 439. // 
Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии 
(София). – ISSN 1314-2526. – Т. 8, 2013, с. 154-155.  

А. К. – глав. ред. на Трудовете на Студентското науч. о-во.

2506. Симова, П. Универсално хуманитарно познание без езикови граници : 
Първият триез. речник по библ. и информ. дейност на XXI в. във вид на традиционна и 
електронна публ. (N 621) : [Рец. за кн.: [1] The English–Russian–Bulgarian dictionary of 
library and information terminology = Англо-русско-болгарский словарь по библиотечной 
и информационной деятельности = Англо-руско-български речник по библиотечна и 
информационна дейност / Сomp. J. V. Richardson ... [и др.]. – София : За буквите – О 
писменехь, 2010. – (Трудове на Студентското научно общество при Унививерситета по 
библиотекознание и информационни технологии, ISSN 1314-2526 ; Т. 3) – вж N 24]. // 
Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии 
(София). – ISSN 1314-2526. – Т. 8, 2013, с. 151-153. – Други състав.: E. R. Sukiasian, V. V. 
Zverevich, A. Kumanova.

2507. Соколов, А. В. Библиография как ризома инфосферы : [Рец. на нов. изд. 
учебник А. В. Кумановой „Введение в гуманитарную библиографию” (Ч. І-ІІ. – СПб.; 
София, 1995-2005) – вж NN 20-21 – „Ризома на инфосферата” (София, 2012) – вж N 31]. // 
Вестник Санкт-Петербург. гос. унив. культуры и искусств : Науч. журн. - ISSN 2220-3044. – 
2014, N 2 (19) июнь, с. 181-183.

2508. Соколов, А. В. Для полноты картины я упомяну об эпистемологически 
хорошо обоснованной идее болгарского библиографоведа Александры Кумановой. // 
Соколов, А. В. и др. Библиографоведение : Теrra incognita : Диалог о библиогр. науке : 
Науч.-практ. пособие / А. В. Соколов, В. А. Фокеев. – Москва, 2010. – ISBN 978-5-91670-
041-1. – с. 14-15. – Гл. 1. Библиография и библиографоведение : Экспликация понятий : 
Разд. 1.1. Экспликация понятия „библиография” (проблема метасистемы библиографии).

За концепцията на А. К. за хуманитарната библиография. 

2509. Соколов, А. В. Квинтесенция на човечността. // Куманова, А. Ризома на 
инфосферата : Морфология на библиогр. : Генезис на  световната универс. библиогр. : 
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Теория на библиогр. форма : Учебник по общо библиографознание. – София, 2012. – ISBN 
978-954-2946-12-0. – с. 480-486. – вж N 31.

Рецензия на концепцията на А. К. за хуманитарната библиография – вж NN 17, 20-21. – Прев. на бълг. ез. от 
ориг. публ. на рус. ез. – вж N 2490.   

2510. Соколов, А. В. Квинтэссенция человечности : [За библиографите Н. А. 
Рубакин (Русия) и А. Куманова (България) и техните трудове]. // Мир библиографии 
(Москва). – ISSN 1560-7968. – 2007, N 2, с. 6-12.

Рецензия на концепцията на А. К. за хуманитарната библиография – вж NN 17, 20-21.  

2511. Соколов, А. В. Наша болгарская коллега Александра Куманова. // Соколов, 
А. В. и др. Библиографоведение : Теrra incognita : Диалог о библиогр. науке : Науч.-практ. 
пособие / А. В. Соколов, В. А. Фокеев. – Москва, 2010. – ISBN 978-5-91670-041-1. – с. 153-
154. – Гл. 4. Методологический раздел библиографоведения : 4.1. Понятие о методологии и 
методах библиографии”. 

За ризоматичната концепция на А. К. за хуманитарната библиография.

2512. Соколов, А. В. Отдаденост на науката и обществото в името на хуманизма 
(Когнитологичен портрет на професор, д.ик.н. Стоян Денчев). // Професор Стоян 
Денчев : Primus inter pares : Щрихи към когнитолог. портр., направен в стила на интервюто 
: Учебник за студенти … в дисциплините от информ.-комуникативния цикъл на знанието / 
Беседата води, послесл. А. Куманова ; Обща ред. и дейксис Н. Василев ; Рец. А. Соколов ... 
[и др.]. – София : За буквите – О писменехь, 2015. – ISBN 978-619-185-189-8. – с. 157-159. – 
Други рец.: Д. Христозов, И. Коен, Н. Казански. – вж N 42.

За А. К. – създател на когнитолог. портр. в стила на интервюто.

2513. Соколова, М. Е. Ноосфера гуманитарной библиографии : Аналит. обзор : 
[Рец. за нов. изд. учебник А. В. Кумановой „Введение в гуманитарную библиографию” 
(Ч. І-ІІ. – СПб.; София, 1995-2005) – вж NN 20-21 – „Ризома на инфосферата” (София, 
2012) – вж N 31]. // РЖ Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 
литература. Сер. 3. Философия. – ISSN 0202-2052. – 2015, N 1, с. 5-16. 

2514. Спасова, П. и др. Библиографията в „The English–Russian–Bulgarian dictionary 
of library and information terminology = Англо-русско-болгарский словарь по библиотечной 
и информационной деятельности = Англо-руско-български речник по  библиотечна и 
информационна дейност” (София, 2010) (Езикови  измерения) / П. Спасова, Л. Николова 
(N 632) – вж N 24. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и 
информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 8, 2013, с. 182-186.

2515. Стайкова, Ц. Англо-руско-български речник по библиотечна и 
информационна дейност / Отг. ред. Стоян Денчев ; Глав. ред. Александра Куманова : [Рец. 
за кн.: [1] The English–Russian–Bulgarian dictionary of library and information terminology 
= Англо-русско-болгарский словарь по библиотечной и информационной деятельности 
= Англо-руско-български речник по библиотечна и информационна дейност / Сomp. J. V. 
Richardson ... [и др.] . – София : За буквите – О писменехь, 2010. – (Трудове на Студентското 
научно общество при Университета по библиотекознание и информационни технологии, 
ISSN 1314-2526 ; Т. 3) – вж N 24]. // Български език  (София).  – ISSN 0005-4283.  – 2014,  N  
2,  с. 85-86. – Други състав.:  E. R. Sukiasian, V. V. Zverevich, A. Kumanova.
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2516. Стайкова, Ц. Нова литературна антология [: Рец. за кн.: Златна христоматия 
на България. : Аналит.-синтет. архитектоника на бълг. изящно слово от ІХ до ХХІ в. 
(Универс. информ. модел). Кн. 2, Антология : Уч. пособие по лексикография на акад. 
текстописане / Състав., послесл. Н. Василев, А. Куманова. – София, 2014. – ISBN 978-619-
185-006-8 – вж N 34]. // Библиотека (София). – ISSN 0861-847Х. – 2016, N 1, с. 139-140.

2517. Стайкова, Ц. Слово библиографа пушкинианы Болгарии : [Рецензия-
послеслов]. // Куманова, А. Пушкинский журнал „Современник” : К вопросу о А. С. Пушкине 
– журналисте и критике. – Шумен, 2004. – ISBN 954-310-014-4. – с. 54-58. – вж N 13.

2518. Стайкова, Ц. Уникална библиографска разработка : [Рец. за  кн.: 
Нестинариана : Историография. Систематизиран анот. библиогр. указ. Фотомонография 
: Уч. пособие по дисциплината „Нестинарство: Информ. кодове на култ. наследство” 
/ Състав., историография, предг. А. Куманова ; Науч. и ез. ред., дейксис (етимология), 
емблематика Н. Василев ; Науч. ред. С. Денчев ... [и др.]. – София : За буквите – О 
писменехь, 2012 – вж N 29]. // Библиотека (София). – ISSN 0861-847X. – 2013, N 4, с. 135-
137. – Други ред.: Н. Цв. Кочев, Н. Яръмов, М. Куманов.

 
2519. Станоева, Р. Сравнителна системно-структурна характеристика на 

интерпретациите на хуманитарното знание в електронното пространство (По периодите на 
Античността и Средновековието : NN 1-16 на електронна библ. „ХУМАНИТАРИАНА”) – 
вж N 438. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. 
технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 6, 2011, с. 384-386.

Цитираната електронна библ. е създадена под науч. ръководство на А. К.

2520. Станчева, Р. Визуализиращ контекст на хуманитарното знание в електронното 
пространство (По периода на Най-новото време : NN 101-160 на електронна библ. 
„ХУМАНИТАРИАНА”) – вж N 438. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по 
библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 6, 2011, с. 408-
410.

Цитираната електронна библ. е създадена под науч. ръководство на А. К.

2521. Стефанова, Е. и др. Библиографознанието в „The English-Russian-Bulgarian 
dictionary of  library and information  terminology = Англо-русско-болгарский словарь 
по библиотечной и информационной деятельности = Англо-руско-български  речник 
по библиотечна и информационна дейност” (София, 2010) (Езикови  измерения) / Е. 
Стефанова, В. Младенова, В. Дреновски (N 633) – вж N 24. // Трудове на Студентското 
науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-
2526. – Т. 8, 2013, с. 187-189.

 
2522. Стефанова, Л. Университет на бъдещето : [Слово : За конф. на УниБИТ, 

за VІІ Студентска науч. конф. и изложба на УниБИТ – 20.05.2011 г. – вж N 439 и Акад. 
интеракция, която я предхожда – вж N 33]. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по 
библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 7, 2012, с. 89-90.

За студентските науч. конф., ръководени от А. К. Интеракцията – дело на А. К. и Н. В.

2523. Стилиянов, Т. Интерактивно слово за заветите и настоящето : [VІ Студентска 
науч. конф. и изложба на Студентското науч. о-во при СВУБИТ „Информ.: универсалност 
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и свобода – избор,  достъп, прозрачност” („Inform.: universality and freedom – choice, access, 
transparency” – вж N 438]. // Информ. бюл. на  Центр. библ. на БАН (София). – ISSN 1312–
9899.  –  2010, N 8, с. 17-18. – Публ. на фотогр. от Пленарното заседание на форума  / М. 
Таланова.

Студентската науч. конф., ръководена от А. К.

2524. Стилиянов, Т. Трапеза на духа : [VІ  Студентска науч. конф. и изложба на 
Студентското науч. о-во при СВУБИТ „Информ.: универсалност и свобода – избор,  достъп, 
прозрачност” („Inform.: universality and freedom – choice, access, transparency” – вж N 438 ; 
Акад. интертекстуална аксиология към VІ Студентска науч. конф. – вж N 33]. // За буквите 
– О писменехь : Кирило-Методиевски вестник (София). – ISSN 1312-3785. – N 33, ноем. 
2010, с. 2. –  Публ.  на  фотогр. от Пленарното  заседание на форума  /  М. Таланова.  – Без 
подпис.

Студентската науч. конф., ръководена от А. К. Интеракцията към форума – дело на А. К. и Н. В.

2525. [Сто и двадесет] 120 години Народна библиотека „П. Р. Славейков” – Велико 
Търново : [За участието на А. Куманова в VІІІ нац. науч. конф. с междунар. участие 
„Библиотеки, четене, комуникациии”, В. Търново, 17-18.11.2009 г. – Подпис: [сп.] Издател. 
– вж N 137]. // Издател (В. Търново). – ISSN 1310-4624. – 2009, N 1-2, с. 49-50 : с ил.

 
2526. Стоянова, Д. Внимание заслужават трудовете на … А. Куманова… // Издател 

(В. Търново). – ISSN 1310-4624. – 2014, N 3-4, с. 28.
Имат се предвид изд. на А. К.: 1. Нестинариана : Историография. Систематизиран анот. библиогр. указ. 

Фотомонография : Уч. пособие по дисциплината „Нестинарство: Информ. кодове на култ. наследство” / Състав., 
историография, предг. А. Куманова ; Науч. и ез. ред., дейксис (етимология), емблематика Н. Василев ; Науч. 
ред. С. Денчев ... [и др.]. – София : За буквите – О писменехь, 2012– вж N 29; 2. Куманова, А. Нестинариана : 
Историография. Фотомонография : Уч. пособие / Науч. и яз. ред. Н. Василев ; Науч. ред. С. Денчев... [и др.]. – София 
: За буквите – О писменехь, 2014 – вж N 39; 3. Kumanova, A. Nestinariana : Historiography. Photomonography : 
Compendium / Sci. and language ed. N. Vasilev ;Sci. ed. S. Denchev... [и др.]. – София : За буквите – О писменехь, 2014 – 
вж N 41.

2527. Струмина, С. Една необикновена книга : [Рец. за кн.: Куманова, А. Очите на 
Шари. Sub rosa : Страници от един забравен дневник [по науч. експедиции в Иран, Турция /
Сев. Месопотамия/, Италия, Русия, България] = Shari`s eyes. Sub rosa : Pages of a forgotten 
diary [according to sci. missions in Iran, Turkey /North Mesopotamia/, Italy, Russia, Bulgaria] / 
Ред., бел. Н. Василев ; Ред.-иранист И. Панов ; Рец. Ц. Теофанов ... [и др.]. – София, 2014 – 
вж N 40]. // Учит. дело. – ISSN 0205-1354. – N 16, 27 апр. 2015, с. 7. –  Публ.  на  кор. на  изд.  

2528. Струмина, С. Научен форум за обществото на знанието и хуманизма на ХХІ 
век : [ХІІ нац. науч. конф. с межд. участие „О-вото на знанието и хуманизмът на ХХІ в.” 
(София, УниБИТ, БАН – 31.10 – 1.11.2014 г. : За акад. интеракция на УниБИТ „Почакай, 
слънце!” – вж N 33 и Пленарния докл. „Делото на Св. княз Борис I Михаил и Св. Св. 
Седмочисленици (Св. Константин-Кирил Философ, Св. архиепископ Методий, Св. епископ 
Климент, Св. епископ Наум, Св. епископ Горазд, Св. Сава, Св. Ангеларий) – двете страни на 
един и същ цивилизационен избор” – вж N 251 (1.11.2014 г.)]. // Учит. дело. – ISSN 0205-
1354. – N 35 (3909), 10 ноем. 2014, с. 6. –  Публ.  на  фотогр.  от  Студентската постерна 
сесия на 31.10.2014 г.  „Книжовност и хуманизъм”/  Д. Бояджиев. 

Акад. интеракция – дело на А. К. и Н. В. Цитираният докл. – дело  на  С. Д.,  А. К. и  Н. В.    

2529. Струмина, С. Студентска научна конференция се проведе в чест на 24 май : 
[За VІІІ Студентска науч. конф. и изложба на УниБИТ „Информ. – комуникация – познание” 
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– вж N 440 и интеракцията „Не живея, а горя” (Homo Passionis)” – вж N 33 (18.05.2012 г.)]. 
// Учит. дело. – ISSN 0205-1354. – N 21 (362 501), 28 май 2012, с. 3. –  Публ.  на  фотогр.  от  
Пленарното  заседание  на  форума  /  Д. Бояджиев. 

Студентската науч. конф., ръководена от А. К. Интеракцията – дело на А. К. и Н. В.

2530. Струмина, С. и др. Светата стълба на духа на България : [За VІІІ Студентска 
науч. конф. и изложба на УниБИТ „Информ. – комуникация – познание” – вж N 440 
и интеракцията „Не живея, а горя” (Homo Passionis)” – вж N 33  (18.05.2012 г.)] / С. 
Струмина, Т. Стилиянов. // Информ. бюл. на  Центр. библ. на   БАН (София) ). – ISSN 1312-
9899. – 2012,  N  5  (63), с. 9.  – На загл. с. на бюл. за авт. на публ. е посочена  А. Куманова.  
–  Публ.  на  фотогр.  от  Пленарното  заседание  на  форума  /  Д. Бояджиев. – Редуц. публ.

Студентската науч. конф., ръководена от А. К. Интеракцията – дело на А. К. и Н. В.

2531. Струмина, С. и др. Светата стълба на духа на България : [За  VІІІ Студентска 
науч. конф. и изложба на УниБИТ „Информ. – комуникация – познание” – вж N 440 и 
интеракцията „Не живея, а горя” (Homo Passionis)” – вж N 33 (18.05.2012 г.)] / С. Струмина, 
Т. Стилиянов. // <http://www.sno.unibit.bg>. – 29.05.2012. – 10 с. : с ил. – Публ.  на  визиите 
на кориците на томове І-VІІ на Тр.  на  СНО при УниБИТ и кадри от  Пленарно заседание  
на  форума  /  Д. Бояджиев.  –  Осн. публ. 

Студентската науч. конф., ръководена от А. К. Интеракцията – дело на А. К. и Н. В.

2532. Сукиасян, Г. А. История библиографии Армении и в армянской диаспоре, 
V-ХХ вв. // <www.dissercat.com/content/istoriya-bibliografi i-armenii-i-v>. – 6.03.2015. – 2 с.

Отзив за кн. на А. Куманова „Введение в гуманитарную библиографию” (Санкт-Петербург, 1995) – вж N 12.
   
2533. Състав на делегацията : Проф. дпн Александра Куманова – ръководител, 

Университет по библиотекознание и информационни технологии. // Докосване до люлката 
на цивилизацията : Първата бълг. женска делегация в Иран [7-16 септ. 2014 г.] / Култ. 
представителство към Посолството на Ислямска републ. Иран в България ; [Състав.] Л. 
Лечева. – [София,] 2015, с. 4. – Без ISBN.

По време на посещението в Иран на Бълг. женска делегация, ръководена от А. К.  
 
2534. Таланова, М. и др. Концепцията за руската класическа литература във възгледите 

на Светла Ленкова : [По кн.: Куманова, А. Апостоли на инфосферата : Наблюдение на 
ценностите : Увод в онтологията на триединството информация – наука – школа : Учебник 
за студенти по когнитолог. портретиране на персоналии в дисциплините от информ.-
комуникативния цикъл на знанието : [Т. Топалова, Л. Георгиев, С. Ленкова, Е. Златева, Б. Десев, 
Т. Бончева, М. Василев, В. Младенова, С. Кралев, Т. Арабаджиева, Б. Паунов, Е. Георгиева.]. – 
София : За буквите – О писменехь, 2010. – вж N 23] / М. Таланова, С. Димитров. // Издател (В. 
Търново). – ISSN 1310-4624. – 2010, N 1-2-3, с. 59-60. – Редуц. публ. 

Изброените личности – преподаватели на А. К. в Държ. библ. институт – днес Унив. по библиотекознание и 
информ. технологии.  

2535. Таланова, М. и др. Концепцията за руската класическа литература във 
възгледите на Светла Ленкова : [По кн.: Куманова, А. Апостоли на инфосферата : 
Наблюдение на ценностите : Увод в онтологията на триединството информация – наука – 
школа : Учебник за студенти по когнитолог. портретиране на персоналии в дисциплините 
от информ.-комуникативния цикъл на знанието : [Т. Топалова, Л. Георгиев, С. Ленкова, Е. 
Златева, Б. Десев, Т. Бончева, М. Василев, В. Младенова, С. Кралев, Т. Арабаджиева, Б. 
Паунов, Е. Георгиева.]. – София : За буквите – О писменехь, 2010. – вж N 23] / М. Таланова, 
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С. Димитров (N 469). // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание 
и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 6, 2011, с. 281-282. – Осн. публ.

Изброените личности – преподаватели на А. К. в Държ. библ. институт – днес Унив. по библиотекознание и 
информ. технологии.

2536. Теофанов, Ц. Емоционалната интерпретация на знанието. // Куманова, А. 
Очите на Шари. Sub rosa : Страници от един забравен дневник [по науч. експедиции в 
Иран, Турция /Сев. Месопотамия/, Италия, Русия, България] = Shari`s eyes. Sub rosa : Pages 
of a forgotten diary [according to sci. missions in Iran, Turkey /North Mesopotamia/, Italy, Russia, 
Bulgaria] / Ред., бел. Н. Василев ; Ред.-иранист И. Панов ; Рец. Ц. Теофанов ... [и др.]. – 
София, 2014. – ISBN 978-954-9437-45-4. – с. 387-388. – вж N 40.

  
2537. Тодорова, Т. Информационна картина на феномените „информация”, 

„личност”, „ценност”, „свобода”, „истина” (По данни на Студентските научни 
конференции на УниБИТ) – вж N 433. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по 
библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 7, 2012, с. 177-178 
: с ил.

Студентските науч. конф., ръководени от А. К.  
 
2538. Триезичен речник по библиотечна и информационна дейност [Редуц. 

публ. – Рец. за кн.: Трудове на Студентското научно общество при Университета по 
библиотекознание и информационни технологии. Т. 3. The Engish–Russian–Bulgarian 
dictionary of library and information terminology (София, 2010)] : докл., представен на VІ 
Студентска науч. конф. на УниБИТ, 20.05.2011 г. – вж NN 24, 438 / С. Денчев ... [и др.]. 
// Издател (В. Търново). – ISSN 1310-4624. – 2011, N 1-2, с. 52-57 : с ил. – Други авт.: А. 
Куманова, Н. Казански, Н. Василев, М. Максимова. – Редуц. публ.

2539. Триезичен речник по библиотечна и информационна дейност [Редуц. 
публ. – Рец. за кн.: Трудове на Студентското научно общество при Университета по 
библиотекознание и информационни технологии. Т- 3. The Engish–Russian–Bulgarian 
dictionary of library and information terminology (София, 2010)] : докл., представен на VІ 
Студентска науч. конф. на УниБИТ, 20.05.2011 г. – вж NN 24, 438 / С. Денчев ... [и др.]. // 
Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии 
(София). – ISSN 1314-2526. – Т. 7, 2012,  с. 71-80 : с табл., диагр. – Други авт.: А. Куманова, 
Н. Казански, Н. Василев, М. Максимова. – Разшир. публ.

2540. Трифонова, Г. и др. [Четвърта]  IV  Студентска  научна  конференция  и  
изложба  „Информация  –  личност  –  знание”  –   „Information  –  person  –  knowledge”  [на 
Специализираното  висше   училище  по  библиотекознание  и  информационни  технологии  
–  16.05.2008  г.  –  Ден  на  отворените  врати  – вж N 436 :  Проспект   на   форума  и  
предшестващата  го  Акад.  церемония  „Homo  scribens” – вж N 33  Статист.  анализ  на  
представените  докл. ]  /  Г.  Трифонова,  Т.  Стилиянов. // Трудове на Специализираното 
висше у-ще по библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1312-5834. – Т. 7, 
2008, с. 579-583. 

Студентската науч. конф., ръководена от А. К. Интеракцията – дело на А. К. и Н. В.

2541. Уржумова, О. М. Библиографическое обеспечение научных исследований 
по народной художественной культуре. // <www.dissercat.com/content/bibliografi cheskoe-
obespechenie-na>. – 7.02.2014. – 5 с.
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Отзив за автореф. на дис. тр. на А. Куманова „Форма библиографической информации в системе 
гуманитарного знания : Теорет.-методол. проблемы”  – вж N 433.

 
2542. Фокеев, В. А. Идея Александры Кумановой мне близка. // Соколов, А. В. и 

др. Библиографоведение : Теrra incognita : Диалог о библиогр. науке : Науч.-практ. пособие 
/ А. В. Соколов, В. А. Фокеев. – Москва, 2010. – ISBN 978-5-91670-041-1. – с. 15. – Гл. 
1. Библиография и библиографоведение : Экспликация понятий : Разд. 1.1. Экспликация 
понятия „библиография” (проблема метасистемы библиографии).

Става въпрос за ризоматичната идея на библиогр. когнитология на А. Куманова.

2543. Фокеев, В. А. Науковедческая [концепция библиографии]. // Соколов, А. 
В. и др. Библиографоведение : Теrra incognita : Диалог о библиогр. науке : Науч.-практ. 
пособие / А. В. Соколов, В. А. Фокеев. – Москва, 2010. – ISBN 978-5-91670-041-1. – с. 112. 
– Гл. 3. Теоретический раздел библиографоведения : Разд. 3.2. Теоретические концепции 
отечественной библиографии.

Цит. на А. Куманова като представител на третираната концепция на библиографията.
 
2544. Хинкова, Б. Издателство „За буквите – О писменехь” с повече от 60 книги : 

[И за Трудовете на Студентското науч. о-во при СВУБИТ : І-ІІІ Студентски науч. конф. Т. І. : 
Съобщение – вж NN 433, 434]. // За буквите – О писменехь : Кирило-Методиевски вестник 
(София). – ISSN 1312-3785. – N 29, ноем. 2008, с. 25. – Без подпис.

А. К. – глав. ред. на Трудовете на Студентското науч. о-во.

2545. Хинкова, Б. Международно признание : [За избора на 19.12.2013 г. на 
проф. А. Куманова за чл. на Санктпетербург. аркт. акад. на науките (секция „Информ. 
технологии”; за избора й на 27.12.2013 г. за чл. на Междунар. акад. по информатизация 
(секция „Библиотекознание”); за избора й на 5.03.2014 г. за чл. на Президиума на секция 
„Библиотекознание” на Междунар. акад. по информатизация. // За буквите – О писменехь 
: Кирило-Методиевски вестник (София). – ISSN 1312-3785. – N 42, май 2014, с. 24 : с 
ил. – Без подпис. – Ил. от заседанието на 5.03.2014 г. на секция „Библиотекознание” на 
Междунар. акад. по информатизация.

 
2546. Хинкова, Б. Студентски спектакъл на Деня на народните будители [на 

1 ноември 2011 г. в Националния дворец на културата – вж N 33]. // За буквите – О 
писменехь : Кирило-Методиевски вестник (София). – ISSN 1312-3785. – N 39, май 2013, с. 
25. – Без подпис.

Спектакълът – дело на А. К. и Н. В.

2547. Хинкова, Б. и др. Светата стълба : VІІІ Студентска науч. конф. „Информ. – 
комуникация – познание” – „Inform. – communication – knowledge” (девиз: „Мъдростта 
е окото на живота” – „Oculus vitae   sapientia”) (18.05.2012 г.) (94 докл.: NN 615-708) / 
Б. Хинкова, Б. Николова – вж N 440. // За буквите – О писменехь : Кирило-Методиевски 
вестник (София). – ISSN 1312-3785. – N 38, ноем. 2012, с. 27.

Студентската науч. конф., ръководена от А. К. 
 
2548. Христов, Х. Сравнителна системно-структурна характеристика на 

интерпретациите на хуманитарното знание в електронното пространство (По периода на 
Ренесанса : NN 17-29 на електронна библ. „ХУМАНИТАРИАНА”) – вж N 438. // Трудове на 
Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – 
ISSN 1314-2526. – Т. 6, 2011, с. 387-389. 
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Цитираната електронна библ. е създадена под науч. ръководство на А. К.

2549. Христова, Д. Преподаватели и експерти от УниБИТ презентираха Първата 
българска научна експедиция във Воттоваара – Карелия – Аркаим – Урал. // Учит. дело. – 
ISSN 0205-1354. – N 31 (362 511), 19 окт. 2015, с. 3 : с ил.

В експедицията взима ключово участие А. К. като ръководител на терен. Презентацията на експедицията е 
направена на 8.10.2015 г. и в нея участват: С. Д., А. К., Н. К. и Н. В.

2550. Христозов, Д. Щрихи към когнитологичен портрет на проф. д.ик.н. Стоян 
Денчев, направен в стила на интервюто. // Професор Стоян Денчев : Primus inter pares : 
Щрихи към когнитолог. портр., направен в стила на интервюто : Учебник за студенти … 
в дисциплините от информ.-комуникативния цикъл на знанието / Беседата води, послесл. 
А. Куманова ; Обща ред. и дейксис Н. Василев ; Рец. А. Соколов ... [и др.]. – София : За 
буквите – О писменехь, 2015. – ISBN 978-619-185-189-8. – с. 167-168. –Други рец.: Д. 
Христозов, И. Коен, Н. Казански. – вж N 42.

За създадения от А. К. когнитологичен портрет на С. Д. в стила на интервюто.

2551. Чантов, В. Относно първия триезичен речник по библиотечна и 
информационна дейност на 21 век (N 625) : [Рец. за кн.: The English–Russian–Bulgarian 
dictionary of library and information terminology = Англо-русско-болгарский словарь по 
библиотечной и информационной деятельности = Англо-руско-български речник по 
библиотечна и информационна дейност : Т. 3  на  Трудове  на  Студентското  науч. о-во  при  
Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София,  2010) – вж N 24]. // Трудове на 
Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – 
ISSN 1314-2526. – Т. 8, 2013, с. 160-161.

2552. Челябинскую публичную библиотеку посетили ученые из Болгарии (Свежие 
новости за последний час : Новости Урала). // <http://www.klitecodecpacks.ru/ural/6426-
chelyabinskuyu-publichnuyu-biblioteku-posetili-uchenyie-iz-bolgarii.html>. – 12.08.2015. – 4 с. : ил.

За науч. историогр. експедиция по соларния култ в Челяб. обл. унив. науч. библ., в която участва А. К. . 

2553. Чобанов, А. Песен на песните : [Oтзив за I-VII Студентски науч. конф. (2005-
2011 г.) в УниБИТ и по-специално – за VII конф., предшествана от Акад. интертекстуална 
аксиология „Песен на песните”, дело на проф. А. Куманова и д-р Н. Василев ; За  Трудовете 
на Студентското науч. о-во, Т. I-VI (2008-2011 г.) – вж NN 433-439]. // Издател (В. 
Търново). – ISSN 1310-4624. – 2011, N 1-2, с. 45-51. – Осн. публ.

Студентската науч. конф., ръководена от А. К. Аксиологията – дело на А. К. и Н. В.

2554. Чобанов, А. Песен на песните [VІІ Студентска научна конференция и изложба 
„Информацията – фактор, мисия, истина” („The information – factor, mission, truth”) на 
Университета по библиотекознание и информациони технологии  – 20.05.2011 г. – вж N 
439]. // Науч. трудове на Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – 
ISSN 1314-2623. – Т. 10, 2012, с. 447-449. – Рез на рус. и англ. ез. – Разшир. публ. – Вложка: 
Стратификация на изследванията на Студентското научно общество (СНО) при УниБИТ 
(І-VІІ студентски научни конференции (2005-2011 г.) (2 стр.).

Студентската науч. конф., ръководена от А. К.

2555. Чобанов, А. VІІ Студентска научна конференция и изложба [„Информацията 
– фактор, мисия, истина” („The information – factor, mission, truth”) на Университета по 
библиотекознание и информационни технологии  – 20.05.2011 г. – вж N 439]. // Библиотека  
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(София). – ISSN 0861-847X. – 2011, N 3, с. 18. – Редуц. публ.
Студентската науч. конф., ръководена от А. К.

2556. Шаламанова, И. Принос за подпомагането на учебно-педагогическия 
процес и библиотечно-информационната наука (N 626) : [Рец. за кн.: The English–Russian–
Bulgarian dictionary of library and information terminology = Англо-русско-болгарский 
словарь по библиотечной и информационной деятельности = Англо-руско-български 
речник по библиотечна и информационна дейност” : Т. 3 на Трудове на Студентското науч. 
о-во при  Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София,  2010) – вж N 24]. // 
Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по библиотекознание и информ. технологии 
(София). – ISSN 1314-2526. – Т. 8, 2013, с. 162-163.

2557. Шапкалова, С. За универсалната справочна книга „Златна христоматия на 
България” : [Рец. за кн.: Златна христоматия на България: Аналит.-синтет. архитектоника 
на бълг. изящно слово от ІХ до ХХІ в. (Универс. информ. модел) : Уч. пособие по 
морфология на акад. текстописане. Кн. 1. Оратория : „Бяла светлина” (Lux alba) : Оратория 
за България : Божествен флорилегиум – идил. триптих : [1-3] / А. Куманова, Н. Василев 
; Предг. А. Куманова, Н. Василев ; Интродукция А. Куманова ; Дейксис Н. Василев. – 
София, 2013 – вж N 33]. // Информ. бюл. на Центр. библ. на БАН (София). – ISSN 1312-
9899. – 2015, N 1 (84), с. 33-34 <cl.bas.bg/about-central-library/bulletin-of-central-library-of-
bas/84-(1_2015).pdf>.

2558. Шапкалова, С. Значимо и полезно учебно пособие по нестинарския феномен 
: [Рец. за кн.: Нестинариана : Историография. Систематизиран анот. библиогр. указ. 
Фотомонография : Уч. пособие по дисциплината „Нестинарство : Информ. кодове на 
култ. наследство” / Състав., историография, предг. А. Куманова ; Науч. и ез. ред., дейксис 
(етимология), емблематика Н. Василев ; Науч. ред. С. Денчев ... [и др.]. – София : За 
буквите – О писменехь, 2012 – вж N 29]. // Науч. трудове на Унив. по библиотекознание и 
информ. технологии (София). – ISSN 1314-2623. – Т. 10, 2012, с. 443-446.

2559. Шароян, Л. Топоними в библиография „НЕСТИНАРИАНА” : Естествена 
класиф. (N 526) : [По ръкоп. на кн.: Нестинариана : Историография. Систематизиран анот. 
библиог. указ. Фотомонография : Уч. пособие по дисциплината „Нестинарство : Информ. 
кодове на култ. наследство” / Състав., историография, предг. А. Куманова ; Науч. и ез. ред., 
дейксис (етимология), емблематика Н. Василев ; Науч. ред. С. Денчев ... [и др.]. – София : 
За буквите – О писменехь, 2012 – вж N 29]. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. 
по библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 6, 2011, с. 444-
451. – Други ред.: Н. Цв. Кочев, Н. Яръмов, М. Куманов.

2560. Шопова, А. Компаративистичен  преглед на книгознанието  в „The  
English-Russian-Bulgarian dictionary of library and  information  terminology = Англо-
русско-болгарский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Англо-
руско-български речник по библиотечна и информационна дейност” (София, 2010) 
(Лексик. анализ) (N 628) – вж N 24. // Трудове на Студентското науч. о-во при Унив. по 
библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 8, 2013, с. 167-169. 

2561. Янева, Н. и др. Системните компоненти „хуманитарно знание – хуманитарна 
библиография” в електронна книга за инфосферата (N 555) : [Рец. за кн.: Куманова, А. 
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Введение в гуманитарную библиографию [Електронен ресурс] : Библиографоведческое 
исслед. : Курс лекций по общ. библиографоведению : [Ч. 1-2] / Гос. высш. инст. 
библиотековедения и информ. технологий (Болгария), Санкт-Петербург. гос. унив. культуры 
и искусств (Россия). – Нов. изд. – София : Гутенберг, 2007. – 1 оптичен диск (CD-ROM) 
(42,1 MB : [1358] с.). – Дигит. изд. – вж NN 20-21]. // Трудове на Студентското науч. о-во 
при Унив. по библиотекознание и информ. технологии (София). – ISSN 1314-2526. – Т. 7, 
2012, с. 235-238. <http://www.unibit.sno.bg> 

2562. Яръмов, Н. Анонимната анкета, направена от проф. Александра Куманова от 
Университета по библиотекознание и информационни технологии сред студенти медици, 
стажант-лекари и млади хирурзи, с която наст. учебик е обявен за най-добър в Медицинския 
университет – София, през 2011 г. // Хирургични болести : Учебник за студенти по медицина 
/ Под ред. на Николай Яръмов. – 3. осн. преработ. и доп. изд. – София, 2016, с. 5. – ISBN 
978-619-197-018-6. 

2563. Billeder fra s opslag / Facebook. – 15 Sept. 2014. <http://www.ettelaat.com>. – 2 
с. – На перс. ез. 

По време на посещението в Иран на Българската женска делегация, ръководена от А. К (7-16.09.2014 г.).

2564. Cenneti bu görüşmede uzun yıllardır İran ve Bulgaristan arasında devam eden 
iyi siyasi ilişkilere değinerek; ‚‘ Bu iyi ilişkiyi kültür ve sanat alanına da taşımalıyız. Bunun 
için de İranologlardan yardım alabiliriz.‘‘ dedi. // Standart News. – 15 Sept. 2014. <http://www.
standartnews.com/english/read/iran_to_expand_cultural_ties_with_bulgaria_-5323.html>. – 2 p. 
– На перс. ез. 

По време на посещението в Иран на Българската женска делегация, ръководена от А. К (7-16.09.2014 г.).

2565. Cohen, I. Scholar – creator of a new knowledge about informing systems. // 
Професор Стоян Денчев : Primus inter pares : Щрихи към когнитолог. портр., направен в 
стила на интервюто : Учебник за студенти … в дисциплините от информ.-комуникативния 
цикъл на знанието / Беседата води, послесл. А. Куманова ; Обща ред. и дейксис Н. Василев 
; Рец. А. Соколов ... [и др.]. – София : За буквите – О писменехь, 2015. – ISBN 978-619-185-
189-8. – с. 163-164. – Други рец.: Д. Христозов, И. Коен, Н. Казански. – вж N 42.

Прев. на бълг.: вж N 2372. 
За създадения от А. К. когнитологичен портрет на С. Д. в стила на интервюто.
 
2566. Denčev, S. First trilingual dictionary of library and information terminology of the XXI 

century (Foreword by the editor-in-chief). // The English–Russian–Bulgarian dictionary of library and 
information terminology = Англо-русско-болгарский словарь по библиотечной и информационной 
деятельности = Англо-руско-български речник по библиотечна и информационна дейност / 
Сomp. J. V. Richardson ... [и др.]. – София, 2010. - ISBN 978-954-8887-93-9. – с. 20-22. – Други 
състав.: E. R. Sukiasian, V. V. Zverevich, A. Kumanova. – вж N 24.

2567. Denčev, S. International humanitarian interaction of supreme order : Poetics of the 
rhizome-reticular methodology (First trilingual dict. of libr. and inform. terminology of the XXI 
cent.). // Kumanova, A. Cognitology of the comparativistic terminology of library and information  
terminology (To the problem of creation of a dictionary in English, Russian and Bulgarian 
languages) : Panepisteme of the libr.-inform. sphere : The trilingual dict. – tectonic mental device 
[[1] The English–Russian–Bulgarian dictionary of library and information terminology = Англо-
русско-болгарский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Англо-
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руско-български речник по библиотечна и информационна дейност / Сomp. J. V. Richardson 
... [и др.]. – София : За буквите – О писменехь, 2010. – (Трудове на Студентското научно 
общество при Университета по библиотекознание и информационни технологии, ISSN 
1314-2526 ; Т. 3). – Юбил. изд., посветено на 60-год. на Държ. библ. институт, днес: Унив. 
по библиотекознание и информ. технологии]. – София, 2012. – ISBN 978-954-2946-18-2. – с. 
9-15. – Други състав.: E. R. Sukiasian, V. V. Zverevich, A. Kumanova. – вж N 32.

2568. La indispensabilidad de atender a lengua búlgara en las obras persas = 
Абсолютната необходимост за превод на български език на иранските произведения на 
културата и изкуството : [За посещението на проф. дпн Александра Куманова в Иран през 
2014 г. и нейната среща с иранския министър на културата Н. Пр. Али Джаннати]. // IBNA.
ir [Agencia de Noticias del Libro de Iran]. – 14 Sep. 2014. – 1 p. – Парал. загл. и на тур. ез. – 
Текст на перс. ез. <http://www.ibna.ir/vdccpmqis2bqx18.5ya2.html>

По време на посещението в Иран на Българската женска делегация, ръководена от А. К. (7-16.09.2014 г.).

2569. Iran, Bulgaria to broaden cultural cooperation = Иран и България са за 
разширяване на културното сътрудничество : [За посещението на проф. дпн Александра 
Куманова в Иран през 2014 г. и нейната среща с иран. министър на културата Н. Пр. Али 
Джаннати]. // IRNA [Islamic Republic News Agency]. – 14 Sept. 2014. – 2 с. <http://www.irna.
ir/en/News/2737455/>. 

По време на посещението в Иран на Българската женска делегация, ръководена от А. К. 7-16.09.2014 г.).

2570. Iran has a rich treasure of books across the country. „Translation of these books 
into Bulgarian can help introduce the art and culture of this country,“ Jannati said. = Иран 
притежава богати съкровища от книги в страната си. „Преводът на тези книги на български 
ще допринесе за представянето на нашето изкуство и култура в тази страна”, каза Н. Пр. 
Али Джаннати : [За посещението на проф. дпн Александра Куманова в Иран през 2014 
г. и нейната среща с иран. министър на културата Н. Пр. Али Джаннати]. // <http://www.
standartnews.com>. – 17 Sept. 2014. – 2 с.

По време на посещението в Иран на Българската женска делегация, ръководена от А. К. (7-16.09.2014 г.).

2571. Iran has long had art and cultural relations with Bulgaria, and Iranologists were 
very infl uential in this regard, Jannati told Professor Alexandra Kumanova, who is a member 
of the faculty council of the university = [Иран има дълготрайни отношения с България в 
областта на изкуството и културата, и иранолозите имат голям принос в това отношение, 
каза Н. Пр. Али Джаннати на професор Александра Куманова, която е член на факултетния 
съвет на нейния университет : [За посещението на проф. дпн Александра Куманова в 
Иран през 2014 г. и нейната среща с иран. министър на културата Н. Пр. Али Джаннати]. // 
<http:// www.standartnews.com>. – 17 Sept. 2014. – 1 p.

По време на посещението в Иран на Българската женска делегация, ръководена от А. К. (7-16.09.2014 г.).

2572. İran Kitap Haber Ajansı (İBNA) – İran Kültür ve İslami İrşad bakanı Ali Cenneti, 
dün sabah (14 Eylül) İran Kültür ve İslami İrşad bakanı, Sofya Kütüphanecilik Çalışmaları ve 
Bilgi Teknolojileri Üniversitesi rektör yardımcısı Alexandra Kumanova ile Tahran‘da görüştü. 
// Standart News. – 15 Sept. 2014. – 1 p. – На перс. ез. <http://www.standartnews.com/english/
read/iran_to_expand_cultural_ties_with_bulgaria_-5323.html>. 

По време на посещението в Иран на Българската женска делегация, ръководена от А. К. (7-16.09.2014 г.).

2573. İran Kültür ve İslami İrşad bakanı, Sofya Kütüphanecilik Çalışmaları ve Bilgi 
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Teknolojileri Üniversitesi rektör yardımcısı Alexandra Kumanova ile yaptığı görüşmede. // 
Standart News. – 15 Sept. 2014. – На перс. ез. <http://www.standartnews.com/english/read/
iran_to_expand_cultural_ties_with_bulgaria_-5323.html>.

По време на посещението в Иран на Българската женска делегация, ръководена от А. К. (7-16.09.2014 г.).

2574. İran kütüphanelerinin çok değerli kitaplara sahip olduğunu ve bu kitapların çevirisi, 
bulgaristan‘da İran kültürünün tanınmasına yardımcı olacağını vurguladı. // Standart News. – 15 
Sept. 2014. – На перс. ез. 

<http://www.standartnews.com/english/read/iran_to_expand_cultural_ties_with_
bulgaria_-5323.html>.

По време на посещението в Иран на Българската женска делегация, ръководена от А. К. (7-16.09.2014 г.).

2575-2577. Iran to expand cultural ties with Bulgaria = Иран разширява културните 
връзки с България : [За посещението на проф. дпн Александра Куманова в Иран през 2014 
г. и нейната среща с иран. министър на културата Н. Пр. Али Джаннати. // TehranTimes. – 16 
Sept. 2014 <http://tehrantimes.com/arts-and-culture/118415-iran-to-expand-cultural-ties-with-
bulgaria-> ; ... // LANDIRAN.com. – 16 Sept. 2014. – 3 p. <http://www.landiran.com/inside-iran/
tehrantimes/page-5> ; ... // StandartNews. – 17 Sept. 2014. – 2 p. <http://www.standartnews.com/
english/read/iran_to_expand_cultural_ties_with_bulgaria_-5323.html>.

За посещението в Иран на Българската женска делегация, ръководена от А. К. (7-16.09.2014 г.).

2578. It is good to know that Bulgarian academics are familiar with Iranian intellectuals 
and philosophy, he stated = [Добре е да се знае, че българските учени са близки до иранските 
интелектуалци и философия : [За посещението на проф. дпн Александра Куманова в Иран 
през 2014 г. и нейната среща с иран. министър на културата Н. Пр. Али Джаннати]. // 
<http:// www.standartnews.com>. – 17 Sept. 2014. – 1 p. 

За посещението в Иран на Бълг. женска делегация, ръководена от А. К. (7-16.09.2014 г.).
 
2579. Alexandra Kumanova, who is in Iran to visit the females‘ friendship association of Iran 

and Bulgaria, said that her country respects the values = Александра Куманова, която е на посещение 
в Иран с делегация на Женското дружество за приятелство между Иран и България каза, че 
нейната страна уважава ценностите на различните цивилизации : [За посещението на проф. 
дпн Александра Куманова в Иран през 2014 г.]  <http://www.standartnews.com/.../iran_to_expand_
cultural_ties_with_bulgaria_- 5323.html>. – 17 Sept. 2014. – 1 p. 

За посещението в Иран на Бълг. женска делегация, ръководена от А. К. (7-16.09.2014 г.).

2580. Kumanova, A. Cognitology of the comparativistic terminology of library and 
information  terminology : About the present ed. (Forew. by the ed.-in-chief and the comp.). // The 
English–Russian–Bulgarian dictionary of library and information terminology = Англо-русско-
болгарский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Англо-руско-
български речник по библиотечна и информационна дейност / Сomp. J. V. Richardson ... [и 
др.]. – София, 2010. – ISBN 978-954-8887-93-9. - с. 59-84. – Други състав.: E. R. Sukiasian, V. 
V. Zverevich, A. Kumanova. - вж N 24.

2581. Кumanova, А. Cognitology of the comparativistic terminology of library and 
information  terminology (To the problem of creation of a dictionary in English, Russian and 
Bulgarian languages) : Panepisteme of the libr.-inform. sphere. // Kumanova, A. Cognitology 
of the comparativistic terminology of library and information  terminology (To the problem 
of creation of a dictionary in English, Russian and Bulgarian languages) : Panepisteme of the 
libr.-inform. sphere : The trilingual dict. – tectonic mental device [[1] The English–Russian–
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Bulgarian dictionary of library and information terminology = Англо-русско-болгарский 
словарь по библиотечной и информационной деятельности = Англо-руско-български 
речник по библиотечна и информационна дейност / Сomp. J. V. Richardson ... [и др.]. – 
София : За буквите – О писменехь, 2010. – 886 с.: с ил. – (Трудове на Студентското научно 
общество при Университета по библиотекознание и информационни технологии, ISSN 
1314-2526 ; Т. 3). – Юбил. изд., посветено на 60-год. на Държ. библ. институт, днес: Унив. 
по библиотекознание и информ. технологии]. – София, 2012. – ISBN 978-954-2946-18-2. – с. 
17-57. – Други състав.: E. R. Sukiasian, V. V. Zverevich, A. Kumanova. – вж N 32.

2582. [Кumanova, А.] Rhizome of the human soul (Аnnotation – scholium). // 
Куманова, А. Очите на Шари. Sub rosa : Страници от един забравен дневник [по науч. 
експедиции в Иран, Турция /Сев. Месопотамия/, Италия, Русия, България] = Shari`s 
eyes. Sub rosa : Pages of a forgotten diary [according to sci. missions in Iran, Turkey /North 
Mesopotamia/, Italy, Russia, Bulgaria] / Ред., бел. Н. Василев ; Ред.-иранист И. Панов ; Рец. Ц. 
Теофанов ... [и др.]. – София, 2014. – ISBN 978-954-9437-45-4. – с. 412. – вж N 31.

2583. Аcademician, professor, doctor of pedagogical sciences Alexandra Venkova 
Kumanova : Bibliographer, philosopher, cognitologist. // Академик, професор, доктор 
на педагогическите науки Александра Куманова. Vade mecum : Сист. азб.-хронолог. 
автобиобиблиогр. указ. : Уч. пособие по персон. автобиобиблиогр. по дисциплината 
„Библиогр. модел на знанието” = Academician, professor, doctor of pedagogical sciences 
Alexandra Kumanova. Vade mecum : Systematical alph.-chronological auto-bibliogr. ind. : 
Textbook of personal auto-biobibliogr. of study Bibliogr. model of the knowledge.– София, 2014. 
– ISBN 978-619-185-009-9. – с. 63-73. – вж N 37.

Curriculum vitae на А. К.

2584. Kumanova Alexandra Venkova – professor, doctor of education, member of the 
Academy of Sciences of the Arctic and the International Academy of Informatization of the 
UN, Sofi a (Bulgaria). // Заповедные этнокультурные ландшафты Арктики и Евразии : Сб. 
науч. тр. избрнных материалов научно-творческ. конф.,  сем., раб. совещ., проведенных 
в г. Якутске по проблемам сохранения, охраны, использования и пропаганды культ.-
природного наследия народов Арктики, Сибири и Евразии в 2012-2014 гг. / М-во  культуры 
Росс. федерации, ФГБОУ ВПО „Аркт. гос. инст. искусств и культуры”,  М-во .  культуры и 
духовного развития Респ. Саха (Якутия) ; Сост. и науч. ред. У. А. Винокурова ; Редкол. У. 
А. Винокурова ... [и др.]. – (Сер. Культура Арктики ; Вып. 2). – Якутск, 2014, с. 212. – Без 
ISBN.

Биогр. справка.

2585. Richardson, J. V. Foreword. // The English–Russian–Bulgarian dictionary of library and 
information terminology = Англо-русско-болгарский словарь по библиотечной и информационной 
деятельности = Англо-руско-български речник по библиотечна и информационна дейност / 
Сomp. J. V. Richardson ... [и др.]. – София, 2010. – ISBN 978-954-8887-93-9. – с. 95-96. – Други 
състав.: E. R. Sukiasian, V. V. Zverevich, A. Kumanova. – вж N 24.

2586. Sofya Kütüphanecilik Çalışmaları ve Bilgi Teknolojileri Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı; Farsça Eserler Bulgarca‘ya Çevrilmelidir/ Felsefe Okumk ila Öğrenilmez, Düşünmeyi 
Gerektirir. // Standart News. – 15 Sept. 2014. – 1 p. – На перс. ез. 

<http://www.standartnews.com/english/read/iran_to_expand_cultural_ties_with_bulgaria_-5323.html>.
По време на посещението в Иран на Българската женска делегация, ръководена от А. К. (7-16.09.2014 г.).
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2587. Tehran – Iranian minister of culture and Islamic guidance Ali Jannati discussed the 
expansion of cultural relations with Bulgaria in a meeting with an offi cial of Bulgaria‘s University 
of library studies and iInformation technologies on Sunday = Техеран – Иранският министър на 
културата Н. Пр. Али Джаннати обсъди разширението на културните връзки с България на 
среща в неделя с официален представител на българския Университет по библиотекознание 
и информационни технологии : [За посещението на проф. дпн Александра Куманова в 
Иран през 2014 г. и нейната среща с иран. министър на културата Н. Пр. Али Джаннати]. // 
<http:// www.standartnews.com>. – 17 Sept. 2014. – 2 p.  <http://www.standartnews.com/english/
read/iran_to_expand_cultural_ties_with_bulgaria_-5323.html>.

За посещението в Иран на Бълг. женска делегация, ръководена от А. К. (7-16.09.2014 г.).

2588. Vаsilev, N. Deixis of the dictionary (Word from the linguistic editor). // The 
English–Russian–Bulgarian dictionary of library and information terminology = Англо-русско-
болгарский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Англо-руско-
български речник по библиотечна и информационна дейност / Сomp. J. V. Richardson ... [и 
др.]. – София, 2010. – ISBN 978-954-8887-93-9. – с. 89-92. – Други състав.: E. R. Sukiasian, 
V. V. Zverevich, A. Kumanova. – вж N 24.

За концепцията на речника, публ. под глав. ред. на А. К. 

2589. Vаsilev, N. Explicit language of the etymological knowledge of the library and 
information activity (Deixis of the linguistic editor of trilingual dictionary and the present 
edition). // Kumanova, A. Cognitology of the comparativistic terminology of library and 
information  terminology (To the problem of creation of a dictionary in English, Russian and 
Bulgarian languages) : Panepisteme of the libr.-inform. sphere : The trilingual dict. – tectonic 
mental device [[1] The English–Russian–Bulgarian dictionary of library and information 
terminology = Англо-русско-болгарский словарь по библиотечной и информационной 
деятельности = Англо-руско-български речник по библиотечна и информационна дейност 
/ Сomp. J. V. Richardson ... [и др.]. – София : За буквите – О писменехь, 2010. – (Трудове на 
Студентското научно общество при Университета по библиотекознание и информационни 
технологии, ISSN 1314-2526 ; Т. 3). – Юбил. изд., посветено на 60-год. на Държ. библ. 
институт, днес: Унив. по библиотекознание и информ. технологии]. – София, 2012. – ISBN 
978-954-2946-18-2. – с. 59-65. – Други състав.: E. R. Sukiasian, V. V. Zverevich, A. Kumanova. 
– вж N 32.

За концепцията на речника, публ. под глав. ред. на А. К.
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Монографии и учебници 
(в т.ч. и ел. публ.)
 

42 назв.  NN 5-44-б

Речник (англ.-рус.-бълг.;
рус.-бълг.-англ.; 
бълг.-англ.-рус. 
по библ. и информ дейност);
принадлежащи му моногр.
етимологични изследв.

3 назв. NN 24, 27, 28, 32

Периодични издания 
(ежегодни томове / А. К. – гл. ред.)

11 назв. NN 433-443-а

Дисертации и автореферати 4 назв. NN 1-4

Учебни програми 31 назв. NN 392-422

Студии, статии 
(в т. ч. и доклади)

221 назв. NN 51-272-а

Рецензии 33 назв. NN 353-383-б

Библиографски и историографски          
публикации

59 назв. NN 5, 7, 8, 10, 18, 37, 273-319, 
319-а, 320-322, 322-а, 323

Тезаурус (на езика 
на Св. о. Паисий Хилендарски
в „История славяноболгарская ...”)
 

2 назв. NN 25, 26

Антология на българската 
литература (ІХ-ХХІ в.)  

2 назв.  NN 34, 43

Научен дневник 3 назв. NN 40, 44, 44-б

Оратория (за България
„Бяла светлина”)

8 назв.  NN 33, 446-452

Научно-документален филм
(„Ритъмът на времето” – 
на бълг., рус. и англ. ез. –
кратка версия – 2007 г.;
разширена версия – 2008 г.)

1 назв NN 453

Интервюта на учени,
взети от А. К.

11 назв. NN 9, 14, 16, 42, 385-3

Анкети (на библ.-библиогр. 
общественост за библиогр. изд.)

6 назв. NN 45-50

ХХ. ИНФОРМАЦИОННА РИЗОМА

По видове и типове на публ. на А. К. тук са систематизирани взаимно пресичащите се групи от поредните 
номера на автобиобиблиографията.
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ХХІ.  ПРЕДМЕТНО-СИСТЕМАТИЧЕН  ПОКАЗАЛЕЦ

Тук са изведени конгломератите на научноизследователски разработваните от А. К. сфери на публ. с 
посочването на съответните поредни номера на записите от автобиобиблиографията.  
 

 
ФИЛОСОФСКО НАУКОЗНАНИЕ

Теория на знанието NN 9, 11, 12, 14-16, 17, 19, 20-21, 31, 40, 44, 44-б, 78-82, 88, 89, 108, 132, 
138-140, 154, 164, 165, 190, 217, 219, 220, 224, 234, 244, 262, 265, 270

Видове знание (епистемологично, технологично, хуманитарно, тацитно, скрито, окултно, 
изгубено) NN 79-82, 89, 109-112, 78-82, 89, 91, 93, 110, 111, 112, 208-211, 230, 231 

Философско-религиозно знание NN 11, 12, 15, 19, 20-21, 78-82, 89, 91, 93, 110-112, 154, 155, 
164, 165, 190, 191, 212, 234, 243

Хуманитарно (универсално, епистемологично) знание NN 11, 12, 24, 79-82, 89, 109-112, 
151, 152, 164, 165, 188, 190, 208-211, 255 

Хуманитарна библиография (библиогравоведческа картина на хуманитарното знание; 
форма на библиографската информация) NN 17, 19, 20-21, 22, 31, 83-85, 98, 200, 247, 249, 267-а, 
271-а, 272-а

Библиографски модел на знанието NN 11, 12, 17, 19, 20-21, 22, 35, 36, 55, 83-85, 87, 136, 162, 
200, 264 

Инфосфера – библиосфера – ноосфера NN 15, 22, 31, 35, 36, 83-88, 90, 95, 99, 100, 105, 106, 
129, 136, 137, 145, 162, 180, 200, 218, 255, 264, 271,-а, 272-а

              

КОМПАРАТИВИСТИЧНА КОГНИТОЛОГИЯ 
                              
Организация и управление на знанието NN 20-21, 31

Когнитологични портрети на учени NN 9, 14, 16, 23, 42, 77, 149, 166

Основи на информационното моделиране NN 12, 17, 20-21, 31

Научни изследвания (историография) NN 18, 29, 39, 41, 44-а

Информационна картина на термини и понятия NN 24, 27, 28, 32



1634

Научна школа (методология на изграждане) NN 23, 45-50, 54, 77, 166, 236, 240, 253, 254, 
265-а, 268, 272, 504/1-2228/1725

Периодични издания NN 18, 51, 52, 102, 103, 119, 126, 142, 158, 170, 176, 193, 196, 215, 221, 
222, 239, 433-443-а 

Методика на научните изследвания N 38

Практика на науката в ХХІ в. (електронни библиотеки) NN 45-50, 91, 93, 97, 113, 185, 226, 
229, 245, 248, 253, 254, 260, 268, 272, 292-293, 305, 309, 322 

Педагогика на висшето образование NN 126, 130, 131, 142, 158, 236

Психология  N 122

Литературознание – езикознание NN 25, 26, 114-117, 135, 138, 141, 161 

Лингвистични информационни картини на исторически документи NN 25, 26, 108, 114, 
135, 138-141, 155, 169, 171, 172, 177, 181, 182, 191, 199, 201, 202

Термини и понятия на библиотечно-информационната сфера (англо-руско-български 
речник) NN 24, 27, 28, 32, 150, 163, 183, 197, 198, 207-а, 241, 242, 256, 257, 266

                    
История на журналистиката и критиката (А. С. Пушкин) NN 13 (спикание „Хирургия” и  

„Съвременни медицински проблеми”) NN 18, 246

Биобиблиографиране
(Любен Каравелов) N 5
(Христо Ботев) N 10
(А. П. Чехов в България) N 288
                             
Историческо езикознание – художествена литература – историография – българознание 

NN 25, 26, 114, 138-140, 155, 161, 181, 182, 184, 191, 228, 250, 251, 259, 302, 303, 311, 312

Български книжовен и литературен език (ценностен геном) NN 25, 26, 33, 34, 43, 114-117, 
135, 138, 141, 161, 169, 171, 172, 177, 181, 182, 184, 199, 201, 202, 205, 225, 228, 235, 238, 250, 251, 259, 
269, 271, 302, 303 

Българско изящно слово от ІХ до ХХІ в. (ценностен геном) NN 25, 26, 33, 34, 43, 43, 114-
117, 135, 138, 141, 161, 169, 171, 172, 177, 181, 182, 184, 199, 201, 202, 205, 225, 228, 235, 238, 250, 251, 
259, 269, 271, 302, 303

Графеми на писмото NN 115-117, 141, 167

Оратория за България NN 33, 225, 446-452

Антология на България NN 34, 43

Информационен код на „История славяноболгарская …” на Св. о. Паисий Хилендарски 
NN 25, 26, 181, 182, 184, 201, 202, 311, 313

Феноменология на нестинарството (литературно-философски дискурс) NN 29, 39, 41, 92, 
106, 120, 121, 127, 129, 133, 143, 144, 156, 157, 206, 207, 213, 261, 308, 322
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Експедиция в Иран NN 29, 39, 41, 101, 118, 123, 128, 168, 207, 212, 234, 237, 251-а, 252, 263, 
267

Експедиция в Турция NN 29, 39, 41, 120, 121, 127, 143, 144, 156, 179

Експедиция в Санкт-Петербург (Русия) NN 29, 39, 41, 124

Експедиция във Воттоваара (Карелия – на границата на Русия и Финландия) N 44-а
                                 
Експедиция в Аркаим (Урал – на границата на Русия и Казахстан) N 44-а

Научно-документален филм „Ритъмът на времето” NN 94, 96, 104, 107, 186, 189, 453

Информатика NN 145, 148

Общество – личност (лидер) NN 122, 125, 134, 146, 153, 173, 174, 178

Социология и психология на възпитанието NN 122, 147, 159, 160, 173, 174, 187, 195, 216

БИБЛИОГРАФОЗНАНИЕ 

Теория на библиографията NN 1-4, 6, 11, 12, 17, 20-21, 22, 31, 35, 36, 53, 55-75, 86, 136, 137, 
162, 175, 192, 194, 200, 205, 219, 220, 224, 232, 234, 243, 258, 264, 265, 267-а, 271-а, 272-а, 290, 298, 299, 
304, 311, 312 

Обща библиография (теория, история, организация, практика) NN 1-4, 6, 11, 12, 17, 20-21, 
22, 31, 35, 36, 53, 55-75, 86, 136, 137, 162, 175, 192, 194, 200, 205, 219, 220, 224, 232, 234, 243, 258, 264, 
265, 267-а, 271-а, 272-а, 290, 297, 311, 312

Персоналии NN 5, 7, 8, 10, 14, 16, 23, 30, 42, 192, 194, 203, 204, 214, 227, 232, 273-287, 315-318

Биобиблиография NN 5, 7, 8, 10, 14, 16, 23, 37, 42, 273-287, 289, 291, 292-293, 294-297, 299-а-
302, 305, 307, 309, 310, 314, 319, 319-а, 320, 321, 323-352  

Цитиране на Библията N 306

Рецензии NN 353-383

Интервюта
(дадени от А. К.) NN 384-384-в
(взети от А. К.) NN 9, 385-391 
 
Анкети по библиографски издания NN 45-50

Проблеми на висшето библиографско образование и квалификацията по библиография и 
библиотечно дело NN 221, 222

Преводи на научноизследователски текстове NN 423, 424

Преводи на стихове NN 425-430

Редакция на преводи NN 431, 432
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Редакция на периодични издания NN 433-443-а 

Титулен рецензент на монографични издания и научни сборници NN 454-462 

Рецензент и автор на отзиви и становища NN 463-483-б

Научен ръководител на дипломни работи NN 484-492

Редакция и рецензиране на студентски научни изследвания NN 504/1-2228/1725

Редакция на художественно-литературно творчество на студенти NN 493-503

Съставител и редактор на справочно-информационен аппарат NN 324-352

А. К. – за нея NN 2229-2589
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ХХІІ.  ПОКАЗАЛЕЦ  НА  ЗАГЛАВИЯТА

Настоятият показалец представлява свод на заглавията на публикациите на А. К., представени в 
строг азбучен ред – на кирилица и на латиница. В него са дадени и имената на авторите, на чиито произведения 
персоналията е преводач.

Когато редната дума (заглавието) на произведение, написано на кирилица, е дадено на латиница, това 
произведение се описва в частта на латиница.

В общия свод са включени рецензираните и редактираните от А. К. творби, както и тези, на които тя е 
научен ръководител. 

Специално е акцентирано върху съавторството на публикациите, на които А. К. е основен автор.

Джузепе Адами (1878-1946), Ренато Симони (1875-1952). Nessun dorma (Никой няма да 
заспи) (1924) / Прев. от итал. N 429

Също и в: Куманова, А. Очите на Шари. Sub rosa (Страници от един забравен дневник [по 
научните експедиции в Иран, Турция /Северна Месопотамия/, Италия, Русия, България]) = Shari`s eyes. 
Sub rosa (Pages of a forgotten diary [according to scientifi c missions in Iran, Turkey /North Mesopotamia/, 
Italy, Russia, Bulgaria]) / Ред., бел. Н. Василев ; Ред.-иранист И. Панов ; Рец.: Ц. Теофанов, А. Федотов, 
Б. Тодорова и др. Ново електронно изд. – София, 2015, с. 160. 

Азбучен свод на термините и понятията, използвани от евро-американските специалисти 
през ХVІІІ-ХХІ в. за диференциация на библиографските явления, имащи отношение към формата на 
библиографската информация : Табл.: 1180 назв. N 297

Редуц. публ. – Осн. публ.: N 17, с. LXXXIII-CCVIII. – Препеч. с доп.: N 31, с. I-CCI.   

Азбучен списък на заглавията (и техните интернет адреси и електронна поща) на актуални 
за България периодични и продължаващи чуждестранни издания (По сродните интердисциплинарни 
области библиография – библиографознание – книгознание – архивно дело – библиотекознание – 
информатика – информационни технологии) / Посв. се на апостола на планет. библиогр. сфера ... 
Т. Боров и 105-год. от рожд. му ; Епиграф: „Weh! Weh! / Du hast sie zerstört, / Die schöne Welt, / Mit 
mächtiger Faust, / Sie stürzt, sie zerfällt.” – J. W. Goethe. N 289

Публ. и в: <http://www.svubit.org>. 
Съавт.: С. Денчев. – Предварит. публ. – Разшир. публ.: N 294. 

Азбучен списък на заглавията (и техните интернет адреси и електронна поща) на актуални 
за България периодични и продължаващи чуждестранни издания (По сродните интердисциплинарни 
области библиография – библиографознание – книгознание – архивно дело – библиотекознание – 
информатика – информационни технологии) / Посв. се на апостола на планет. библиогр. сфера ... 
Т. Боров и 105-год. от рожд. му ; Епиграф: „Weh! Weh! / Du hast sie zerstört, / Die schöne Welt, / Mit 
mächtiger Faust, / Sie stürzt, sie zerfällt.” – J. W. Goethe. N 294

Публ. и в: <http://www.svubit.org>. 
Съавт.: С. Денчев. – Разшир. публ. – Предварит. публ.: N 289.

*Александров, Александър. Александър Александров. Авторски азбучен каталог на 
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картини върху платно : Дипл. работа / Епиграф.: „Живея, за да творя.” – А. А. ; Посв.: … на 
хората, които преодоляват грозотата, грубостта и равнодушието на този свят, жертвайки 
себе си в изграждането му, усъвършенствайки го ; Специализ. висше у-ще по библиотекознание 
и иформационни технологии ; Катедра „Библиотечно-информационни науки” ; Рец.: доц. д-р Н. 
Казански. – София, 2009. – 81 с. : с цв. ил. ; 1 прил. – Библиогр.: 346 назв. ; Именен показалец ; 
Каталог. N 485

Публ. в: Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ (София), Т. ІІ, 2008, с. 465-490 с ил.; Тр. на 
Студентското научно общество при СВУБИТ (София), Т. V, 2010, с. 642-662 с ил.

Науч. рък.: А. К. 

*Александров, Н. Мъдростта на любовта (Вълшебен приказен идиличен триптих) : I. 
Родословието на Уни ; II. Срещата на Уни и Точица ; III. Уни и Точица разбират, че изгревът и залезът 
са едно и също нещо) / Ред. Б. Николова, С. Илиева (N 706-708). NN 501-503   

Ред.: А. К. 

*Александрова, Красимира. Библиографията в контекста на съвременната информационна 
парадигма : Черти на формирането [: Моногр.]. – София : За буквите – О писменехь, 2015. – 294 с. : с 
табл., граф., сх. и др. N 462

На с. 18-19, 54, 56-57, 103, 138, 272-274, 279-280, 284, 288 за А. К. и цит. на нейните тр. 
Ред.: А. К. 

*Александрова, Красимира. 1. Иновации в управлението на обществената библиотека. – 
София, 2011 ; 2. Управление на обществена библиотека в информационна среда. – София, 2013. – ISBN 
978-954-2946-78-6 ; 3. Библиографията в съвременната информационна парадигма. – София, 2015. – 
ISBN 978-619-185-161-4 ...

Асистент д-р. Ръководител на лаборатория по библиотечни технологии, комуникации 
и информиране LibLab към УниБИТ. Член на катедра „Библиотечни науки” при ФБКН на 
УниБИТ. Конкурс за избор на „доцент” в професионално направление 3.5. N 483-а

А. К. – титулен рец. 

*Ангелова, Анелия. Изграждане на Показалец на илюстрациите към „Трудовете  на  
Студентското  научно  общество  при  УниБИТ” (2008-2012) (Томове І-VІІ) (Проблеми на 
систематизацията) : Дипл. работа / Унив. по библиотекознание и библиогр., Катедра „Библиотечно-
информационни науки” ; Рец. проф. д.ф.н. И. Янкова. – София, 2012. – 130 с. : ил. ; 2 прил. – Библиогр.: 
51 назв. ; Именен показалец. N 491 

Вж N 344.
Фрагм. е публ. в: Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. VІІІ, 2013, с. 538-549 с ил.
Науч. рък.: А. К. 

Апостоли на инфосферата : Наблюдение на ценностите : Увод в онтологията на триединството 
информация – наука – школа : Учебник за студенти по когнитологично портретиране на персоналии в 
дисциплините от информ.-комуникативния цикъл на знанието [: Т. Топалова, Л. Георгиев, С. Ленкова, 
Е. Златева, Б. Десев, Т. Бончева, М. Василев, В. Младенова, С. Кралев, Т. Арабаджиева, Б. Паунов, 
Е. Георгиева.]. N 23

Публ. и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2011).

Апостоли на инфосферата [: Т. Топалова, Л. Георгиев, С. Ленкова, Е. Златева, Б. Десев, Т. 
Бончева, М. Василев] : Онтологично наблюдение на ценностите (В чест на 55-год. юбилей на Държ. 
библиотекарски инст. – днес: Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол.).    N 77

Продълж.: N 166. ; Вж N 23

Апостоли на инфосферата [: В. Младенова, С. Кралев, Т. Арабаджиева, Б. Паунов, 
Е. Георгиева ] : Онтологично наблюдение на ценностите. В чест на 60-год.юбилей на Държ. 
библиотекарски инст. – днес:  Унив. по библиотекознание и информ. технол. / Епиграф: „Явното, 
знайното / всеки ден бива, / тука най-тайното / нам се открива: / своя божествен мост / в тоз рядък 



1639

час / Вечната женственост / спуска над нас. – Й. В. фон Гьоте / Прев. Валери Петров. N 166
Рез на рус. и англ. ез. – Продълж. – Начало: N 77. – Вж N 23.

Архитектоника информационного пространства : Идеальный план  (Онтологическое 
исследование). N 15

Разшир. публ. на рус. ез. – Осн. публ. на рус. ез.:  N 17, с. XXXVIII-XLV, 263-271 и др.; NN 20-
21, с. II: XXXVIII-XLV, 263-271 и др. 

Публ. и на бълг. ез.: N 19. – Редуц. публ. на бълг. ез.: N 78.

Архитектоника на информационното пространство : Идеален план (Онтологично 
изследване). N 78

Редуц. публ. – Разшир. публ.: N 15.
 

Бележки към изискванията за библиографското оформление на публикациите, представяни 
в „Трудовете на Студентското научно общество” на Специализираното висше училище по 
библиотекознание и информационни технологии. N 113 

Библиографический гомеостазис планеты – историологический морфизм ноосферы и 
аксиология социокультурного единства многообразия информационной среды человечества. N 136 

Публ. и в: <www.nlr.ru/tus/20100921/rus/prog.doc>.
Съавт.: С. Денчев.

Библиография на списание „Издател” (2002-2013) – за неговата 20-годишнина : Издател: 
Науч. списание за книгата / Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий” (В.  Търново) ; 
УниБИТ (София). Библиографски указател – ключ (І. Общи бележки; ІІ. Вторичнодокументални черти; 
ІІІ. Корпус (по реда на броевете и съдържанието в тях); ІV. Архитектура (по видове публикации); V. 
Именен показалец (по всички авторски отговорности). N 319-а

Съавт.: М. Матова.

Библиографски данни за филма „Ритъмът на времето (Нестинарство: Информационна 
карта)”, премиери и научни публикации на авторския колектив. N 295.

Библиографският хомеостаз на планетата – историологичен морфизъм на ноосферата 
и аксиология на социокултурното единство на многообразието на информационната среда на 
човечеството (Вторичнодокументална проскопия) / Епиграф: „Светът преминава в течно състояние, 
той губи своите форми, и няма повече твърди тела <...>.” – Н. А. Бердяев. N 137

Посв. на 120-та год. от осн. на библ.  
Съавт.: С. Денчев.

Библиография библиографии в Болгарии как база для изучения состояния рекомендательной 
библиографии в единой системе вторично-документальной информации. N 74

Борбите на българския народ за национална и социална свобода : [Препоръч. библиогр. 
списък на лит. от втора степен във връзка с честването на 2 юни]. N 276

Подпис: А. Пулева. 

*Борисов, Борис. Изграждане на съвременен информационен модел в музейните институции 
в Република България : Дис. тр. за получаване на образователната и научна степен „доктор” по науч. 
спец. 05.10.01. „Теория на научната информация” ; Науч. рък. проф. д.ик.н. С. Денчев. – София, 2009. – 
182 с. : табл., сх. – Ръкоп. N 463

А. К. – рец. 

*Борисова, Марчела. Публичната библиотека – партньор в обучението на деца и ученици 
: Дис . тр . за присвояване на образователната научна степен „ доктор” по научната специалност „ 
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Книгознание, библиотекознание, библиография ” ; Науч. рък. доц. д-р Добринка Стойкова. – София, 
2016. – 237 с. :  граф., схем. – Ръкоп. N 483-б

А. К. – рец. 

Професор Тодор Боров : Сито за информацията (Хуманитарна библиография – международна 
универсална библиография) / Посвещава се на 110-годишнината от рождението на професор Тодор 
Боров ; Епиграф: „О, Дух възвишен, ти ми даде всичко”. –  Й. В. фон Гьоте / прев. В. Петров. N 192

 
Българката – достойна потомка на силни жени : Образът на жената в художествената 

литература: [Препоръч. библиогр. списък на лит.]. N 273
Подпис: А. Пулева. 
 
Българският книжовен и литературен език като хиперкатегория на националната сигурност 

(Постановка на проблема) / Епиграф: „<…> ако коренът е свят, свети са и клоните”. – Св. Ап. 
Павел. Рим. (11: 16) : Докл., представен на межд. науч. конф. „Глобализъм и сигурност” – София, 5 
юни 2009 г. N 114 

Редуц. публ. ; Вж N 135.

Българското начало в европейската цивилизация (Към проблема за изключителните 
психологически основания, отразени в книжовната система, създадена от Св. Св. Константин-Кирил 
Философ и Методий) : Плен. докл. / Епиграф: „Не хората говорят „с език”, а езикът говори на 
хората и „с хората”. – M. Heidegger. N 139

Съавт.: С. Денчев, Н. Василев. – Разшир. публ.

Българското начало в европейската цивилизация : Онтология на иназацията (Из Плен. докл. 
на VІІ нац. науч. конф. с междунар. участие „България – кръстопът на  култури и цивилизации”, 
1.11.2009 г., София). N 138

Съавт.: С. Денчев, Н. Василев.

Българското начало в европейската цивилизация : Онтология на иназацията (Към някои 
психологически проблеми, свързани със създаването на глаголицата и кирилицата и делото на Св. 
Константин-Кирил Философ и Св. архиепископ Методий). N 140

Съавт.: С. Денчев, Н. Василев. – Редуц. публ.
   
Бюлетинът „Нови книги” – днес и утре / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий” : Нац. 

комплексно. библиогр. изследв. : Анкетна карта за библиотекари и библиографи от библиотеките – 
абонати на бюл. „Нови книги” у нас : Въпросник I. N 45

Вж: N 2

Бюлетинът „Нови книги” – днес и утре / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий” : Нац. 
комплексно библиогр. изследв. : Анкетна карта за читатели от библиотеките – абонати на бюл. „Нови 
книги” у нас : Въпросник II. N 46

Вж: N 2; N 17; NN 20-21, ІІ.

Бюлетинът „Нови книги” – днес и утре / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий” : Нац. 
комплексно библиогр. изследв. : Анкетна карта за читатели – частни абонати на бюл. „Нови книги” у 
нас : Въпросник III. N 47

Вж: N 2; N 17; NN 20-21, ІІ.

Бюлетинът „Нови книги” – днес и утре / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий” 
: Нац. комплексно библиогр. изследв. : Анкетна карта за библиотекари и библиографи от 
общообразователните библиотеки, които в настоящия момент не са абонати на бюл. „Нови книги” : 
Въпросник IV. N 48

Вж: N 2; N 17; NN 20-21, ІІ.

Бюлетинът „Нови книги” – днес и утре / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий” : Нац. 
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комплексно библиогр. изследв. : Анкетна карта за читатели от общообразователните библиотеки, които 
в настоящия момент не са абонати на бюл. „Нови книги” : Въпросник V.  N 49

Вж: N 2; N 17; NN 20-21, ІІ.

Бюлетинът „Нови книги” – днес и утре / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий” : Нац. 
комплексно библиогр. изследв. : Анкетна карта за специалисти-библиографоведи и библиотековеди у 
нас : Въпросник VI. N 50

Вж: N 2; N 17; NN 20-21, ІІ.

Бюллетень „Нови книги” (НРБ). N 51

„Б Я Л А     С В Е Т Л И Н А”    (L U X    A L B A) : Оратория за България – интеракция за 
универсалния код на българската книжовност и литература (Божествен флорилегиум – Идиличен 
триптих [: 1-3]) : Акад.  интертекстуална аксиология / А. Куманова, Н. Василев ; Под ред. на Н. 
Василев и др. ; Посв. се на С.  Денчев ; Епиграф: „Помогни ми, Господи, да помогна на слепите да 
прогледнат.” – Н. Василев. NN 446-447

Съавт: Н. Василев. – Други ред: о. Стефан Пашов, Иван Теофилов. – Без подпис. 

„Б Я Л А     С В Е Т Л И Н А”    (L U X    A L B A) : Оратория за България – интеракция за 
универсалния код на българската книжовност и литература (Божествен флорилегиум – Идиличен 
триптих [: 1-3]) : Акад.  интертекстуална аксиология / А. Куманова, Н. Василев ; Под ред. на Н. 
Василев и др. ; Посв. се на С.  Денчев ; Епиграф: „Помогни ми, Господи, да помогна на слепите да 
прогледнат.” – Н. Василев. N 448.

Съавт: Н. Василев. – Други ред: о. Стефан Пашов, Иван Теофилов. – Без подпис. 

„Б Я Л А     С В Е Т Л И Н А”    (L U X    A L B A) : Оратория за България – интеракция за 
универсалния код на българската книжовност и литература (Божествен флорилегиум – Идиличен 
триптих [: 1-3]) : Акад.  интертекстуална аксиология / А. Куманова, Н. Василев ; Под ред. на Н. 
Василев и др. ; Посв. се на С.  Денчев ; Епиграф: „Помогни ми, Господи, да помогна на слепите да 
прогледнат.” – Н. Василев. N 449

Съавт: Н. Василев. – Други ред: о. Стефан Пашов, Иван Теофилов. – Без подпис. 

„Б Я Л А     С В Е Т Л И Н А”    (L U X    A L B A) : Оратория за България – интеракция за 
универсалния код на българската книжовност и литература (Божествен флорилегиум – Идиличен 
триптих [: 1-3]) : Акад.  интертекстуална аксиология / А. Куманова, Н. Василев ; Под ред. на Н. 
Василев и др. ; Посв. се на С.  Денчев ; Епиграф: „Помогни ми, Господи, да помогна на слепите да 
прогледнат.” – Н. Василев. N 450

Съавт: Н. Василев. – Други ред: о. Стефан Пашов, Иван Теофилов. – Без подпис. 

„Б Я Л А     С В Е Т Л И Н А”    (L U X    A L B A) : Оратория за България – интеракция за 
универсалния код на българската книжовност и литература (Божествен флорилегиум – Идиличен 
триптих [: 1-3]) : Акад.  интертекстуална аксиология / А. Куманова, Н. Василев ; Под ред. на Н. 
Василев и др. ; Посв. се на С.  Денчев ; Епиграф: „Помогни ми, Господи, да помогна на слепите да 
прогледнат.” – Н. Василев. NN 451-452

Съавт: Н. Василев. – Други ред: о. Стефан Пашов, Иван Теофилов. – Без подпис. 
 

В истории вопроса о категориях „вид библиографии” и „вид библиографического пособия” 
([19]50-ые – 80-ые гг.). N 75

В поисках системы рекомендательно-библиографической деятельности библиотек : Болгаро-
советский семинар „Системный подход к рекомендательной библиографии” (София, 15-16 ноября 1988 
г.) / Соавт. С. И. Коровицына. N 72  
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В служба на човека : 100 г. от рождението на Антон Семьонович Макаренко : [Библиогр. 
преглед и препоръч. списък на лит.]. N 286

*Василев, Н. Златна христоматия на България : Книга ІІІ. Историография : Аналитико-
синтетична архитектоника на българското изящно слово от ІХ до ХХІ в. (Универсален информационен 
модел) : Учебно пособие по синтактика, семантика и прагматика на академичното текстописане / 
Н. Василев ; Науч. ред., дейксис А. Куманова ; Науч. консулт.: И. Паси, С. Денчев ; Терминол. ред. 
Н. Казански ; Справ.-информ. ред. Д. Ралева ; Библиогр. ред. М. Максимова ; Рец.: Х. Мутафов, П. 
Велчев, Е. Томова ; Посвещава се на 1150-годишнината от Покръстването на българите ; Епиграф: 
„Помогни ми, Господи, да помогна на слепите да прогледнат.” – Н. Василев. – София : За буквите – О 
писменехь, 2015. – 282 с. – (Факлоносци ; Х). – Цит. лит. и бел. ; Списък на съкр. ; Именен показалец ; 
Показалец на загл. N 444 

Ново ел. изд.: N 445.

*Василев, Н. Златна христоматия на България : Книга ІІІ. Историография : Аналитико-
синтетична архитектоника на българското изящно слово от ІХ до ХХІ в. (Универсален информационен 
модел) : Учебно пособие по синтактика, семантика и прагматика на академичното текстописане / 
Н. Василев ; Науч. ред., дейксис А. Куманова ; Науч. консулт.: И. Паси, С. Денчев ; Терминол. ред. 
Н. Казански ; Справ.-информ. ред. Д. Ралева ; Библиогр. ред. М. Максимова ; Рец.: Х. Мутафов, П. 
Велчев,Е. Томова ; Посвещава се на 1150-годишнината от Покръстването на българите ; Епиграф: 
„Помогни ми, Господи, да помогна на слепите да прогледнат.” – Н. Василев. – Ново ел. изд. – София 
: За буквите – О писменехь, 2016. – 282 с. – (Факлоносци ; Х). – Цит. лит. и бел. ; Списък на съкр. ; 
Именен показалец ; Показалец на загл. N 445

Ориг. изд.: N 445.
 
*Василев, Н. Информационен код на българското изящно слово: Компаративистичен, 

когнитологичен и библиографски модел : Дис. тр. за получаване на научно-образователна степен 
„доктор” по научната специалност 05.10.01. Теория на науч. информ. / Науч. конс.: И. Паси, С. Денчев. 
– София, 2010. – 250 с. – Ръкоп. N 468

Квинтесенция на „Златната христоматия на България” – вж: NN 33, 34, 44.
Рец.: А. К. 

*Василева, Румелина. Библиотеките и информационното осигуряване в обществото на 
знанието (Маркетингов аспект) : Дис. тр. за присвояване на образователната научна степен „доктор” по 
научна специалност „Теория на научната информация” в професионално направление 3.5. Обществени 
комуникации и информационни науки ; Науч. рък.: проф. дфн И. Янкова. – София, 2011. – 346 с. : табл., 
граф., схем. – Ръкоп. N 471

Рец.: А. К. 

*Василева, Румелина. Управление и развитие на човешките ресурси : Ключов аспект на 
информационното осигуряване на библиотечния и културен мениджмънт : Моногр. – София, 2014. – 
356 с. N 480

Главен асистент в Катедра „Библиотечен мениджмънт” при ФБКН на УниБИТ. 
Рец.: А. К. 

Введение в гуманитарную библиографию : [В 2 ч. : Ч. I-II:] Ч. I : Философско-науковедческая 
картина гуманитарного знания : Библиографоведч. исслед. [: Курс лекций]. NN 11,12

Ново изд.: София, 2007 – NN 20-21, І.; Ново изд.: София, 2007 – NN 20-21, І. – Ч. II. – Публ.: София, 2005: 17. 

Верният път (Изучаването на цивилизациите : път към истинската културна глобализация) 
(Paper of the Intern. conf. on education and globalization – 2-3 Oct. 2012 in Tehran, Islamic Republic of Iran; 
Committee 2: communication, education and globalization E. Civilizations, Education and Globalization) / А. 
Куманова, Н. Казански. N 234

Вж N 212. 
Съавт.: Н. Казански.
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Видовата структура на библиографията като основополагаща ос на националната система от 
библиографски пособия : [Тез. докл. от III конф. на бълг. аспиранти и студенти в Ленинград, 18 май 
1985 г.]. N 53

Видовая структура библиографии как связь и взаимодействие видов библиографии (на основе 
теорий европейских социалистических стран). N 68

*Владимирова, Паулина. Многоаспектна информационна картина на Народен театър „Иван 
Вазов” (На основата на фонда от неговите плакати) : Дипл. работа / Епиграф.: „Театърът е място 
за човешко общуване. В него се формира обществената съвест.” – Виктор Юго ; Специализ. висше 
у-ще по библиотекознание и информ. технол. ; Катедра „Библиотечно-информационни науки” ; 
Рец.: проф. д.ик.н. С. Денчев. – София, 2007. – 180 с. : с цв. ил., сх., табл. ; 3 прил. – Библиогр.: 52 ; 
Показалциr ; Каталог. N 484

Публ. в: Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ (София), Т. ІІ, 2008, с. 423-464 с ил.
Науч. рък.: А. К. 
 
Всички религии са клони на едно Дърво на нравствеността и познанието – Дърво на 

философията / Разговора води И. Михайлова. N 384-а

Възгледи за функционалните признаци на препоръчителната библиография : Приближаване 
към описването на функционалната й структура.  N 61

*Вълков, В. Различните : Вълшебна приказка / Ред. Б. Николова, С. Илиева (N 610). N 496   
Ред.: А. К. 

Вълнуващ празник : [За срещата на випускниците от 1960-те – 1980-те години на Държ. 
библиотекарски инст. (София), продължили висшето си образование в Ленингр. държ. инст. по 
културата (Русия) от 4 април 1986 г. : Научна и педагогическа школа]. N 54

*Върбанова-Денчева, Кристина. Дигитална конверсия и функционална трансформация на 
библиотеките [: Моногр. изсл.]. – София : За буквите – О писменехь, 2009. – 386 с. N 454

На с. 51 и 327: N 84 – библиогр. описание на тр. на А. К. и цит.: N 73.
Рец.: А. К. 

*Върбанова-Денчева, Кристина. Дигитална конверсия и функционална трансформация на 
библиотеките : Хаб. тр. за присъждане на научно звание „професор” по научната специалност 05.10.01. 
„Теория на научната информация”. – София, 2009. – 279 с. : табл., граф., схем. – Ръкоп. N 465

Рец.: А. К. 

*Георгиев, Лъчезар: 1. Композиция на книгата [: Изслед.]. – София : Star way, 2007. – 123 с ; 
2. Стратегически подходи в книгоиздаването и печатните комуникации. – София : Изд. АН-ДИ, 2010. – 
257 с. : с порт. ... N 474

Доцент в Катедра „Книгоиздаване и библиотечно-информационни дейности” на ВТУ „Св. Св. Кирил и 
Методий”. 

Рец.: А. К. 

Глас на епохата : [Библиогр. обзор и списък на лит. по случай 90 г. от рождението на Вл. 
Маяковски]. N 281

Графемы письма Homo sapiens. К аксиологическому вопросу методологии письменной эры. N 
167

Соавт.: С. Денчев.

Графемы письма Homo sapiens`a (Естественная знаковая классификация человечества) : К   
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аксиологическому вопросу методологии письменной эры / Эпиграфы: „Мы уста пространства / И 
времени”. – А. А. Тарковский ; Мудрец не  тот, кто различает, а тот, кто сопоставляет полоски 
света, откуда бы они не исходили …”. –  У. Эко ; „Когда теряем познание о путях развития знания, 
мы теряем его полноту,  целостность, теряем  р е а л ь н о с т ь.”. – Н. Ярымов. N 117

Соавт.: С. Денчев. – Редуц. публ. 

Графемы письма Homo sapiens`a (Естественная знаковая классификация человечества) : К 
аксиологическому вопросу методологии письменной эры / Эпиграфы: „Мы уста пространства / И 
времени”. – А. А. Тарковский ; Мудрец не  тот, кто различает, а тот, кто сопоставляет полоски 
света, откуда бы они не исходили …”. –  У. Эко ; „Когда теряем познание о путях развития знания, 
мы теряем его полноту,  целостность, теряем  р е а л ь н о с т ь.”. – Н. Ярымов. N 141.

Соавт.: С. Денчев. – Разшир. публ.

  Графемы письма Homo sapiens`a (Естественная знаковая классификация человечества) : К   
аксиологическому вопросу методологии письменной эры / Эпиграфы: „Мы уста пространства / И 
времени”. – А. А. Тарковский ; Мудрец не  тот, кто различает, а тот, кто сопоставляет полоски 
света, откуда бы они не исходили …”. –  У. Эко ; „Когда теряем познание о путях развития знания, 
мы теряем его полноту,  целостность, теряем  р е а л ь н о с т ь.”. – Н. Ярымов. N 117 

Соавт.: С. Денчев. – Редуц. публ.
 
Графемите на кирилицата в естествената знакова класификация на писмото на Homo sapiens’a 

(Към аксиологичния въпрос за методологията на писмената ера) / Епиграф: „Слънцето не свети ли на 
всички” – Св. Климент Охридски. N 115

Графемите на писмото на Homo sapiens`a (Естествена знакова класификация на човечеството) 
: Пленарен докл. / Епиграфи: „Ние сме устата на пространството / И времето”. – А. А. Тарковски 
; Мъдрец не е този, който различава, а този, който съпоставя ивиците светлина, откъдето и да 
излизат те …”. –  У. Еко ; „Когато губим познанието за пътищата на развитие на знанието, ние 
губим неговата пълнота, цялостност, губим  р е а л н о с т т а.”. – Н. Яръмов. N 116

Гуманитарная библиография (Терминосистемное описание). N 267-а

*Гълъбова, Севдалина. Интегративност на източниците на научна информация и 
интелектуална собственост, стандартизация и управление на качеството : Хаб. тр. за присъждане на 
научно звание „професор”, по научната специалност 05.10.01. „Теория на научната информация”. – 
София, 2009. – 363 с. : табл., граф., схем. – Ръкоп. N 466

Рец.: А. К. 

Дарение на колекцията „Нестинариана” – библиографски указател, електронна и 
традиционна библиотека от 1549 документални единици (Докл. на ІХ Студентска науч. конф. и 
изложба „Информационна култура: наука – изкуство – религия” – „Information culture: science – art – 
religion” – София, 17.05.2013 г.). N 213 

Рез. на англ. ез. 

Дейксис на българската поезия от ІХ до ХХІ в. / А. Куманова, Н. Василев, А. Пандулис (N 
805). N 235

Съавт.: Н. Василев, А. Пандулис.

Делото на Св. княз Борис І Михаил и на Св. Св. Седмочисленици (Св. Константин-Кирил 
Философ, Св. архиепископ Методий, Св. архиепископ Климент, Св. епископ Наум, Св. епископ Горазд, 
Св. Сава, Св. Ангеларий) – двете страни на един и същ цивилизационен избор : Плен. докл. на ХІІ Нац. 
науч. конф. с междунар. участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век” / С. Денчев, А. 
Куманова, Н. Василев ; Посв. на 1150-год. от Покръстването на българите. N 251
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Резюме на англ. ез.

Професор Стоян Денчев : Primus inter pares : Щрихи към когнитологичен портрет, направен 
в стила на интервюто : Учебник за студенти … в дисциплините от информ.-комуникативния цикъл на 
знанието. N 42

Публ.  и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2015): 
Срв.: N 214.

Стоян Денчев : Primus inter pares. Game- и play-феноменология на информационната среда 
(Аполонова – Дионисиева – Орфеева – Одисеева линии и Тезей: Методология на излизането от 
лабиринта в обществото на знанието) / Епиграф: „Аз имам това, което съм дал на другите”. – 
Грузинска мъдрост. N 214  

Срв.: N 42.
Съавт.: М. Куманов, Н. Василев. 

Десятая юбилейная Студенческая научная конференция в Софийском университете 
библиотековедения и информационных технологий. N 236

Джузепе Джакоза (1847-1906), Луиджи Илика (1857-1919). E lucevan le stele (Блестяха 
звездите) (1899) / Прев. от итал. N 430

Също и в: Куманова, А. Очите на Шари. Sub rosa (Страници от един забравен дневник [по научните 
експедиции в Иран, Турция /Северна Месопотамия/, Италия, Русия, България]) = Shari`s eyes. Sub rosa (Pages of a 
forgotten diary [according to scientifi c missions in Iran, Turkey /North Mesopotamia/, Italy, Russia, Bulgaria]) / Ред., бел. Н. 
Василев ; Ред.-иранист И. Панов ; Рец.: Ц. Теофанов, А. Федотов, Б. Тодорова и др. Ново електронно изд. – София, 
2015, с. 233. 

Докосване до сърцето на Иран (Дневникови бележки по пътя до люлката на цивилизацията и 
обратно : [7-16] септември 2014 г.) / Епиграф: „Читателю, моли за прошка Бога, / създавах дълго туй, 
което мога. / Полезното от Него само сподели, / а след това за писаря се помоли.”  – Абу Абдалах 
Мушрифаддин Саади Ширази (1184/1203 – 1283/1292). N 237

 Рез. на англ. ез. – Осн. публ. – Редуц. публ.: N 263.

Докосване до сърцето на Иран (Дневникови бележки по пътя до люлката на цивилизацията 
и обратно : [7-16] септ. 2014 г.) / Епиграф: „Читателю, моли за прошка Бога, / създавах дълго туй, 
което мога. / Полезното от Него само сподели, / а след това за писаря се помоли.”  – Абу Абдалах 
Мушрифаддин Саади Ширази (1184/1203 – 1283/1292). N 251-а.

Единение с борбата – единение с вечността : [Библиогр. преглед и списък на лит. по случай 
170 г. от рождението на Баба Тонка Обретенова]. N 277

Подпис: А. Пулева. 

Експедиция в Иран за установяване историографската информационна карта на нестинарската 
феноменология в България : Пленарен докл / Епиграф: „Чадата на Адам едно са тяло” – Саади. N 
118

Рез. на англ. ез.  

Експедиция в Иран за установяване историографската информационна карта на нестинарската 
феноменология в България : [Изследване на информ. паралел между културите на Древен Иран и 
България] / Епиграф: „Чадата на Адам едно са тяло” – Саади. N 101

Експедиция в Иран за установяване историографската информационна карта на нестинарската 
феноменология в България / Епиграф: „Чадата на Адам едно са тяло” – Саади. N 168

Съавт.: С. Денчев, М. Куманов, Н. Казански. – Рез. на англ. ез.  
*Енчева, Марина. Автоматизирани информационни системи : Учеб. помагало / УниБИТ ; Ред. 
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Поли Муканова. – София  За буквите – О писменехь, 2014. – 69 с.   
N 459
 На с. 4 и 69 А. К. – науч. рец.
Рец.: А. К. 

*Енчева, Марина. Информационно брокерство : Учеб. помагало / УниБИТ ; Ред. Поли 
Муканова. – София : За буквите – О писменехь, 2014. – 75 с. N 460

 На с. 4 и 74 А. К. – науч. рец. 
Рец.: А. К. 

Эпистемология инфосферы : Методологическое вскрытие / Эпиграф: „Мерить нужно / лишь 
силу, а не видимость того, / что здесь перед тобой стремится кружно” – Данте Алигьери / Пер. М. 
Л. Лозинского. N 88 

 Публ. и на англ. ез.: N 99.  – Публ. и в: <http://www.simpsiummsuc.org/parts.htm>. 

 

За антологията на България (Liber aureus) (Принципи, структура, дидактика). N 238
Съавт.: Н. Василев. – Рез. на англ. ез.

За възпитанието : [Библиогр. преглед и препоръч. списък на лит.]. N 287
Вж N N 5,10

За изследователя, науката и информационната реалност – за Трудовете на Студентското научно 
общество (Вместо предговор от съставителите). N 102

Без подпис. 
 
За лингвистичните информационни картини на основните документи  на Република България, 

САЩ и ООН, „История славяноболгарская …” на о. Паисий Хилендарски, емблематични представи 
за приемственост в изобразителното изкуство и творческите портрети на преподавателите от нашия 
университет. N 169

Съавт.: Й. Кръстева.
 
За научноизследователското творчество на Студентското научно общество и неговите І-ІV 

конференции : За том ІІ. Избрани публикации (Вместо предговор от съставителите). N 103 
 Без подпис. 

За понятието „вид библиография” : Въпросът за признака на деление на библиографията по 
видове : [Тез. докл. от IV науч.-практ. конф. на бълг. аспиранти и студенти в Ленинград, 17 май 1986 г.]. 
N 56

За съдържанието на понятието „вътрешна диференциация на препоръчителната 
библиография” във връзка с класификацията на библиографията. N 57

 
За Том ІV на Студентското научно общество при Специализираното висше училище по 

библиотекознание и информационни технологии (Вместо предговор от съставителите). N 119 
Без подпис. 

За Том V на Студентското научно общество при Специализираното висше училище по 
библиотекознание и информационни технологии (Вместо предговор от съставителите). N 142

Без подпис. 
Съавт.: С. Василева, С. Бойчева, С. Шапкалова, Т. Генова, П. Златкова, И. Гетова-Златева, П. Попова.
 
За том VІ на Студентското научно общество при Специализираното висше училище по 

библиотекознание и информационни технологии (Вместо предговор от съставителите) (Стратификация 
на изследванията на Студентското научно общество (СНО) на УниБИТ по І-VІ Студентски научни 
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конференции (2005-2010 г.): Табл. 1; Систематизиран хронологично-азбучен библиографски списък на 
публикациите на  студентите „Tabula gratulatorum” (І-VІ  TG) (2005-2010 г.), поместван в „Трудовете на 
СНО при УниБИТ” (Т.  І-VІ): Табл. 2. N 170

Без подпис. 
Съавт.: С. Василева, С. Бойчева, С. Шапкалова, Т. Генова, П. Златкова, И. Гетова-Златева, П. Попова. 
 
За том VІІ на Студентското научно общество при Университета по библиотекознание и 

информационни технологии (Вместо предговор от съставителите) (Стратификация на изследванията 
на Студентското научно общество (СНО) на УниБИТ по І-VІІ Студентски научни конференции (2005-
2011 г.): Табл. 1; Систематизиран хронологично-азбучен библиографски списък на публикациите 
на  студентите „Tabula gratulatorum” (І-VІІ TG) (2005-2011 г.), поместван в „Трудовете на СНО при 
УниБИТ” (Т. І-VІ): Табл. 2. N 193

Без подпис. 
Съавт.: С. Василева, С. Бойчева, С. Шапкалова, Т. Генова, П. Златкова, И. Гетова-Златева, П. Попова. 
 
За том VІІІ на Студентското научно общество при Университета по библиотекознание и 

информационни технологии (Вместо предговор от съставителите) (Стратификация на изследванията 
на Студентското научно общество (СНО) на УниБИТ по І-VІІІ Студентски научни конференции (2005-
2012 г.): Табл. 1; Систематизиран хронологично-азбучен библиографски списък на публикациите 
на  студентите „Tabula gratulatorum” (І-VІІІ  TG) (2005-2012 г.), поместван в „Трудовете на СНО при 
УниБИТ” (Т.  І-VІІІ). N 215

Без подпис. 
Съавт.: С. Василева, С. Бойчева, С. Шапкалова, Т. Генова, П. Златкова, И. Гетова-Златева, П. Попова. 

За том ІХ на Студентското научно общество при университета по библиотекознание 
и информационни технологии (Вместо предговор от съставителите) [: Когнитологичните 
компаративистични изследвания на Студентското научно общество при УниБИТ : Панорама. 
Статистика. Методология. Синопсис. Визуализация (Към проблема за ризомно-ретикуларното 
структуриране на информацията : Метасинтез на емпирични научноизследователски картини)]. N 239

Разшир. публ. – Разд.: І. Метасистема (Постановка); ІІ. Мисия (Дело); ІІІ. Структура (Съдържание); 
ІV. Традиция и новаторство (Траектория в инфосферата); V. Панорама на електронна библиотека „Антологика” 
(Архитектоника. Принципи. Форми. Цел. Структура); VІ. Архитектура на ІХ Студентска научна конференция и том 
ІХ на „Тр. / СНО при УниБИТ”) (Макроструктура на съпътстващите издания; VІІ. Екип (HONOR).

 
За филма „Ритъмът на времето” : [Премиера на „Ритъмът на времето (Нестинарство: 

Информационна карта)” : Науч.-докум. филм / Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. 
технол. ; Продуцент, идея и концепция проф. Стоян Денчев ; Сценарий А. Куманова, Милен Куманов 
; Режисура А. Куманова , Андрей Алтъпармаков ; Оператор Стефан Алтъпармаков ; Ред. Никола 
Казански, Антон Даскалов ; Консулт.: проф. Николай Цв. Кочев (София), проф. Мишел Виевиорка 
(Париж), проф. Франческа Брези (Рим), проф. Елза Вилфрид (Фрайбург), проф. Николай Яръмов 
(София), о. Мариуш Полцин (София). – София : БУЛФИЛМ, 2008. – [DVD]. – Варианти: 2007: редуц.: 
на бълг. и англ. ез.; 2008: разшир.: на бълг., рус., англ.].] N 104

Без подпис.

Закономерности на вътрешната диференциация на препоръчителната библиография : [Статия 
четвърта]. N 62

*Захариева, Йорданка. Промени в (по)знанието у възрожденския българин : Дис. тр. за 
получаване на науч. степен „доктор на науките” по научното направление „Хуманитарни науки – 
Филология” (2.1.). – София, 2010. – 590 с. : табл., граф., схем. – Ръкоп. N 469

Рец.: А. К. 

*Захарчук, Татьяна Викторовна. Научная школа в библиографоведении : Теоретико-
методологический аспект : Автореф. дис. на соиск. ... докт. педаг. наук по спец. 05.25.03 
„Библиотековедение, библиографоведение и книговедение” / Санкт-Петерб. гос. унив. культуры и 
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искусств ; Науч. конс. проф. д.п.н. Г. В. Михеева ; Рец. проф. д.п.н. А. В. Соколов, проф. д.п.н. А. М. 
Мазурицкий, проф. д.ф.н. Р. С. Гиляревский. – Санкт-Петербург, 2013. – 45 с. – Ръкоп. N 477

Рец.: А. К. 

*Златкова, Пламена. Училищните библиотеки в европейското библиотечно пространство 
(Анализи. Модели. Стратегии) : Дис. тр. за присвояване на образователната научна степен „доктор” по 
научната специалност „Книгознание, библиотекознание, библиография” ; Науч. рък. проф. д.ф.н. М. 
Младенова. – София, 2011. – 292 с. : табл., граф., схем. – Ръкоп. N 472

Рец.: А. К. 

*Златна христоматия на България : Кн. І. Оратория : Аналитико-синтетична архитектоника 
на българското изящно слово от ІХ до ХХІ в. (Универсален информационен модел) : Учебно пособие 
по морфология на академичното текстописане : „Бяла светлина” (Lux alba) : Оратория за България : 
Божествен флорилегиум – Идиличен триптих : [1-3]. NN 33, 34

Публ.  и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2013); Вж N 43.
Публ. и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2014).

*Златна христоматия на България : Кн. ІІ. Антология : Аналитико-синтетична архитектоника 
на българското изящно слово от ІХ до ХХІ в. (Универсален информационен модел) : Учебно пособие 
по лексикография на академичното текстописане.   N 43

Ориг. изд. 2014 ; Вж N 34.

Знание [: Опред.]. N 216

Знание-episteme – знание-tеchne : Трансформатизм инфосферы (Онтология информационной 
среды). N 79

Публ. и на англ. ез.: N 80. –  Редуц. публ.: N 81. – Разшир. публ. на бълг. ез.: N 82. 
Съавт.: С. Денчев.

Знание-episteme – знание-tеchne : Трансформатизм инфосферы (Онтология информационной 
среды).   N 81

Осн. публ.: N 79. – Разшир. публ. на бълг. ез.: N 82.
Съавт.: С. Денчев.

Знание-episteme – знание-tеchne : Трансформатизъм на инфосферата (Онтология на 
информационната среда) / Епиграф: „Наистина, паметта е по-голямото от пространството.”. – 
Упанишади. N 82

Разшир. публ. – Публ. на рус. ез.: N 79. – Редуц. публ.: N 81.
Съавт.: С. Денчев.

Знание-episteme – знание-tеchne : Трансформатизъм на инфосферата (Онтология на 
информационната среда) /  Епиграф: „Наистина, паметта е по-голямото от пространството.”. – 
Упанишади. N 89 

Разшир. публ. – Публ. на рус. ез.: N 79. – Редуц. публ.: N 81. 
Съавт.: С. Денчев.

*Иванчева, К. Огън за огън : Вълшебна приказка / Ред. Б. Николова, С. Илиева (N 614). N 497  
Ред.: А. К. 

Идеите на професор Тодор Боров за съответствието на свода и подбора на информацията 
(„сито”) и пътят към осъществяването им – международната универсална библиография (Посв. се на 
110-год. от рожд. на учения) (N 538). N 194

Съавт.: И. Николова. – Публ. и в: <http://www.unibit.sno.bg>.
Из Академичното слово на ... по случай избирането й за академик [5.03.2014 г. , год.  събрание, 
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посветено на 20-год . юбиелей  на секц. „Библиотекознание” на  Международната академия по 
информатизация при  ООН : Акад. четения : Биограф. бел.]. N 217

Рез. на англ. ез.

Издателство „Еттеллат” [перс.: Информация] – Иран. N 252

Изследване на информационната карта на трансмисиите на култура в нестинарската 
обредност като открита информационна среда на култовите практики и вярвания, установими 
в музеите на Централна и Източна Турция (Ист.: Сев. Месопотамия) / Епиграф: „Вяра е жива 
представа на онова, за което се надяваме, и разкриване на онова,  що се не вижда” – Евр. (11: 1). N 
120 

Редуц. публ.

Изследване на информационната карта на трансмисиите на култура в нестинарската 
обредност като открита информационна среда на култовите практики и вярвания, установими 
в  музеите на Централна и Източна Турция (Ист.: Сев. Месопотамия) / Епиграф: „Вяра е жива 
представа на онова, за което се надяваме, и разкриване на онова,  що се не вижда” – Евр. (11: 1). N 
121  

Редуц. публ.

Изследване на информационната карта на трансмисиите на култура в нестинарската 
обредност като открита информационна среда на култовите практики и вярвания, установими 
в  музеите на Централна и Източна Турция (Ист.: Сев. Месопотамия) / Епиграф: „Вяра е жива 
представа на онова, за което се надяваме, и разкриване на онова,  що се не вижда” – Евр. (11: 1). N 
143

Продълж. – Начало: N 120. – Редуц. публ. 
Съавт.: С. Денчев, Н. Казански, Н. Василев. – Докл. на Заседание на Науч. съвет на СВУБИТ на 29.06.2009 г.

Изследване на информационната карта на трансмисиите на култура в нестинарската 
обредност като открита информационна среда на култовите практики и вярвания, установими 
в  музеите на Централна и Източна Турция (Ист.: Сев. Месопотамия) / Епиграф: „Вяра е жива 
представа на онова, за което се надяваме, и разкриване на онова,  що се не вижда” – Евр. (11: 1). N 
144

Съавт.: С. Денчев, Н. Казански, Н. Василев. – Разшир. публ. 

*Илиев, Иван. Културно-естетически аспекти на художествените произведения от 
ковано желязо и металопластика в стиловете „ар нуво” и „сецесион” (Върху опита да се изгради 
информационния план на авторски каталог от творби в третираната област) : Дипл. работа / Епиграф.: 
„В пещта любовна чувствата какво са: въз обков златен перли подредени.” – Иван Мърквичка ; 
Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол. ; Катедра „Културно-историческо 
наследство” ; Рец.: проф. д.ик.н. С. Денчев. – София, 2009. – 51 с. : с цв. ил. ; 1 прил. – Библиогр.: 18 
назв. ; Показалец ; Каталог. N 486

Публ. в: Тр. на Студентското научно общество при СВУБИТ (София), Т. V, 2010, с. 663-691 с ил.

Джузепе Джакоза (1847-1906), Луиджи Илика (1857-1919). E lucevan le stele (Блестяха 
звездите) (1899) / Прев. от итал. N 430  

Също и в: Куманова, А. Очите на Шари. Sub rosa (Страници от един забравен дневник [по научните 
експедиции в Иран, Турция /Северна Месопотамия/, Италия, Русия, България]) = Shari`s eyes. Sub rosa (Pages of a 
forgotten diary [according to scientifi c missions in Iran, Turkey /North Mesopotamia/, Italy, Russia, Bulgaria]) / Ред., бел. Н. 
Василев ; Ред.-иранист И. Панов ; Рец.: Ц. Теофанов, А. Федотов, Б. Тодорова и др. Ново електронно изд. – София, 
2015, с. 233. 

 
Информационен код на българското изящно слово : Хуманизираща феноменология 

(Аксиология на семантичното, лексикалното и фонетично-морфологичното й декодиране) : Плен. докл. 
/ Епиграф: Език свещен на моите деди, / език на мъки, стонове вековни, / език на тая, дето ни роди / 
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за радост не – за ядове отровни. – Иван Вазов. N 171
Съавт.: С. Денчев, Н. Василев. – Разшир. публ. 

Информационен код на българското изящно слово : Хуманизираща феноменология 
(Аксиология на семантичното, лексикалното и фонетично-морфологичното й декодиране) / Епиграф: 
Език свещен на моите деди, / език на мъки, стонове вековни, / език на тая, дето ни роди / за радост 
не – за ядове отровни. – Иван Вазов. N 172

Съавт.: С. Денчев, А. Куманова, Н. Василев. – Редуц. публ. 

Информационна картина на феномена „информация”: Социално-психологически и 
онтологичен дискурс (Емпирично изследване и теоретично обобщение на Студентското научно 
общество при Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии) 
; Табл. и граф. към табл. N 145

Съавт.: С. Денчев, Т. Тодорова, П. Златкова, С. Ефтимова, Е. Игнатова, М. Никова. 

Информационна картина на феномена „личност” : Социално-психологически и онтологичен 
дискурс (Емпирично изследване и теоретично обобщение на Студентското научно общество при 
Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии). N 146

Съавт.: С. Денчев, П. Златкова, Е. Игнатова, М. Никова. – Рез. на бълг. ез. – Осн. публ. – Предварит. публ.: N 122. 

Информационна картина на феномена „личност” : Социално-психологически и онтологичен 
дискурс (Емпирично изследване и теоретично обобщение на Студентското научно общество при 
Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии). N 122  

Предварит. публ. – Осн. публ.: N 146.

Информационна картина на феномена „свобода”: Социално-психологически и онтологичен 
дискурс (Емпирично изследване и теоретично обобщение на Студентското научно общество при 
Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии) ; Табл. и граф. 
към табл. : Морфологична информ. картина. N 173

Съавт.: С. Денчев, Т. Тодорова, М. Нанкова, М. Енчева, Л. Парижкова, П. Златкова, М. Никова, Б. Николова. 

Информационна картина на феномена „ценност”: Социално-психологически и онтологичен 
дискурс (Емпирично изследване и теоретично обобщение на Студентското научно общество при 
Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии) ; Табл. и граф. 
към табл. 73-75. N 147

Съавт.: С. Денчев, Т. Тодорова, П. Златкова, С. Ефтимова, Е. Игнатова, М. Никова. 

Информационна картина на феномена „ценност”: Социално-психологически и онтологичен 
дискурс (Емпирично изследване и теоретично обобщение на Студентското научно общество при 
Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии) ; Табл. и граф. 
към табл. : Морфологична информ. картина. N 174

Съавт.: С. Денчев, Т. Тодорова, П. Златкова, С. Ефтимова, Е. Игнатова, М. Никова, Б. Николова. 
 
Информационная среда культуры планеты (на опыте прочтения нестинарства /ритуальный 

танец на жараве/ : Рациональная карта / Эпиграф: „Чтоб видеть то, чего искать напрасно”. – Данте 
Алигьери / пер. М. Л. Лозинского. N 90 

Публ. и на англ. ез.: N 100.  
Публ.  и в: 1. <http://www.evarussia.ru; http://www.conf.cpic.ru>.  <http://conf.cpic.ru/upload/eva2007/reports/

tezis_1086.doc>; 2. … // Information Society Technologies and Culture :  XІ 
Intern. Conf. „EVA-2008”, Moscow, 2008 : Proceedings = 11-я ежегодная конференция „ЕVА-2008”, Москва. – 

[CD-ROM]. <http://www.evarussia.ru; http://www.conf.cpic.ru>.

Информация [: Опред.]. N 105  
Редуц. публ.
 
Информация [: Опред.]. N 148
Разшир. публ.
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Инфосфера (информационно пространство – информационна среда) : Из Академичното 
слово на ... Александра Куманова по случай избирането й за академик на Международната академия 
по информатизация (МАИ) при ООН (Москва, 27.12.2013 г.), произнесено на Годишното събрание 
(Москва, 5.03.2014 г.), посветено на 20-годишния юбилей на секция „Библиотекознание” на МАИ в 
рамките на Академичните четения. N 218  

Рез. на англ. ез. 

Иранские корни нестинарского феномена (Экспедиция в Иран с цель установления 
историографической информационной карты нестинарской феноменологии в Болгарии в качестве 
трансмиссии мировой культуры) / Эпиграф: „Все племя Адамово – тело одно…” – Саади / пер. К. 
Липскерова. N 123 

Съавт.: С. Денчев, М. Куманов, Н. Казански.

Аветик Исаакян (1875-1957) – Борис Пастернак (1890-1960). Щом от сърдечната ми рана / 
Прев. от арм. и рус. ез. N 425  

Посв. на 65-год. от рожд. на Петър Парижков (10.02.1944 – 13.03.2007): In memoriam.
Също и в: 1. Куманова, А. Очите на Шари. Sub rosa (Страници от един забравен дневник [по 

научните експедиции в Иран, Турция /Северна Месопотамия/, Италия, Русия, България]) = Shari`s eyes. 
Sub rosa (Pages of a forgotten diary [according to scientifi c missions in Iran, Turkey /North Mesopotamia/, 
Italy, Russia, Bulgaria]) / Ред., бел. Н. Василев ; Ред.-иранист И. Панов ; Рец.: Ц. Теофанов, А. Федотов, 
Б. Тодорова и др. – София, 2014, с. 252.; 2. Куманова, А. Очите на Шари. Sub rosa (Страници от един 
забравен дневник [по научните експедиции в Иран, Турция /Северна Месопотамия/, Италия, Русия, 
България]) = Shari`s eyes. Sub rosa (Pages of a forgotten diary [according to scientifi c missions in Iran, 
Turkey /North Mesopotamia/, Italy, Russia, Bulgaria]) / Ред., бел. Н. Василев ; Ред.-иранист И. Панов ; 
Рец.: Ц. Теофанов, А. Федотов, Б. Тодорова и др. Ново електронно изд. – София, 2015, с. 252..

 
Истина [: Опред.]. N 195

Историографска експедиция в Санкт-Петербург за установяване информационната карта на 
нестинарската феноменология в България / Епиграф: „Uno itinere non potest pervenire ad tantum grande 
secretum”. N 124

Съавт.: С. Денчев, М. Куманов, Н. Казански.  
  

Казански, Н. Велики персийски поети (Персийско-български диван) : Фердоуси / Фердауси 
(932-1020) ; Насир Хосров (1003-1088) ; Муиззи (1048-1125) ; Омар Хаям (1048-1123) ; Аттар (1119-
1220) ; Саади (1184/1203-1283/1292) ; Молави (1207-1273) ; Ибн-и-Ямин (1286-1368) ; Убаид-и-Закани 
(1300-1371) ; Хафез / Хафиз (1325-1390) / Н. Казански ;  Прев. от англ. ; [Ред. на прев.] А. К. N 
432 

Също и в: Куманова, А. Очите на Шари. Sub rosa (Страници от един забравен дневник [по научните 
експедиции в Иран, Турция /Северна Месопотамия/, Италия, Русия, България]) = Shari`s eyes. Sub rosa (Pages of a 
forgotten diary [according to scientifi c missions in Iran, Turkey /North Mesopotamia/, Italy, Russia, Bulgaria]) / Ред., бел. Н. 
Василев ; Ред.-иранист И. Панов ; Рец.: Ц. Теофанов, А. Федотов, Б. Тодорова и др. Ново електронно изд. – София, 
2015, с. 261-274. 

Классификационные построения евро-американского библиографоведения ХVІІІ-ХХІ 
веков : Историко-культурный феноменологический каркас информационной ризомы / Эпиграфы: 
„В науке нет до сих пор ясного сознания, что явления жизни и явления мертвой природы, взятые 
с геологической, т.е. планетной, точки зрения, являются проявлением единого процесса” – В. И. 
Вернадский ; „...в культуре то, что было в прошлом, не умерло” – Ю. М. Лотман. N 290

Срв.: NN 298, 299, 304.
Вж и NN 35, 36.
 
Класификационни построения на англо-американското библиографознание. Съотносимост 

с кирилическите библиографоведски концепции и „немската линия” в развитието на библиографията 
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през ХVІІІ-XXI в. (Историко-културен феноменологичен каркас на информ. ризома: І фрагмент) / 
Епиграф: „Може всичко да се знае за Махалото, но ако е неизвестно каква карта да се използва, 
работата е изгубена. – У. Еко. N 298   

Втори фрагм.: N 299.
Трети фрагм.: N 304.
Срв.: N 290.
Вж и NN 35, 36.
 
Класификационни построения на видовете библиография, библиографската дейност, 

библиографските указатели  и библиографската информация : Учебник по общо библиографознание за 
дистанционно обучение.  N 35

Срв.: N 36.
Вж и NN 290, 298, 299, 304. 
 
Класификационни построения на руското библиографознание през ХХ-ХХІ в. Съотносимост 

с централно- и източноевропейските библиографоведски концепции в калейдоскопа на планетарната 
мисъл за вторичнодокументалното информационно моделиране (Историко-културен феноменологичен 
каркас на информационна ризома и нейната феноменология: ІІ фрагмент) / Епиграф: „Може всичко да 
се знае за Махалото, но ако е неизвестно каква карта да се използва, работата е изгубена.” – У. Еко. 
N 299

Първи фрагм.: N 298.
Трети фрагм.: N 304.
Срв.: N 290. 
Вж и NN 35, 36.
 
Когерентный контур ризомы гуманитарного знания и платформа ноосферы В. И. Вернадского 

для библиосферы (К истории вопроса) / Эпиграф: „Это не карта. Это проект устройства 
для испытания различных вариантов, для изготовления альтернативных карт, пока не найдут 
настоящую.” – У. Эко. N 219

Разшир. публ. – Публ. и на CD.  

Когерентный контур ризомы гуманитарного знания и платформа ноосферы В. И. Вернадского 
для библиосферы (К истории вопроса). N 220.

Редуц. публ.

Когнитологична компаративистична информационна картина на естествено възникващите 
универсални вторичнодокументални информационни масиви : Кохезия / С. Денчев, А. Куманова. N 175

 
Когнитологичните компаративистични изследвания на Студентското научно общество при 

УниБИТ : Естествено възникващи информационни масиви и кохезия (Към проблема за компактното 
обозримо и детайлно представяне на информацията за целите на нейното разпространение в 
електронното пространство : Емпирични картини). N 176

Публ. и в: <sno.unibit.bg/fi les/1_1.pdf>.
 
Когнитологичните компаративистични изследвания на Студентското научно общество при 

УниБИТ : Панорама. Статистика. Методология. Синопсис. Визуализация (Към проблема за ризомно-
ретикуларното структуриране на информацията : Метасинтез на емпирични научноизследователски 
картини) / Епиграф: „rosa rosarum”. – У. Еко. N 196.

Рез. на бълг. и англ. ез. – Редуц. публ. 
 
Когнитологичните компаративистични изследвания на Студентското научно общество при 

УниБИТ : Панорама. Статистика. Методология. Синопсис. Визуализация (Към проблема за ризомно-
ретикуларното структуриране на информацията : Метасинтез на емпирични научноизследователски 
картини) / Епиграф: „rosa rosarum” – У. Еко. N 221

Редуц. публ.  – Публ. и в: <sno.unibit.bg/fi les/1_1.pdf>.
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Когнитологичните компаративистични изследвания на Студентското научно общество при 
УниБИТ : Панорама. Статистика. Методология. Синопсис. Визуализация (Към проблема за ризомно-
ретикуларното структуриране на информацията : Метасинтез на емпирични научноизследователски 
картини) / Епиграф: „rosa rosarum”. – У. Еко. N 222

Рез. на бълг. и англ. ез. – Разшир. публ.
 
Когнитологичните компаративистични изследвания на Студентското научно общество при 

УниБИТ : Панорама. Статистика. Методология. Синопсис. Визуализация (Към проблема за ризомно-
ретикуларното структуриране на информацията : Метасинтез на емпирични научноизследователски 
картини) / Епиграф: „rosa rosarum” – У. Еко. N 240

Редуц. публ.

Когнитологичните компаративистични изследвания на Студентското научно общество 
при УниБИТ : Панорама. Статистика. Методология. Синопсис. Визуализация (2005-2014 г.) (Към 
проблема за ризомно-ретикуларното структуриране на информацията : Метасинтез на емпирични 
научноизследователски картини) : Пленарен доклад на Х Юбилейна Студентска научна конференция и 
изложба на УниБИТ / Епиграф: „rosa rosarum” – У. Еко. N 253

Разшир. публ. – Публ. и в: <sno.unibit.bg/fi les/1_1.pdf>.

Когнитологичните компаративистични изследвания на Студентското научно общество 
при УниБИТ : Панорама. Статистика. Методология. Синопсис. Визуализация (2005-2014 г.) (Към 
проблема за ризомно-ретикуларното структуриране на информацията : Метасинтез на емпирични 
научноизследователски картини) / Епиграф: „rosa rosarum” – У. Еко. N 254

Редуц. публ. 

Когнитологичните компаративистични изследвания на Студентското научно общество при 
УниБИТ : Панорама. Статистика. Методология. Синопсис. Визуализация (Към проблема за ризомно-
ретикуларното структуриране на информацията : Метасинтез на емпирични научноизследователски 
картини) / Епиграф: „Учим не за училището, а за живота” – „Non schole, sed vitae discimus. 

N 268
Публ. и в: <http://sno.unibit.bg/fi les/AK-Plen-dokl-Cogn-comp-UniBIT-22-05-15.pdf>.

Когнитология компаративистической терминологии в сфере библиотечной и информационной 
деятельности. N 241

Редуц. публ.

Когнитология на компаративистичната терминология по библиотечна и информационна 
дейност (Към въпроса за създаването на „The English – Russian – Bulgarian Dictionary of Library and 
Information Terminology = Англо-русско-болгарский словарь по библиотечной и информационной 
деятельности = Англо-руско-български речник по библиотечна и информационна дейност”) (N 615). N 
223

Съавт.: Б. Николова. – Публ. и в: <http://www.unibit.sno.bg>.
 
Когнитология на компаративистичната терминология по библиотечна и информационна 

дейност (Към проблема за създаването на речник на английски, руски и български език). N 242
Редуц. публ.
 
Когнитологично портретиране на учени (Към проблема за интерактивната интроспекция и 

създаването на учебник по онтология на наблюдаване на ценностите [Апостоли на инфосферата : Увод 
в онтологията на триединството информация – наука – школа : Учебник за студенти по когнитологично 
портретиране на персоналии в дисциплините от информ.-комуникативния цикъл на знанието / 
Епиграф: За да се нарисува такъв портрет, е необходимо преди всичко да се постигне такъв облик”. 
– Чански изречения. N 149

Съавт.: С. Денчев. 
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Когнитология компаративистической терминологии в сфере библиотечной и информационной 
деятельности (К проблеме создания на англо-русско-болгарского словаря) : Панэпистемия библиотечно-
информационной сферы : Трехъязычный словарь – тектонический ментальный прибор   N 27

Вж N 24. ; Срв.: NN 28, 32. – Публ.  и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2012).

Когнитология на компаративистичната терминология по библиотечна и информационна 
дейност : За настоящото издание (Предисловие на главния редактор) (11 септ. 2009 г.). N 150

 Срв.: осн. публ.: N 24.

Когнитология на компаративистичната терминология по библиотечна и информационна 
дейност : Към проблема за създаването на речник на английски, руски и български език. N 197

Рез. на рус. и англ. ез. – Разшир. публ.

*Колицова, Габриела. Изграждане на показалци на таблиците и схемите, поместени в 
„Трудовете  на  Студентското  научно  общество  при  УниБИТ” (2008-2012) (Томове І-VІІ) (Проблеми  
на  систематизацията) : Дипл. работа / Унив. по библиотекознание и библиогр., Катедра „Библиотечно-
информационни науки” ; Рец. проф. д.ик.н. С. Денчев. – София, 2012. – 126 с. : ил. ; 3 прил. – 
Библиогр.: 51 назв. ; Именен показалец ; Показалец на схемите ; Показалец на таблиците. N 492 

Вж NN 347, 348.
Фрагм. е публ. в: Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. VІІІ, 2013, с. 527-537 с ил.

Компаративистичен анализ на интерпретациите на хуманитарното знание в електронното 
пространство (По електронна библиотека „ХУМАНИТАРИАНА”: Ретикуларно-ризомно моделиране) 
/ Епиграф.: „Най-прекрасното живо същество е космосът и на него е подобен диалогът – най-
прекрасният от видовете словесност”  – Платон. N 151

Съавт.: С. Денчев, Н. Василев, Р. Станоева.

Компаративистични изследвания на Студентското научно общество при УниБИТ: Панорама. 
Статистика. Методология. Синопсис. Визуализация  / Епиграф: „Всичко в този свят е свързано.” – У. 
Еко. N 198

Конституциите на Република България, САЩ  и Декларацията за правата на човека на ООН 
: Морфология ; Табл. и граф. към табл. (Използвани ключови думи по граматически категории) ; 
Библиогр. ; Морфологична информ. картина. N 177

Съавт.: С. Денчев, Н. Василев.
 
Конституциите на Република България, САЩ  и Декларацията за правата на човека на ООН : 

Обобщена лексикална и морфологична информ. картина (N 537). 
N 199
Съавт.: С. Соколова. 

Конференция за християнския хуманизъм в Рим [„Нов хуманизъм за Европа. Ролята на 
университетите”, Рим, 21-24 юни 2007 г.]. N 91 

Разшир. публ. – Редуц. публ.: N 93.

Концепцията „Арете” и нейните измерения. // Арете : Екзистенциално ценностна система 
на индивида – личността – лидера : Трета научна сисия по проблемите на лидерството, проведена в 
Големия салон на БАН – 4 февруари 2010 г. N 152

Концепцията „Арете” и нейните измерения [4 февруари 2010 г.] N 178

Кохерентен контур на ризомата на хуманитарного знание и платформа на ноосферата на В. И. 
Вернадски за библиосферата [Към историята на въпроса] / Епиграф.: „Това не е карта. Това е проект 
на устройство за изпитание на различни варианти, за изготвяне на алтернативни карти, докато не 
се намери истинската”. У. Еко. N 200.

Редуц. публ. – Рез. на англ. ез.
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*Костова, Нели: 1-2. две документални монографични изследвания (своеобразен диптих): Там, 
дето знаньето живей : Библиотеката като културен феномен : Моногр. – София, 2013; Управлението на 
знанието в библиотеката : Моногр. – София, 2015; 3. Библиотеки и цензура : Учебник. – София, 2010. 
N 481

Доцент в Катедра „Библиотечни науки” при ФБКН на УниБИТ. 
Рец.: А. К. 

Кохерентен контур на ризомата на хуманитарного знание и платформа на ноосферата на В. И. 
Вернадски за библиосферата [Към историята на въпроса] / Епиграф.: „Това не е карта. Това е проект 
на устройство за изпитание на различни варианти, за изготвяне на алтернативни карти, докато 
не се намери истинската”. – У. Еко ; Посв. се на 150-ата годишнина от рождението на Владимир 
Вернадски. 

N 224.
Рез на рус. и англ. ез.

*Кръстева, Росица. Модел на система за управление на качеството в научно-информационна 
структура (академична библиотека) : Дис. тр. за получаване на образователната и научна степен 
„доктор” по научната специалност 05.10.01 „Теория на научната информация” ; Науч. рък.: проф. д-р С. 
Гълъбова. – София, 2012. – 224 с. : табл., граф., фиг. – Ръкоп. N 475

Рец.: А. К. 

Культовая практика и верования в Центральной и Восточной Турции (Северной 
Месопотамии) / Эпиграф: „Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом” – 
Евр. (11: 1). N 179

Съавт.: С. Денчев, Н. Казански, Н. Василев.

*Милен К. Куманов. Систематично-хронологичен библиографски списък на книгите, 
публикувани с неговото авторство (Stabat Bibliography) [1978-2007] / Науч. ред. Н. Казански ; Библиогр. 
ред. Д. Ралева, М. Гаврилова, М. Максимова, Е. Недева. N 291

Рез. на рус. и англ. ез. – Продълж. и доп.: N 316. – М. К. е съпруг на А. К.

*Милен К. Куманов. Систематично-хронологичен библиографски списък на книгите, 
публикувани с неговото авторство (Stabat Bibliography) (Продължение и допълнение. І) / Науч. ред.: 
Н. Казански, В. Велев ; Библиогр. ред.: Д. Ралева, С. Филипова, М. Максимова ; Ез. ред.: Н. Василев ; 
Епиграф: „Творец на книгата е авторът, творец на нейната съдба – обществото.”. – В. Юго. N 316 

 Рез. на рус. и англ. ез. – Начало: N 291. – М. К. е съпруг на А. К.

Академик, професор, доктор на педагогическите науки Александра Куманова. Vade mecum : 
Системат. азб.-хронолог. автобиобиблиогр. указател : Учеб. пособие по персонална автобиобиблиогр. 
по дисциплината „Библиографски модел на знанието”. N 37

Предварит. публ.: 299-а.

Систематичен азбучно-хронологичен библиографски списък на публикациите на проф. д.п.н. 
Александра Куманова. N 299-а

Към въпроса за понятието „вид библиография” и неговото значение за системата на 
библиографията. N 55

Към проблема за синтактиката на трансформационните процеси в съвременния български 
език – хипотаксични, паратаксични и интермодални модели (Трансмисия на езика на Св. Константин-
Кирил Философ и архиепископ методий във филологическия модел на славянските езици) : Плен. 
докл. на ХІІІ Нац. науч. конф. с междунар. участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ 
век” / Посв. на 1150-год. от Покръстването на българите. N 269

Съавт.: С. Денчев, Н. Василев. – Резюме на англ. ез. 
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Лабинцев, Ю., Л. Шчавинска. Забележителен труд на българските учени : Рец. за кн.: 
Българска книга : Енцикл. / Състав. А. Гергова. – София ; Москва : Pensoft, 2004. – 508 с. : с ил. N 423

Леонов, В. [П.] Книгата като космически субект : Постановка на проблема / Прев. от ориг. 
ръкоп. от рус. ез. А. К. N 424

Рез. на рус. и англ. ез.  

Летопис на духовния ръст – летопис на героичното време : [Библиогр. обзор и списък на лит. 
по случай 80 г. от рождението на Ал. Фадеев]. N 274

Подпис: А. Пулева. 

Литература за Любен Каравелов : 1944-1964 г. ; Именен показалец ; Геогр.показалец /Състав. 
А. Куманова ; Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий”. N 5 

Литература за Христо Ботев : 1930-1938 г. N 10

Личност [: Опред.]. N 125

Личност [: Опред.]. N 153

Шарл Льоконт дьо Лил (1818-1894). Време, пространство, число / Прев. от фр. N 427 
Посв. на паметта на проф. Иван Попов (16.01.1930 –  7.04.2011) и проф. Eлена Савова (10.04.1918 – 

16.05.2011) : In memoriam. – Съвм. с Н. Василев.
Също и в: 1. Куманова, А. Очите на Шари. Sub rosa (Страници от един забравен дневник [по научните 

експедиции в Иран, Турция /Северна Месопотамия/, Италия, Русия, България]) = Shari`s eyes. Sub rosa (Pages of a 
forgotten diary [according to scientifi c missions in Iran, Turkey /North Mesopotamia/, Italy, Russia, Bulgaria]) / Ред., бел. Н. 
Василев ; Ред.-иранист И. Панов ; Рец.: Ц. Теофанов, А. Федотов, Б. Тодорова и др. – София, 2014, с. 131. – А. К не 
е посочена като прев.; 2. Куманова, А. Очите на Шари. Sub rosa (Страници от един забравен дневник [по научните 
експедиции в Иран, Турция /Северна Месопотамия/, Италия, Русия, България]) = Shari`s eyes. Sub rosa (Pages of a 
forgotten diary [according to scientifi c missions in Iran, Turkey /North Mesopotamia/, Italy, Russia, Bulgaria]) / Ред., бел. Н. 
Василев ; Ред.-иранист И. Панов ; Рец.: Ц. Теофанов, А. Федотов, Б. Тодорова и др. Ново електронно изд. – София, 
2015, с. 131. – А. К не е посочена като прев.

Макроисториографический пунктирный контур Арктической духовности (Из религиозно-
мифологического дискурса северного солярного культа света : К вопросу о вторичнодокументальном 
исследовании инфосферы) / Епиграф: „Cum tacent, clamant” – Cicero. N 243

Рез. на англ. яз. 

Александр Васильевич Мамонтов : Биобиблиогр. указатель [тр.] к 60-лет. ученого. N 7

Манчева, Р. и др. Превод на български език на фрагмент от дисертационния труд: Kourtova, 
Plamena. Lifted up by the power of the saints : „Prihvanati”, music, and embodied experience in the 
fi rewalking rituals of two bulgarian nestinari (Tallahassee, 2007), представен под N 530 на VІ Студентска 
научна конференция и изложба „Информация: универсалност и свобода – избор, достъп, прозрачност” 
(„Information: universality and freedom – choice, access, transparency”) / Р. Манчева, Н. Георгиева, К. 
Димова ; [Ред. на прев.] А. К. N 431

Между небето и земята : Информ. картина на нестинарството като информ. среда на 
пластовете на културата : Фрагмент от дикторския текст на филма „Ритъмът на времето (Нестинарство. 
Информационна карта)” / Идея и концепция С. Денчев ; Епиграф: „Вяра е жива представа на онова, 
за което се надяваме, и разкриване на онова, що се не вижда”. – Евр. (11: 1). N 92 

Без подпис.  

*Меродийска, Виолета. Студентско научно общество при Специализираното висше училище 
по библиотекознание  и  информационни технологии : Панорама на публикациите (2005-2010 г.) : 
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Дипл. работа / Специализ. висше у-ще по библиотекознание и иформационни технологии ; Катедра 
„Библиотечно-информационни науки” ; Рец.: доц. д-р Н. Казански. – София, 2010. – 150 с. : с табл., 
граф.; 4 прил. – Библиогр.: 507 назв. ; Именен показалец. N 487

Публ. в: Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 7-39. – 507 ном. назв. – 
Без подпис.

Науч. рък.: А. К. 

*Мирчева, Мария. Концепции за личността в психологията : Библиографска панорама 
на електронното пространство на български, английски и руски език : Дипл. работа / Унив. по 
библиотекознание и информ. технол., Катедра „Библиотечно-информационни науки” ; Рец. доц. д-р Н. 
Казански. – София, 2011. – 71 с. ; 3 прил. – Библиогр.: 32 назв. ; Показалци. N 488

Фрагм. е публ. в: Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. VІІ, 2012, с. 516-541 с ил.
Науч. рък.: А. К. 

Методика на научните изследвания : Ч. І. Терминосистема : Учебник. N 38
Публ.  и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2014).

Методология исследования информационной среды : информационная карта нестинарской 
феноменологии (К вопросу о вторично-документальном исследовании инфосферы) / Эпиграф: 
„Стихийный лабиринт, непостижимый лес, / Души готической рассудочная пропасть, / Египетская 
мощь и христианства робость, / С тростинкой рядом – дуб, и всюду царь отвес”  –  О. Э. 
Мандельштам. N 180

Соавт.: С. Денчев.

Метонимичната интеракция – символното метазнание на бъдещето (Към онтологията на 
УниБИТ „Бяла светлина” – динамичен синтез : Когнитологичен, компаративистичен и библиографски 
универсален информационен модел на света и на мястото на България в него) : Пленарен докл. / 
Епиграф: „… кога дойде съвършеното знание, тогава това „донейде” ще изчезне” – 1 Кор. 13: 10. N 
225

Съавт.: С. Денчев, Н. Василев. 

*Мизов, Максим: монографии: 1. Мистерията на политическите графити. – София, 2005; 
2. Политическите графити (Авантюрите и премеждията на политизирания почерк). – София, 2005; 
3. Политически графити и войни на езиците. – София, 2008; Майстора и Словото. – София, 2007; 4. 
Политическите графити и войни на езиците. – София, 2008; 5. Българският етнически модел – мит 
или реалност. – София, 2011; 6. Ахмед Доган и българският етнически модел. – София, 2010; 7. 
Българският етнически модел. – София, 2011; 8. Властта на спомените и/или спомените като власт. – 
София, 2008; 9. Носталгията. Размисли и ескизи. – София, 2012; 10. Метаморфози на политическия 
цинизъм. – София, 2014; 11. Гражданските протести – 2013 г. – Множествата срещу Народа. – София, 
2014; 12. Гражданските протести – Февруари срещу Юни. – София, 2014; 13. Политическите 
предразсъдъци. Политологически ескизи. – София, 2009; 14. Политическият цинизъм. – София, 2012; 
15. Метаморфози на политическия цинизъм. – София, 2014; 16. Политическият остракизъм. – София, 
2014; 17. Политическата цензура. – София, 2014... N 482

Доцент д.с.н. Конкурс за избор на „професор” за нуждите на Национален политически институт „Димитър 
Благоев”.

Рец.: А. К. 

*Михова, М. Мъдростта на природата : Вълшебна приказка / Ред. Б. Николова, С. Илиева (N 
613). N 498   

Ред.: А. К. 

Молитва за паметта : Феноменолог. обобщение на форума [: ХІ Студентска науч. конф. на 
УниБИТ – 22.05.2015 г.] (Запис на диалога между ръководителите на Студентското научно общество 
при УниБИТ, направен по време на обсъждане на даваните от студентите опредерения и проведен на 
23.04.2015 г.) / Записът е направен от А. Пандулис. N 270

Съавт.: Н. Василев.
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Морфология на семиозата и етимология на тезауруса на езика на Св. о. Паисий Хилендарски: 
Историографски и универсални онтологични черти / Посв. се на 250-годишния юбилей от създаването 
на „История славяноболгарская …” от Св. о. Паисий Хилендарски ; Епиграф: „Историята е 
изключително важно знание за неизвървяните пътища.” – Ю. М. Лотман. N 201

Съавт.: С. Денчев, М. Куманов, Н. Василев.

 

На будните, а не на спящите помага правото : Квинтесенция на проблема за информ. код 
на бълг. духовност е осмислянето на изконния въпрос за бълг. изящно слово като израз на нар. дух / 
Разговора води С. Струмина. N 384-в

*Назърска, Жоржета. Академично писане : Уч. помагало за студентите от спец. 
„Информационни фондове на културно-историческото наследство” в УниБИТ. – София : За буквите – О 
писменехь, 2011. – 102 с. : ил., табл., граф. N 456

На 4 с. на кор.: публ. част от рец. на A. K.
Рец.: А. К. 

Наука [: Опред.]. N 244

Научноизследователското творчество на членовете на Студентското научно общество на 
СВУБИТ (Стратификация по проведените І-ІІІ и подготвяната ІV Студентска научна конференция, 
2005-2008 г. N 126 

Предварит. публ.

Некоторые вопросы развития рекомендательной библиографии в европейских странах – 
членах СЭВ (общее, особенное и единичное в ее концепциях). N 58

Неспокоен глас. Творчеството на съветските писатели – лауреати на Държавна награда на 
СССР за 1983 г. : Ал. Чаковски, Ив. Стаднюк, Ю. Бондарев, Ч. Айтматов, Вл. Соколов, Ив. Драч, М. 
Шатров : [Библиогр. преглед на творчеството им и персонални препоръч. списъци на лит.]. N 284

Нестинариана : Историография. Систематизиран анотиран библиографски указател. 
Фотомонография : Учебно пособие по дисциплината „Нестинарство: Информационни кодове на 
културното наследство”. NN 29, 39

Публ.  и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2012); Доп.: N 322 ; Вж NN 29, 41. 
Публ.  и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2014).

Нестинарството – живата старина : Експедиции в Странджа – Древен Иран – Санкт Петербург 
– Централна и Източна Турция (Кападокия) : Изследване на информ. карта на трансмисиите на култура 
в нестинарската обредност като открита информ. среда на култовите практики и вярвяния, установими 
в музеите на Центр. и Изт. Турция (ист.: Сев. Месопотамия) / Епиграф: „Вяра е жива представа на 
онова, за което се надяваме, и разкриване на онова,  що се не вижда” – Евр. (11: 1). N 127

Съавт.: С. Денчев, Н. Казански, Н. Василев.  

Не съд за знания, а пламтящ факел / Разговора води Т. Дикова. N 384-б

Нов хуманизъм за Европа. Християнска конференция [„Нов хуманизъм за Европа. Ролята на 
университетите”, Рим, 21-24 юни 2007 г.]. N 93 

Редуц. публ. – Разшир. публ.: N 91.

Нравственно-этические императивы гуманного и принцип духовной свободы в инфосфере (К 
многомерному вопросу о видах знания и их естественной классификации). N 255

Редуц. публ.

Онтологична, лексикална, морфологична и синтактична информационна характеристика на 
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езика на Св. о. Паисий Хилендарски в „История славяноболгарская ...” (Към въпроса за смисъла на 
интелектуално-комуникативния акт) / Епиграф: „моят език е тоталната сума на самия мен” – Ч. С. 
Пърс. N 181

Редуц. публ. – Публ. и в: <cl.bas.bg/about-central-library/bulletin-of-central-library-of-bas/volume-54/54_4.pdf>.
Съавт.: С. Денчев, М. Куманов, Н. Василев. 

Онтологична, лексикална, морфологична и синтактична информационна характеристика на 
езика на Св. о. Паисий Хилендарски в „История славяноболгарская ...” (Към въпроса за смисъла на 
интелектуално-комуникативния акт) / Епиграф: „моят език е тоталната сума на самия мен” – Ч. С. 
Пърс. N 182

Разшир. публ.
Съавт.: С. Денчев, М. Куманов, Н. Василев. 

Онтологична, лексикална, морфологична и синтактична информационна характеристика на 
езика на Св. о. Паисий Хилендарски в „История славяноболгарская ...” (Към въпроса за смисъла на 
интелектуално-комуникативния акт) / Епиграф: „моят език е тоталната сума на самия мен” – Ч. С. 
Пърс. N 202

Осн. публ.
 Съавт.: С. Денчев, М. Куманов, Н. Василев. 

Осмысление проблем терминологического характера в сфере библиотечно-информационной 
деятельности. N 183

Основни категории и понятия в системата на препоръчителната библиография : [Статия 
втора]. N 63   

От дефицити към възможности в педагогиката на висшето образование (Към въпроса 
за интерактивното обучение в УниБИТ на студенти в неравностойно положение : глухонямост – 
информационно-комуникативни аспекти) / Епиграф: „Наистина, който знае най-старейшото и най-
доброто, той е най-старейшият и най-добрият.” – Упанишади. N 226

Срв.: NN 491, 492.
 
От Древна Тракия до Плиска и Преслав : По птичето трасе Via Pontica : Научна експедиция в 

доислямски Иран. Историографска информационна карта на нестинарската феноменология в България 
(17-29.06.2008. – София – Техеран – София). N 128  

Публ.: Уникати – макет… – Вж N 133.
Съавт.: С. Денчев, М. Куманов, Н. Казански. 

Отрасловата структура на библиографията като всеобща съдържателна диференциация на 
видовата й структура. N 64

Очите на Шари. Sub rosa (Страници от един забравен дневник [по научните експедиции в 
Иран, Турция /Северна Месопотамия/, Италия, Русия, България]). N 40

Нов. ел. изд.: N 44. 
3. доп. ел. изд. ; Вж N 44-а.
Публ.  и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2015, 2016).
Ориг. изд. 2014 ; Вж N 40.

*Павловска, Елена Юлиевна: 1. Електронная книготорговля : Моногр. – 2. доп. и перераб. 
изд. – Москва : Наука, 2011; 2. Информационно осигуряване на научните изследвания : Същност, 
модели, приложения : Моногр. – София : Изток-Запад, 2012; 3. Приоритетни научни направления 
: Прогнозиране, откриване и оценка. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009; 4. 
Информационно осигуряване на медиите : Лекции : Учеб. Пособие. – София : Изток-Запад, 2011. N 476

Доцент в Катедра „Книга и общество” на УниБИТ.  
Рец.: А. К. 
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Свети отец Паисий Хилендарски. История славяноболгарская … : Информационен код 
на българската книжовност и литература : І. Аналитика (Историография. Сигнифициран препис. 
Коментар. Именен показалец. Географски показалец. Тезаурус); ІІ. Синтез (Лексикална морфология. 
Семантика. Синтагматика. Синархия). // Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. 
VІ, 2011, с. 1-208 СВ. О. П ИС : с ил. (Факлоносци ; ІІ)   N 25

Публ. и във вид на отд. изд.: N 26.  – Публ.  и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2011).

Панэпистемия библиотечно-информационной сферы : Трехъязычный словарь – 
тектонический ментальный прибор (Опыт  публикации в Софии издания международного коллектива 
авторов из России, США и Болгарии). N 256

Рез. на англ. и рус. ез. – Редуц. публ.
 
Панэпистемия библиотечно-информационной сферы : Трехъязычный словарь – 

тектонический ментальный прибор (Опыт  публикации в Софии издания международного коллектива 
авторов из США, России и Болгарии). N 257

Рез. на рус. и бълг. ез. – Разшир. публ. 
 
Панорама на електронна библиотека „Антологика” (Архитектоника. Принципи. Форми. Цел. 

Структура) / (N 709). N 245
Съавт.: А. Пандулис.

*Пенева, Ц. Най-добрият приятел : Вълшебна приказка / Ред. Б. Николова, С. Илиева (N 611). 
N 499  

Ред.: А. К. 

Тодор Петров. Qualis avis, talis cantus : Опит за биографични щрихи.   N 30
Осн. публ. – Редуц. публ.: N 203.
 
Тодор Петров. Qualis avis, talis cantus (Опит за биографични щрихи) / Епиграф: „Ронеха 

розите / рубинови  сълзи / или благоуханна кръв сълзú. / Венците  с  нега, / цветовете  с  печал, / не  
ще  слепят  сега / чашата им, цяла в паметта .” – Атаала(х) Аррани Шируани (Божидар от Аррани) 
; Посв. се на всички бълг., които с честния си труд и с дарбата си разнасят славата на България 
далече извън пределите й. N 203.

Редуц. публ. – Осн. публ.: N 30. – Т. П. е вуйчо на А. К. 
 
Тодор Петров. N 227 
Без подпис. – Т. П. е вуйчо на А. К.

Писатели – лауреати на Държавна награда на СССР за 1980 г. : Ал. Арбузов, П. Загребелни, М. 
Коломиец, Г. Хамид, М. Храпченко : [Библиогр. преглед на творчеството им и персонални препоръч. 
списъци на лит.]. N 275

 Подпис: А. Пулева. 
 
Писатели – лауреати на Димитровска награда [В. Мутафчиева, Г. Стоев, Г. Цанев] и на 

Димитровския комсомол [Р. Босев, К. Денков, Г. Константинов] за 1982 г. : [Библиогр. справка]. N 278
Без подпис. 

Писатели – лауреати на Държавна награда на СССР за 1984 и 1985 г. : С. Алексеев, Г. 
Бердников, А. Дементиев, Ал. Дударев, Евг. Евтушенко, Х. Матевосян, Вс. Овчинников : [Библиогр. 
преглед и персонални препоръч. списъци на лит.]. 

N 285
 
Планетарна информационна среда на културата (Върху опита за прочит на нестинарството : 

Рационална карта) (І. Синтез) / Епиграф: „… и се раздаваше всекиму според нуждата” – Деян. (4: 35). 
N 106 
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Начало. – Продължение:  N 129.  

Планетарна информационна среда на културата (Върху опита за прочит на нестинарството: 
Рационална карта) (ІІ. Анализ) / Епиграф: „… и се раздаваше всекиму според нуждата” – Деян. (4: 
35). N 129

Продълж. – Начало: N 106.
         
*Попандонова-Желязова, Екатерина Георгиева: 1. Мотивация за изучаване на чужд 

език – фактори, влияещи върху обучението по английски език : Моногр. – Русе : Примакс, 2012; 2. 
Стратегическа компетентност на обучаемите при изучаването на чужд език в български контекст : 
Моногр. – Русе : Примакс, 2012. N 478

Преподавател в Департамента по общообразователни дисциплини на УниБИТ. 
Рец.: А. К. 

*Правдомирова, Донка. Формиране и развитие на библиографската наука в България до 1944 
година [: Моногр. изсл.]. – София : За буквите – О писменехь, 2010. – 352 с. N 455

На с. 17, 18, 24, 104, 196, 197, 275, 277, 282 – цит. на тр. на А. К.
Рец.: А. К. 

*Правдомирова, Донка. Формиране и развитие на библиографската наука в България до 
1944 година : Хаб. тр. за присъждане на научно звание „професор” по научната специалност 05.03.16 
„История на науката и техниката (История на библиографската наука)”. – София, 2009. – 340 с. – 
Ръкоп. N 467

Рец.: А. К. 

Пред Вас е първи брой на списание „Съвременни медицински проблеми” – национална научна 
периодика за медицина на МИ – МВР /... И. Баташки, [А. Куманова]. N 246

Съавт.: И. Баташки.

Препис на ръка и на компютър на „История славяноболгарская ...”. Научен коментар 
и справочно-информационен апарат към текста. Тезаурус на езика на о. Паисий Хилендарски 
: Лексикална морфология (Към въпроса за езика на о. Паисий Хилендарски) ; „История 
славяноболгарская ...”: Морфология (Използвани ключови думи по граматически категории: Табл. 1-4. 
N 184

Съавт.: Н. Василев.

Препоръчителната библиография като система : Опит за същностно-структурно представяне 
: (Цикъл от статии). N 66

 
Препоръчителната библиография във видовата структура на библиографията : [Статия 

трета]. N 65

Препоръчителната библиография във видовата структура на библиографията : 
Класификационни проблеми в съветското библиографознание. N 59

Признателността на поколенията : [Историко-културен библиогр. преглед на честването на 2 
юни]. N 279

Подпис: А. Пулева. 

Пришляк Владимир Дмитриевич (13.02.1888, Киев – 13.05.1985, София). 
N 204 
Публ. и в.: <http://collections.cl.bas.bg/RussiansInBG/Personali/P86.html>. – 6.01.2015. – 1 с. – В. Д. П. е дядо 

на А. К.

Проблемът за формата на вторичнодокументалната информация [: Диптих : Статия първа] 
(Формообразуване във философията и библиографията. Справочно-енциклопедичен арсенал) / 
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Епиграф: „Там, където няма форми, няма и идеи …” – Г. Флобер. N 247
Втора ст.: N 258. 

Проблемът за формата на вторичнодокументалната информация [: Диптих : Статия втора] 
(Интерактивна философско-информационна картина) / Епиграф: „Пропорция се намира не само 
в мерките и числата, но още в звуците, тежестите, времената, местата и във всяка форма на 
енергията.” – Леонардо да Винчи. N 258 

Първа ст.: N 247.

Просветител  и възродител [Ценностен, лингвистичен и библиографски модел на „Житие 
и страдания грешнаго Софрония...” от Св. епископ Софроний Врачански : Информационен код 
(Към проблема за поетиката) / Посв. се на 200-годишнината от смъртта на  Св. епископ Софроний 
Врачански (1739-1813); Епиграф: „Болгария тебе венец плете, а на небесе уже готов!” – Димитър 
Попски]. N 228

Редуц. публ.
Съавт.: С. Денчев, Н. Василев.

Пушкинский журнал „Современник”, его историко-библиофильское и современное значение 
[: Ростки интердисциплинарности]. – [Посв. памяти ... В. И. Каминского]. N 76

Редуц. публ. – Осн. публ.: N 13.

Пушкинский журнал „Современник” : К вопросу о А. С. Пушкине – журналисте и критике. N 13

Първа премиера на филма [: Ритъмът на времето (Нестинарство: Информационна карта) 
[DVD] : Науч.-докум. филм] за информационната среда ; Синтезирана информационна картина на 
обекта (нестинарството) ; Аналитична фотосесия на първата премиера на филма – идентитет на 
гражданското общество : 15 фотогр. от 28.09.2007 г. – село Българи – Странджа, България. N 94 

Без подпис.

Разкриване същността на препоръчителната библиография : Историко-теоретичен преглед: 
[Статия първа]. N 67

*Рангелова, Роксана. Персоналии, отразени в „Годишник на Българския библиографски 
институт” (Том І : 1945-1946) : Проблеми на систематиката (Когнитологичен и справочно-
информационен дискурс) : Дипл. работа / Унив. по библиотекознание и информ. технол., Катедра 
„Библиотечно-информационни науки” ; Рец. доц. д-р Н. Казански. – София, 2011. – 104 с. ; 3 прил. : 
Показалци  – Библиогр.: 54 назв. N 489

Науч. рък.: А. К. 

Раскрытие сущности рекомендательной библиографии : историко-теоретический экскурс. N 69
Рационална интелектуална картина на философско-религиозното знание за съвременното 

информационно моделиране : Универсално структурно представяне. Дърво на историко-културното 
развитие на човечеството. Религиозни разклонения. N 154

Рез. на англ. ез. под загл.: Rational Intellectual Picture of the Philosophical-Religious Knowledge for 
Contemporary Information Modelling : Universal Structural Presentation. A Tree of Historic-Cultural Development of the 
Humanity. Religious branches. 

Рационално за идеалното – историография на информационния код на българската изящна 
словесност (Изследване – учебник) : Дейксис / Епиграфи: „Ако езикът е оръдие на науката, то 
невъзможно е да си представим народ, който би имал велики поети без поетически език, блестящи 
прозаици – без гъвкав език, велики мъдреци – без точен език.” – Й. Г. фон Хердер ; „Художествена 
е само онази форма, която се ражда от идеи.” – В. Г. Белински ; „Писателят трябва да познава 
изобщо човека и да умее след това да му дава хиляди превъплъщения. Копираният, реален човек не е 
интересен.” – Й. Йовков. N 259
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Също в: Ново ел. изд. – 2016: N 445. 

Рационално за идеалното – историография на информационния код на българската изящна 
словесност (Изследване – учебник) : Дейксис / Епиграфи: „Ако езикът е оръдие на науката, то 
невъзможно е да си представим народ, който би имал велики поети без поетически език, блестящи 
прозаици – без гъвкав език, велики мъдреци – без точен език.” – Й. Г. фон Хердер ; „Художествена 
е само онази форма, която се ражда от идеи.” – В. Г. Белински ; „Писателят трябва да познава 
изобщо човека и да умее след това да му дава хиляди превъплъщения. Копираният, реален човек не е 
интересен.” – Й. Йовков. N 271

Ново ел. изд.

Регламент за участие на … Студентска научна конференция и изложба на Специализираното 
висше училище по библиотекознание и информационни технологии. N 130 

Без подпис.
Съавт.: Д. Рагьова.

Регламент за участие на V Студентска научна конференция „Информация – ценности – 
общество” – „Information – values – society” [на Специализ. висше у-ще по библиотекознание и 
информ. технол., 22 май 2009 г.]  N 131  

Без подпис.  
Съавт. Д. Рагьова.

Регламент за участие на VІІ Студентска научна конференция „Информацията – фактор, 
мисия,  истина”  („The information – factor, mission, truth”) на Университета по библиотекознание и 
информационни технологии – 20 май 2011 г. / А. Куманова, Б. Николова. N 185

Без подпис. 
Съавт. Б. Николова.

Регламент за участие на ІХ Студентска научна конференция „Информационна култура: наука 
– изкуство – религия” [на Унив. по библиотекознание и информ. технол., 17 май 2013 г.]. N 229

Без подпис. 
Съавт.: А. Пандулис.

Регламент за участие на Х Юбилейна Студентска научна конференция и изложба 
„Информация – творчество – синтез” – „Information – creativity – sуnthesis” [на Унив. по 
библиотекознание и информ. технол., 16 май 2014 г.] / [Състав. А. Куманова, Г. Каламома.]. N 248

Без подпис. 

Регламент за участие на ХІ Студентска научна конференция и изложба „Магистрали на 
цивилизацията – информация, знание, памет” – „Highways of the Civilization – information, knowledge, 
memory” (девиз: „Учим не за училището, а за живота” – „Non scholae, sed vitae discimus” [на Унив. по 
библиотекознание и информ. технол., 22  май 2015 г.] / [Състав. А. Куманова, Н. Василев, М. Матова.] 
N 260

Без подпис. 
<http://www.unibit.sno.bg>

*Редакция на студенти [: Рубрика]. NN 494, 495  
Ред.: А. К. 

Рекомендательная библиография в видовой структуре библиографии и ее внутренняя 
дифференциация как основание системы пособий (на основе теорий европейских стран СЭВ и 
практики Болгарии) : Дис. ... канд. педаг. наук [: В 2 т. : Т. 1-2] NN 1, 3

Рекомендательная библиография в видовой структуре библиографии и ее внутренняя 
дифференциация : Курс лекций по общ. библиографоведению. N 6
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Рекомендательная библиография в классификациях видов библиографии (на основе теорий 
европейских стран СЭВ).  N 73

Религиозният код на българското изящно слово : Християнски универсален модел. N 155
Рез. на англ. ез. под загл.: The Religious Code of the Bulgarian Refi ned Speech : A Christian Universl Model.
Съавт.: С. Денчев, Н. Василев.

Ризома инфосферы : морфология библиографии : презентация сути одноименного учебника 
по общему библиографоведению и ведущей к нему книги „Введение в гуманитарную библиографию”. 
N 271-а

Ризома на инфосферата : Морфология на библиографията : Генезис на световната универсална 
библиография : Теория на библиогр. форма : Учебник по общо библиографознание. N 31

Публ.  и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2012).

Ризоматика информационной среды : Визуализация гуманитарной библиографии 
(Эпистемология инфосферы). N 85

Публ. и на бълг.  ез.: N 95. – Публ. и на англ. ез.: N 87.

Ризоматика на библиографската сфера : Планетарен кадастър на класификационните 
представи. Инфраструктурна картина : І. Постановка; ІІ. Методология; ІІІ. Когнитология; ІV. 
Историография; V. Терминология; VІ. Феноменология; VІІ. Проскопия; VІІІ. Праксиология : Докл. на 
III Нац. науч. конф. с междунар. участие „Книгата и „безкнижната” цивилизация”, София, 1 ноември 
2005 г. / Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол. ; Изд. З. Стоянов ; Нац. дворец 
на културата ; Нац. ц-р за кн. при М-во на културата ; Посв. се на делото на поколенията бълг. учени в 
библиогр. сфера ; Епиграф: „К началу ХХ в. ... проявилась … научная мысль … вселенскости … ”. – В. 
И. Вернадский. N 84

Начало. – Продължение: N 83. 

Ризоматика на библиографската сфера : Планетарен кадастър на класификационните 
представи (Инфраструктурна – библиографска – картина) : ІХ. Библиографски списък / Посв. се на 
делото на поколенията бълг. учени в библиогр. сфера ; Епиграф: „К началу ХХ в. ... проявилась … 
научная мысль … вселенскости … ”. – В. И. Вернадский. N 83

Продължение. – Начало: N 84.

Ризоматика на информационната среда : Визуализация на хуманитарната библиография 
(Епистемология на инфосферата) / Епиграф: „Чтоб видеть то, чего искать напрасно”. – Данте 
Алигьери / пер. М. Л. Лозинского. N 95 

Публ. на рус. ез.: N 85 и на англ. ез.:  N 87.

Ритм времен : Нестинарство (Танец на расколенных углях) : Информ. о фильме в связи с 
премьерой 28.06.2008 г. в Санкт-Петербурге – Российской национальной библиотеке ; Публикация 
сценария одноименного научно-документального фильма на русском языке. N 107  

Без подпис. 
  
Ритм времен (Нестинарство : Информ. карта) (Фрагм. дикторск. текста за кадром из фильма о 

нестинарах). N 186
Съавт.: С. Денчев, М. Куманов, Н. Казански, Н. Василев.

Ритъмът на времето : Нестинарство. Информационна карта (Сценарий на едноименния 
научно-докум. филм на СВУБИТ. Идея и концепция С. Денчев ; Посв. се на усилията да се прониква 
в явното и неявното знание за всяка информ. среда, чрез което тази среда се трансформира в нейна 
говореща ни карта-пътеводител, неизключваща нито един от информ. планове на битието и съзнанието, 
обхващаща ги в единство, достигащо до планетарна значимост и космичност. София, 2007). 

N 96
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Ритъмът на времето (Нестинарство : Информационна карта) [DVD] : Науч.-докум. филм / 
Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол.; Продуцент, идея и концепция проф. 
Стоян Денчев ; Сценарий А. Куманова, Милен Куманов ; Режисура А. Куманова, Андрей Алтъпармаков 
; Оператор Стефан Алтъпармаков ; Ред. Никола Казански, Антон Даскалов ; Консултанти: проф. 
Николай Цв. Кочев (София), проф. Мишел Виевиорка (Париж), проф. Франческа Брези (Рим), проф. 
Елза Вилфрид (Фрайбург), проф. Николай Яръмов (София), о. Мариуш Полцин (София). – София : 
БУЛФИЛМ, 2008. N 453 

Редуц. версия на бълг. и англ. ез. 2007; Разшир. версия на бълг., рус., англ. ез. 2008. – Дигит.  изд.; – Загл. на 
рус. ез.: Ритм времен (Нестинарство: Информационная карта) ; загл. на англ. ез.:  The rhythm of the time (Nestinarstvo 
(fi re-dancing): Information map.

Рождественский быдник – солярный символ (Переосмысление в христианстве феноменов 
бога Митры и зороастризма). N 261

Съавт.: С. Денчев, Х. Тутунаров.

Николай Константинович Рьорих (1920). При Него / Прев. от рус. ез. N 428
Посв. на Тодора Топалова (16.08.1921 – 5.03.2012): In memoriam.
Също и в: 1. Куманова, А. Очите на Шари. Sub rosa (Страници от един забравен дневник [по научните 

експедиции в Иран, Турция /Северна Месопотамия/, Италия, Русия, България]) = Shari`s eyes. Sub rosa (Pages of a 
forgotten diary [according to scientifi c missions in Iran, Turkey /North Mesopotamia/, Italy, Russia, Bulgaria]) / Ред., бел. 
Н. Василев ; Ред.-иранист И. Панов ; Рец.: Ц. Теофанов, А. Федотов, Б. Тодорова и др. – София, 2014, с. 212.; 2. 
Куманова, А. Очите на Шари. Sub rosa (Страници от един забравен дневник [по научните експедиции в Иран, Турция 
/Северна Месопотамия/, Италия, Русия, България]) = Shari`s eyes. Sub rosa (Pages of a forgotten diary [according to 
scientifi c missions in Iran, Turkey /North Mesopotamia/, Italy, Russia, Bulgaria]) / Ред., бел. Н. Василев ; Ред.-иранист И. 
Панов ; Рец.: Ц. Теофанов, А. Федотов, Б. Тодорова и др. Ново електронно изд. – София, 2015, с. 212.

Световната универсална библиография и българската следа в нея (Информационна роза. 
Изобразителна емблематика) / Посв. се на тези, които следват естетическата максима на Св. 
патриарх Евтимий ; Епиграф: „Вселената няма граница и край, а е неизмерима и безкрайна” – Дж. 
Бруно. N 205

Съавт.: С. Денчев, Н. Василев.

Свобода [: Опред.]. N 187

Святото Кирило-Методиево дело : Провидчество на ХХІ век (Философска и информационна 
картина на познанието и обществото) [: За феноменологията на акад. интерактивни интертекстуални 
аксиологии на Студентското научно общество при УниБИТ „Бяла светлина” (Lux alba) : Оратория : 
Божествен флорилегиум – Идиличен триптих : 1-3 / Епиграф: „и ний сме дали нещо на светът / и на 
вси словене книга да четът”. – И. Вазов. N 108 

Без подпис.  
Семантични възли на ризомата на терминосистемата на библиосферата (видове 

вторичнодокументални реалии в евро-американската класификационна и теоретична мисъл на 
ХVІІІ-ХХІ в.) / Епиграф: [„Всеобщият библиографски речник” на Ф. А. Еберт [1], където неговата 
концепция за библиографията намира своя най-завършен израз като научно-практическо системно 
цяло в когнитологичен аспект,] „завинаги ще остане един от главните наши източници по теория на 
библиографията” – Г. Шнайдер. N 249

Рез. на рус. и англ. ез. 

Джузепе Адами (1878-1946), Ренато Симони (1875-1952). Nessun dorma (Никой няма да заспи) 
(1924) / Прев. от итал. N 429

Също и в: Куманова, А. Очите на Шари. Sub rosa (Страници от един забравен дневник [по научните 
експедиции в Иран, Турция /Северна Месопотамия/, Италия, Русия, България]) = Shari`s eyes. Sub rosa (Pages of a 
forgotten diary [according to scientifi c missions in Iran, Turkey /North Mesopotamia/, Italy, Russia, Bulgaria]) / Ред., бел. Н. 
Василев ; Ред.-иранист И. Панов ; Рец.: Ц. Теофанов, А. Федотов, Б. Тодорова и др. Ново електронно изд. – София, 
2015, с. 160. 
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*Сирийски, С. Заедно : Вълшебна приказка / Ред. Б. Николова, С. Илиева (N 612). N 500    
Ред.: А. К. 

Системата на препоръчителната библиография като структурна част от единната система за 
библиографска информация в България. Статия първа : Системно-структурен анализ. N 70

Системата на препоръчителната библиография като структурна част от единната система за 
библиографска информация в България. Статия втора : Системно-структурен синтез. N 71

Систематичен азбучно-хронологичен библиографски списък на публикациите на проф. д.п.н. 
Александра Куманова. N 299-а

Следи от Месопотамия. Изследване на информационната карта на трансмисиите на култура 
в нестинарската обредност като открита информационна среда на култовите практики и вярвания, 
установими в музеите на Централна и Източна Турция (истор.:  Северна Месопотамия) / Епиграф: 
„<…> знай, че не ти държиш корена, а коренът – тебе” – Рим. (11: 18). N 156

Докл. на заседание на Науч. съвет на СВУБИТ на 29.06.2009 г. 
Съавт.: С. Денчев, Н. Казански, Н. Василев. 
 
Солярная символика в национальных костюмах Малой Азии и Балканского полуострова. N 

206.
Соавт.: И. Костадинов, И. Пискюлев.

Социализация на знанието за културно-историческото наследство : Към въпроса за 
рационалната универсална информационна картина на епистемологичното – технологичното – 
хуманитарното – тацитното – скритото – окултното – изгубеното знание : Онтологична постановка 
на въпроса и емпирични приноси (Паисиада, нестинарство) : Доклад, изнесен на Първата науч. конф. 
по проблемите на култ.-ист. наследство „Социализация на българското културно-историческото 
наследство”, София, 31 януари 2011. N 188

Социологическото и психологическото самопознание на младежта като ядро на проблема 
„общество – младеж – личност” : [Библиогр. преглед на лит.]. N 282

Списание „Хирургия” (1934-2004 г.) : Историогр. когнитол. студия-кадастър = Journal 
„Surgery” (1934-2004) : Historiographical and cognitological study-cadastre [: Встъп.; Ч. I-III; Закл. ; Прил. 
; Цит. лит. и бел.]. N 18

Среща на науката с бизнеса и образованието : Знаниева индустриална навигация за 
информационните технологии : Девета междунар. науч. конф. и изложба LIBCOM-2005 [: Историогр.-
етимол. дискурс на междунар. науч. конференции на Русия на границата между ХХ-ХХІ в.]. N 97

*Стилиянов, Тервел. Електронна библиотека ,,EVRISTIANA” (Планировка и 
библиографиране на посветени на научните открития на човечеството сайтове на български, руски 
и английски език) : Дипл. работа / Унив. по библиотекознание и библиогр., Катедра „Библиотечно-
информационни науки” ; Рец. доц. д-р Н. Казански. – София, 2011. – 138 с. – Библиогр. : 27 назв. ; 3 
Прил. ; Показалци. N 490

Фрагм. е публ. в: Тр. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. VІІ, 2012, с. 423-515 с ил.
Науч. рък.: А. К. 
 
Странджа си спомни нестинарите и през зимата. N 157
Без подпис.
Съавт.: В. Божилова.

Студенти, подготвили за печат публикациите на българските писатели в изданието: Златна 
христоматия на България. : Аналит.-синтет. архитектоника на бълг. изящно слово от ІХ до ХХІ в. 
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(Универс. информ. модел). Кн. 2, Антология : Уч. пособие по лексикография на акад. текстописане / 
Състав., послесл. Н. Василев, А. Куманова. – София, 2014. (Именен показалец и ключ към него) (N 
1356-1). N 322-а. 

Студентски  дигитален архив по религиозно културно-историческо наследство : Уч. помагало 
: Т. 1 / Състав. [и науч. рък.] Ж. Назърска ; Рец. А. Куманова. – София : За буквите – О писменехь, 2012. 
– 309 с. : с ил., фотогр., к., диагр., табл., сх. (CD ROM).  N 457

 
Студентски  дигитален архив по религиозно културно-историческо наследство  : Уч. помагало 

: Т. 2 / Състав. [и науч. рък.] Ж. Назърска ; Рец. А. Куманова. – София : За буквите – О писменехь, 2013. 
– 316 с. : с ил., фотогр., к., диагр., табл., сх. (CD ROM). N 458

 
Студентски  дигитален архив по религиозно културно-историческо наследство : Уч. помагало 

: Т. 3 / Състав. [и науч. рък.] Ж. Назърска, С. Шапкалова ; Рец. А. Куманова. – София : За буквите – О 
писменехь, 2014. – 264 с. : с ил., фотогр., к., диагр., табл., сх. (CD ROM). N 461

 
Студентското научно общество : [За І-VІ Студентски научни конференции на УниБИТ и Том 

І-VІ на Тр. на СНО при УниБИТ] ; Епиграф: „ <…> ново вино наливат в нови мехове” – Мат. (9: 17). 
N 158

Прил.: Табл. 1 (с. 46-47). 

Съвест на епохата. Писатели – лауреати на Държавна награда на СССР за 1982 г. : Г. Бакланов, 
О. Вациетис, Е. Велтистов, О. Гончар, Н. Добронравов, В. Закруткин, В. Новиков, Б. Панкин, В. 
Чивилихин : [Библиогр. преглед на творчеството им и персонални препоръч. списъци на лит.]. N 283

Съдържанието на библиографската информация като основа на отрасловата структура на 
библиографията. N 60

Танец на раскаленных углях (Информационная карта нестинарской феноменологии) / 
Эпиграф.: „Стихийный лабиринт, непостижимый лес, / Души готической рассудочная пропасть, /  
Египетская мощь и христианства робость, / С тростинкой рядом – дуб, и всюду царь отвес.”  – О. Э. 
Мандельштам. N 189

Соавт.: С. Денчев. 

Творчество [: Опред.]. N 262

Творческият път на украинския поет Микола Бажан – лауреат на Ленинска награда за 1982 г. : 
[Библиогр. преглед и препоръч. списък на лит.]. N 280

Текущее универсальное рекомендательно-библиографическое информирование как средство 
патриотического и интернационального воспитания трудящихся : [Тез. докл. Всесоюз. науч. конф. N 52

*Тиманова, Ольга Ивановна. Книжная культура. Сказка в российской книжной культуре 
ХVІІІ-XІХ века : Дис. тр. за получаване на образователната и научна степен „доктор” по научната 
степен „доктор на науките”, по професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и 
информационни науки” (по книгознание, библиотекознание и библиография). – София, 2014. – 1018 с. 
: табл. – Ръкоп. N 479

Рец.: А. К. 

*Тодорова, Таня: 1. Интеграционни процеси в библиотечно-информационната сфера : Моногр. 
– София, 2014; 2. Разработване и управление на проекти в библиотечно-информационния сектор : 
Учебник. – София, 2014; 3. Library, Information and Cultural Heritage Management : Textbook. – Sffi aq 
2012; 4. Erasmus Intensive Program ‘Library, Information and Cultural Heritage Management – Academic 
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Summer School’ (2011-2013). – Sofi a, 2013 (CD)… N 483
Доцент д-р. Ръководител на катедра „Библиотечен мениджмънт” при ФБКН на УниБИТ. 
Рец.: А. К. 

Тракия – трансмисия на световни култури и цивилизации : Историогр. поглед (На прага на 
синтез на тракологичното знание : Към въпроса за неговата онтология) / Епиграф: „Жетвата е голяма, 
а работниците малко” – Мат. (9: 37). N 132  

 Съавт.: С. Денчев, М. Куманов.

Трансмисия на арийски соларен религиозен култ, проникнал от Иран в България = 
Transmission of aryan solar religious cult from Iran into Bulgaria : Докл. на науч. кон. с межд. участие 
„Булгарика-Ираника” (София, 25 окт. 2012). – 15 с. N 207.

Деп. в Техеранската нац. б-ка на Иран на 13.09.2014.
Ръкоп. е предаден на директора на Техеранската нац. б-ка на Иран д-р Салихи Амири в рамките на 

посещението на 
Иран от Българската женска делегация.
Съавт. Н. Казански. 

*Тренчева, Тереза. Интелектуална собственост на информационни източници в Интернет : 
Дис. тр. за получаване на образователна и научна степен „доктор” по научната специалност 05.10.01 
„Теория на научната информация” ; Науч. рък.: проф. д-р С. Гълъбова. – София, 2011. – 185 с. : табл., 
граф., схем. – Ръкоп. N 473

Рец.: А. К. 

Трехъязычный словарь по библиотечной и информационной деятельности : Инструмент 
разрушения языковых, географических и прочих границ. N 207-а.

 
Трудове на Студентското научно общество при Университета по библиотекознание и 

информационни технологии (до 30.09.2010: СВУБИТ) : Т. І-  / Отг. ред. С. Денчев ; Ред. кол. А. 
Куманова – глав. ред. и др. ; Състав. А. Куманова и др. ; Науч. ред. Н. Казански и др. ; Езикова и граф. 
ред. Н. Василев. – София : За буквите – О писменехь, 2008-  . 

Съдържа: Tabula gratulatorum (TG) : Систематиз. хронол.-азб. библиогр. списък на публ. на членовете на 
Студентското науч. общество на унив. ; Сводни показалци: Именен показалец ; Показалец на рец. кн. и изследв. 
институции ; Показалец на електрон. сайтове ; Показалец на ключ. думи (от Т. ІV) ; Показалец на табл. (от Т. VІІ за 
Т. І-VІІ) ; Показалец на сх. (от Т. VІІ за Т. І-VІІ) ; Показалец на ил. (от Т. VІІІ всички показалци се публ. на ел. стр. на 
СНО при УниБИТ) ; [Анот.] съдърж. на бълг., рус., англ. ез. N 433-443.

Трудове на Студентското научно общество при Университета по библиотекознание и информационни 
технологии (до 30.09.2010: СВУБИТ) : Т. І-  / Отг. ред. С. Денчев ; Ред. кол. А. Куманова – глав. ред. … [и др.] ; 
Състав. А. Куманова … [и др.] ; Науч. ред. Н. Казански … [и др.] ; Ез. и граф. ред. Н. Василев. – София : За буквите – 
О писменехь, 2008-  . N 433-443-а

ISSN 1314-2526
Съдържа: Tabula gratulatorum (TG) : Систематиз. хронол.-азб. библиогр. списък на публ. на чл. на 

Студентското науч. о-во на унив. ; Сводни показалци: Именен показалец ; Показалец на рец. кн. и изследваните 
институции ; Показалец на електронните сайтове ; Показалец на ключовите думи (от Т. ІV) ; Показалец на табл. (от 
Т. VІІ за Т. І-VІІ) ; Показалец на сх. (от Т. VІІ за Т. І-VІІ) ; Показалец на ил. (от Т. VІІІ всички показалци се публ. на 
електронните страници на СНО при УниБИТ) ; [Анот.] съдърж. на бълг., рус., англ. ез. 

Изданието отразява ежегодните конференции на Студентското научно общество при Университета в три 
секции, съответстващи на архитектурата на учебно-педагогическия и научноизследователския процес във вуза: 
І. Библиотекознание, библиография, книгознание; ІІ. Информационни технологии; ІІІ. Културно-историческо 
наследство. Акцентирано е върху рецензирането на различните видове научна, справочно-енциклопедична и 
монографична литература. Поддържат се: база данни на публикациите на студентите Tabula gratulatorum и сводни 
показалци (1. именен на авторите и персоналиите; на рецензираните печатни произведения – 2. на традиционно 
и 3. електронно публикувани издания). Включват се и сценариите на Академичните сцени от интеракцията на 
УниБИТ „Бяла светлина” (вж NN 33, 446-452), предшестващи същинската научна част на форумите, посветени на 
информационния код на българската култура и литература като част от световния културно-исторически процес 
(които се придружават от илюстрации от превъплъщаването им от студентите). 

Публ. и в: <http://www.local.svubit.org/2009/03/08/opеn-da> – до 30.09.2010; от 30.09.2010: <http://www.unibit.bg>.
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Универсалната библиография от втора степен с международен обхват –  ретроспективният 
пътеводител по информационната среда на планетата : Т. Боров – „Пътя към книгите” (Историография. 
Хронотоп. Феноменология. Теория) (Историография). N 86 

Редуц. публ. – Осн. публ.: на рус. ез.: N 17: XVIII-XX, 165, 397-405 и др.; NN 20-21, II, с. XVIII-XX, 165, 397-
405 и др.; – Разшир. публ.: кн. на бълг. ез.: N 22. 

        
Универсалната библиография от втора степен с международен обхват – ретроспективният 

многостепенен пътеводител по информационната среда на планетата : Т. Боров – „Пътя към книгите” 
(Историография. Хронотоп. Феноменология. Теория) : Изследв. N 22

Разшир. публ. – Редуц. публ.: N 86. – Осн. публ. на рус. ез.: N 173, с. XVIII-XX, 165, 397-405 и др.; NN 20-21, 
с. II: 

XVIII-XX, 165, 327-405 и др.

Универсално – хуманитарно – епистемологично знание / Епиграф: „Знанието прави човека 
това, което той знае.” – Упанишади. N 208  

Универсальное – гуманитарное – эпистемиологическое знание (Естественная классификация. 
Международная библиография. Идея мирового культурного объединения) / Эпиграф: „Знание делает  
человека  тем, о чем он знает.” – Упанишады. N 209

 Осн. публ. – Предв. публ.: N 210. – Редуц. публ: N 211.

Универсальное – гуманитарное – эпистемиологическое знание (Естественная классификация. 
Международная библиография. Идея мирового культурного объединения) / Эпиграф: „Знание делает  
человека  тем, о чем он знает.” – Упанишады. N 210   

Предв. публ. – Редуц. публ: N 211.

Универсальное – гуманитарное – эпистемиологическое знание (Естественная классификация. 
Международная библиография. Идея мирового культурного объединения) / Эпиграф: „Знание делает  
человека  тем, о чем он знает.” – Упанишады. N 211  

Редуц. публ. – Предв. публ.: N 210.

Универсальное – гуманитарное – эпистемиологическое знание (Естественная классификация. 
Международная библиография. Идея мирового культурного объединения) / Эпиграф: „Знание делает  
человека  тем, о чем он знает.” – Упанишады. N 230

Осн. публ. – Предв. публ.: N 210. – Редуц. публ.: N 211.    

Универсальное – гуманитарное – эпистемиологическое знание (Естественная классификация. 
Международная библиография. Идея мирового культурного объединения). N 231

Разшир. публ. – Осн. публ.: N 230. – Предв. публ.: N 210. – Редуц. публ.: N 211. 

Универсално хуманитарно знание : Структура и информация [Universal humanitarian 
knowledge : Structure and information] : Учебна прогр. за магистри по спец. „Навигация на 
информационната среда” и „Библиотечно-информационни технологии” – курс на Унив. по 
библиотекознание и информ. технол. – София, 2013. – 7 с. – Компютърен набор. N 421

Модули: І. Културолого-феноменологичен дискурс на хуманитарното знание във филогенетичните 
трансмисии на времето (История) ; II. Съвременен контекст на хуманитарно-научните концепции и декодиране на 
информационния им план (Практика).  

Универсалност на хуманитарното знание : Когнитивен библиогр. контекст на инфосферата 
в антропол. трансформации на времето (Постановка. Методология. Историография. Терминосистема. 
Структура. Обобщение) / Епиграфи: „… и се раздаваше всекиму според нуждата” – Деян. (4: 35) ; 
„Медиократичната култура – външно разширение на човека.” – М. Маклуън. N 109 

Универсальность гуманитарного знания : Когнитивный контекст инфосферы (Нестинарство /
Ритуальный танец на огне/) : Рациональная планетарная историогр. взаимоперекрывающаяся карта в 
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антропол. трансимиссиях времени [CD-ROM] / [; Эпиграф: „И  Дух Божий носился над водою” – Быт. 
(1: 2)]. N 110 

Публ. и на англ. ез. – Загл. и на укр. ез.: N 111.  
Публ.  и в: <http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2008/eng/cd/44.pdf>. 

Уникални срещи на жените от Иран и България – докосване до сърцето на Иран (Дневникови 
бележки от посещението на Делегацията на българските жени в Иран – септември 2014 г.) = Unique 
meetings of the women from Iran and Bulgaria – a touch   from the heart of Iran (Travel book for the visit of 
the Delegation of Bulgarian women in Iran – September 2014). N 263

Редуц. публ. – Рез.: N 267. – Осн. публ.: N 237. 

Уникати – мълчаливи свидетели на интеракциите на древните цивилизации : Експедиции 
на Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технологии за установяване историогр. 
информ. карта на нестинарската феноменология в България (2007-2008 г.) / Издирени, събрани и 
систематизирани от ... . N 133 

Без подпис.  – Осн. публ.: N 128.
Съавт.: С. Денчев, М. Куманов, Н. Казански.

[Феноменът „лидер” : пасионарност : търсене – намиране – създаване]. N 134  

Философские проблемы ноосферизма вторично-документального информационного 
моделирования : системогенетические аспекты. N 264

Редуц. публ.

Философские проблемы ноосферизма вторично-документального информационного 
моделирования (Системогенетические аспекты) / Эпиграф: „в науке нет до сих пор ясного сознания, 
что явления жизни и явления мертвой природы, взятые с геологической, т.е. планетной, точки 
зрения, являются проявлением единого процесса.” – В. И. Вернадский. N 265

Разшир. публ.

Форма библиографической информации в системе гуманитарного знания : Теоретико-
методологические проблемы : Дис. ... докт. педаг. наук [: В 2 т. : Т. 1-2]. NN 2, 3  

*Художествено творчество [: Рубрика]. N 493 
Ред.: А. К. 

Хуманитарно знание : Световни центрове и национални школи [Humanitarian Knowledge 
: World Centres and National Schools] : Учебна прогр. за студенти по спец. „Библиотекознание и 
библиогр.” – курс на Унив. по библиотекознание и информ. технол. – София, 2013. – 8 с. – Компютърен 
набор. N 422

Вж N 404.
Модули: I. Културолого-феноменологичен дискурс на хуманитарното знание във филогенетичните 

трансмисии на времето (История); II. Съвременен контекст на хуманитарно-научните концепции и декодиране на 
информационния им план (Практика). 

Хуманитарно знание – хуманитарна библиография (Порядък. Хармония. Симетрия. 
Синархия. Слово) : Докл. на IV Нац. науч. конф. с междунар. участие „Държавата на духа”, София, 1 
ноември 2006 г. / Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол. ; Изд. З. Стоянов ; 
Нац. дворец на културата ; Нац. ц-р за кн. при М-во на културата ; Посв. на 100-год. от рожд. на акад. 
Д. С. Лихачов ; Епиграф: „Homo mensura omnium rerum”. – Protagoras. N 98
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Ценност [: Опред.]. N 159
Разшир. публ.

Ценност [: Опред.]. N 160 
Редуц. публ.

Ценностен геном на българския книжовен и литературен език : Генеалогична феноменология 
– информационен код на изящното слово : Пленарен докл. / Посв. се на 130-год. от приемането на 
Търновската конституция, увенчала Кръстния път на българските възрожденски идеали ; Епиграфи: 
„Времето е чисто злато”. – Петко Р. Славейков ; „Минимална  единица за появата на нова 
информация са три прояви: Аз, Другият човек и семиотичната среда около нас (нещо като Троица!)”. 
– Ю. М. Лотман. N 161

Рез. на бълг. ез. с. 47-48.
Съавт.: С. Денчев, Н. Василев. 

Ценностен, лингвистичен и библиографски модел на „Житие и страдания грешнаго 
Софрония...” от Св. епископ Софроний Врачански: Информационен код (Към проблема за поетиката) 
: Плен. докл. / Посв. на 200-год. от смъртта на Св. епископ Софроний Врачански (1739-1813) ; 
Епиграф: „Болгария тебе венец плете, / а на небесе уже готов!” – Димитър Попски. „Ода за 
Софроний”. N 250

Разшир. публ.
Съавт.: С. Денчев, Н. Василев.

[Антон Павлович] Чехов в Болгарии : Переводы и литературная критика [: Историогр. текстол. 
библиогр. исслед.]. N 288

 Публ. и в:  <feb-web.ru/feb/chekhov/critics/ml2/ml2-0842.htm>.

*Шапкалова, Светла. Теоретико-информационни аспекти на образователната политика на 
съвременното българско православие : Дис. тр. за получаване на научно-образователна степен „доктор” 
по науч. спец.: 05.10.01 „Теория на научната информация” ; Науч. рък.: д.ик.н. С. Денчев, д.бог.н. Д. 
Киров. – София, 2010. – 190 с. : табл., граф., схем. – Ръкоп. N 470

Рец.: А. К. 

[ Шейсет и пет ] 65-годишнината на Държавния библиотекарски институт – днес: 
Университет по библиотекознание и информационни технологии (Модерно-традиционно осмисляне 
на научноизследователските линии : Щрихи към въпроса за построяване на ризома на изследователите 
на информационно-комуникативната сфера) / Епиграф: „Там, където няма форми, няма и идеи...” – Г. 
Флобер. N 265-а 

Публ. и в: <http://unesco.unibit.bg/sites/default/fi les/National_Conference-all-f.pdf>.
 
[Шейсет и пет] 65-годишнината на Държавния библиотекарски университет – днес: 

Университет по библиотекозание и информационни технологии (Модерно-традиционно осмисляне на 
научноизследователските линии: Щрихи към въпроса за построяване на ризома на изследователите на 
информационно-комуникативната сфера) (N 1302). N 272

 [Шейсет и пет] 65-годишнината на Държавния библиотекарски институт – днес: Университет 
по библиотекознание и информационни технологии (Модерно-традиционно осмисляне на 
научноизследователските линии : Щрихи към въпроса за построяване на ризома на изследователите на 
информ.-комуникативната сфера) / Епиграф: „Там, където няма форми, няма и идеи...” – Г. Флобер. N 
265-а.

Атаала(х) Аррани Шируани (Божидар от Аррани) (ХV в.) – Ахмед Ибн Маджид (ок. 1421 – 
ок. 1500)  – Теодор Адамович Шумовски (1913-2012). Ронеха розите рубинови сълзи  / Прев. от фарси, 
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араб. и рус. ез. ; Посв. се на всички бълг., които с честния си труд и с дарбата си разнасят славата на 
България далече извън пределите й. N 426   

Също и в: Тодор Петров. Qualis avis, talis cantus : Опит за биографични щрихи. – В. Търново, 2012, с. 9. 

Инга Александровна Шомракова : Аннот. библиогр. указатель [тр.] к 60-лет. ученого / Санкт-
Петерб. инст. культуры. Библ. фак. Каф. общ. библиогр. и книговед. ; Состав. А. Куманова ; Науч. ред. 
И. Е. Баренбаум ; Отв. за вып. Л. В. Трапезникова ; Рец.: А. В. Мамонтов. N 8 

Професор д-р Николай Яръмов : Портрет на учения в стила на интервюто [: Когнитологична 
проскопия] [: Ч. I-III] / БАН ; Висш мед. инст. Мед. фак. – Унив. б-ца „Царица Йоанна”; Клинич. ц-р 
по спешна медицина. Клиника по спешна хирургия; Науч. д-во на хирурзите. Сп. „Хирургия” ; Водещ 
беседата, авт. на биобиблиогр. преамбюл и бел.: А. Куманова ; Консулт. В. Велев ; Науч. ред. М. 
Куманов ; Библиогр. ред. Ц. Стайкова ; Лит. ред. и граф. дизайн-ред. Ц. Найденова ; Ез. консулт. А. 
Даскалов ; Худож. на фотопортр. А. Русев.   N 14

*  *  *

Bibliographical Homeostasis of the Planet – a Historiological Morphism of the Noosphere and 
the Axiology of the Sociocultural Unity of the Variety of Information Environment of the Humanity : XXI 
Century (Secondary documentary proscopy). N 162

Coaut.: S. Denchev, N. Kazanski.

The Bulgarian literary language as a hypercategory of the national security : Formulation of the 
problem / Epigraphe: „if the root is blessed, so are the branches”. – Ap. Paul. Romans. (11: 16). N 135 

Вж N 114.
Coaut.: S. Denchev, M. Kumanov, N. Vasilev.

Cognitology of the comparativistic terminology of library and information  terminology (To the 
problem of creation of a dictionary in English, Russian and Bulgarian languages) : Panepisteme of the library-
information sphere : The trilingual dictionary – tectonic mental device. N 32

Вж N 24. – Срв.: NN 27, 28; Публ.  и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2012).
     
Cоgnitology of the comparativistic terminology of library and information terminology : About the 

present edition (Foreword by the Editor-In-Chief and the Compiler) (11 September 2009). N 163
 Срв.: осн. публ. N 24.

Cor cordium : Портреты ученых [: проф., докт. наук: Ю. М. Лотмана, Ю. А. Шрейдера, А. С. 
Мыльникова, В. А. Щученко, И. В. Гудовщиковой, О. П. Коршунова, А. В. Соколова, Р. А. Казарьянца, 
В. Б. Краснорогова] в стиле интервью / Ведет беседы, авт. предисл., преамб. и примеч.: А. Куманова 
; Лит. ред. А. А. Соловьев ; Библиогр. ред. И. Л. Клим ; Худож. фотопортр. С. Я. Мицевич ; Худож. 
оформл. Н. В. Скородум ; [Рец.: А. В. Мамонтов]. N 9 

The English – Russian – Bulgarian Dictionary of Library and Information Terminology = Англо-
русско-болгарский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Англо-руско-
български речник по библиотечна и информационна дейност.    N 24

Вж NN 27, 28, 32. – Публ.  и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2010).

Epistemology of the infosphere : Methodological revelation / Epigraphe: „... virtu circonde / La tua 
misura, non alla parvenza / Delle sustanze che t`appaion tonde” – Dante Alighieri. N 99 

Publ. and in rus.: N 88.  
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Публ. и в: <http://www.simpsiummsuc.org/parts.htm>. 
Coaut.: S. Denchev.

Information Environment of the Culture of the Planet (On the Experience of Reading of the 
Nestinarstvo /Ritual Fire-Dancing/) : A Rational Map / Epigraphe: „Per veder cosa che qui non ha loco”  – 
Dante Alighieri. N 100

Publ. and in rus.: N 90.  
Публ.  и в: 1. <http://www.evarussia.ru; http://www.conf.cpic.ru>  <http://conf.cpic.ru/upload/eva2007/reports/

tezis_1086.doc>; 2. … // Information Society Technologies and Culture = Технологии информационного общества и 
культура :  XІ Intern. Conf. „EVA-2008”, Moscow, 2008 : Proceedings = 11-я ежегодная конференция „ЕVА-2008”, 
Москва. – [CD-ROM]. <http://www.evarussia.ru; http://www.conf.cpic.ru>. 

Coaut.: S. Denchev.

Information Modeling of the International Universal Bibliography: Rhizome of the Humanitarian 
Knowledge. N 272-а

Coaut.: N. Kazanski, N. Vasilev.

Knowledge-episteme – knowledge-tеchne : Transformatism of the Infosphere (Ontology of the 
Informatin Environment).  N 80

Publ. and in rus. – N 79;  Редуц. публ.: N 81. – Разшир. публ. на бълг. ез.: N 82.
Coaut.: S. Denchev.

Library and information sphere as a panepistemia : Trilingiual dictionary – mental tectonic 
instrument (Experience of publication in Sofi a of an edition by international team of authors from Russia, 
USA and Bulgaria) = Библиотечно-информационная сфера как панэпистемия : Трехъязычный словарь – 
тектонический ментальный прибор (Опыт  публикации в Софии издания международного коллектива 
авторов из России, США и Болгарии). N 266

Рез. на англ. и рус. ез.  <http://science-canada.com/archive.php> <science-canada.com/ru/archive.php>. 
Coaut.: S. Denchev.

Rational Intellectual Picture of the Philosophical-Religious Knowledge for Contemporary 
Information Modelling : Universal Structural Presentation. A Tree of Historic-Cultural Development of the 
Humanity. Religious branches. N 164

Res. in Engl. 
 
Rational Intellectual Picture of the Philosophical-Religious Knowledge for Contemporary 

Information Modelling : Universal Structural Presentation. A Tree of Historic-Cultural Development of the 
Humanity. Religious branches. N 190

The Religious Code of the Bulgarian Refi ned Speech : A Christian Universl Model. N 165
Res. in Engl.
Coaut.: S. Denchev, N. Vailev.

The Religious Code of the Bulgarian Refi ned Speech : A Christian Universl Model. N 191
Coaut.: S. Denchev, N. Vasilev.

Rhizomatic of the Information Environment : Visualization of the Humanitarian Bibliography. 
// Information Society Technologies and Culture : IX Intern. Conf. „EVA 2006 Moscow : Culture and 
Information Society Technologies. Century XXI : Electronic Information, the Visual Arts and Beyond”: 
Proceedings / M. I. Rudomino All-Russia State Libr. for Foreign Literature ; Europ. Comm., Moscow, 4-8 
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Dec. 2006. – Epigraphe: „Per veder cosa che qui non ha loco”. – Dante Alighieri. N 87
Publ. and in rus.: N 85.
Публ.  и в: 1. <http://www.evarussia.ru; http://www.conf.cpic.ru>; 2.   <http://conf.cpic.ru/eva2006/rus/reports/

content_809.html>; 3. <http://www.evarussia.ru; http://www.conf.cpic.ru>  <http://conf.cpic.ru/upload/eva2007/reports/
tezis_1086.doc>; 4. … // Information Society Technologies and Culture = Технологии информационного общества и 
культура :  XІ Intern. Conf. „EVA-2008” : Proceedings, Moscow, 2008 = 11-я ежегодная конференция „ЕVА-2008”, 
Москва. – [CD-ROM]. <http://www.evarussia.ru; http://www.conf.cpic.ru>.

Coaut.: S. Denchev.

Study of the civilizations : Way to the real cultural globalization (Life-giving tree of the historical 
and cultural development of the Humanity) / Int. conf. on education and globalization (Tehran, Islamic 
Republic of Iran, 2-3 October 2012) ; Committee 2: communication, education and globalization. – 15 р. N 
212 

Деп. в Техеранската нац. б-ка на Иран на 13.09.2014. Вж N 239. – Ръкоп. е предаден на директора на 
Техеранската нац. б-ка на Иран д-р Салихи Амири в рамките на посещението на Иран от Българската женска 
делегация. Вж N 374.

Coaut.: N. Kazanski. 

Tabula gratulatorum [І] : Систематизиран хронологично-азбучен библиографски списък на 
публикациите на членовете на Студентското научно общество на университета : 2005-2007 (NN 1-72) / 
[Състав. А. Куманова ; Библиогр. ред. М. Максимова ; Посв. се на С. Денчев.] N 292

Без подпис. 

Tabula gratulatorum [ІІ] : Систематизиран хронологично-азбучен библиографски списък на 
публикациите на членовете на Студентското научно общество на университета : 2005-2008 (NN 1-223) / 
[Състав. А. Куманова ; Библиогр. ред. М.  Максимова ; Посв. се на С. Денчев.]. N 293

Без подпис.  

Tabula gratulatorum [ІІІ-ІV] : Систематизиран хронологично-азбучен библиографски списък 
на публикациите на членовете на Студентското научно общество на университета : 2005-2009 (NN 
1-319) / [Състав. А. Куманова ; Библиогр. ред. М. Максимова ; Посв. се на С. Денчев.] N 296

Без подпис. 

Unique meetings of the women from Iran and Bulgaria – a touch   from the heart of Iran (Travel 
book for the visit of the Delegation of Bulgarian women in Iran – September 2014) : Аbstract. N 267

Рез. на редуц. публ.: N 263. – Осн. публ.: N 237.    
 
Universality of Humanitarian Knowledge : A Cognitive Context of the Infosphere (Nestinarstvo /

Ritual fi re-dancing/) : A Rational Planetary Historiographical Overlapping Map in the Anthropological Time 
Transmissions / Epigraphe: „and darkness covered the abyss, while a mighty wind swept over the waters” – 
Genesis (1: 2). N 111 

Publ. and in rus. – Тitle in ukr.: N 110. 
Публ. и в: <http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2008/eng/cd/44.pdf>. 
Coaut.: S. Denchev.

Universality of Humanitarian Knowledge : A Cognitive Context of the Infosphere : Nestinarstvo 
(Ritual fi re-dancing) : A Planetary Historiographical Map of the Anthropological Transmissions of Time) [: 
1] ; [Publication  in eng. of the script of the documentary fi lm of the same name : 2] / Epigraphe: „and they 
distributed to each as anyone has need” – Acts (4: 35). N 112 

Публ. и в:  <http://informingscience.org/2008/topic_order.htm>.
Coaut.: S. Denchev, D. Christozov, N. Kazanski.

Verba magistri : Пролегомена към ризома на библиосферата (Симон, К. Р. История 



1675

иностранной библиографии / Под ред. С. А. Фейгиной. – Изд. 2-е, испр. – М., 2010) ; Посв. се на 
светлата памет на историка на световния библиографски  процес К. Р. Симон (1887-1966 г.) 
по случай 50-годишнината от публикуването на неговия  труд „История на чуждестранната 
библиография”. N 232

Рез на рус. и англ. ез. – Разшир. публ.

Verba magistri. Пролегомена към ризома на библиосферата (Симон, К. Р. История иностранной 
библиографии / Под ред. С. А. Фейгиной. – Изд. 2-е, испр. – М., 2010) / Посв. се на светлата памет на 
историка на световния библиографски процес К. Р. Симон (1887-1966 г.) по случай 50-годишнината 
от публикуването на неговия  труд „История на чуждестранната библиография”. N 233

Рез. на рус. и англ. ез. – Редуц. публ.
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ХХІІІ.  ИМЕНЕН  ПОКАЗАЛЕЦ

Всички имена – нека така условно наречем съдържащото се в този показалец. 
Именен показалец от нов тип, който представлява не само разрез и допълнение към библиографията, 

посветена на юбиляра, но по-скоро е синтез на труда на учени и изследователи, вдъхновено работили преди нас и с 
нас, чийто опит и знания творческият екип на изданието усвоява и продължава.

Този показалец е инструмент, чрез който се представя новото градивно участие на колегиума, с чиято 
помощ, съдействие и/или в творческо съдружие е постигнат настоящият автобиобиблиографски продукт.

Привличането на хора с разнообразни научни интереси, професии, творчески възможности и талант, още 
повече допринася за повишаване качеството на този библиографски труд. Обединени от общата цел – да се приведе 
в действие един нов и модерен подход към образованието – формиране на перфектни специалисти, перспективно 
мислещи професионалисти и добре информирани хора с делови и нравствени качества, участващите в създаването на 
този показалец привнасят част от самите себе си, от своята индивидуалност, представи за творчески труд вдъхновение 
и мечти.

Поради богатото разнообразие на дейности, застъпени при изработването на отделните издания, както и за 
по-голяма прегледност на текста, се наложи да бъдат групирани и обединени под водещия вид авторска отговорност 
(напр.: състав.: състав. [и авт. предисл.]:, състав., историогр., предг.; състав. и отг. ред. – като състав.).

Следва общия им списък:
Видове дейности (авторска отговорност):

- библиогр. информ.;
- биобиблиогр. преамбюл и бел.;
- гл. ред.;
- граф. ред.;
- ез. консулт.;
- ез. ред., предисл., сигнифициран препис, послесл.;
- епигр.;
- за него/за нея;
- историогр., комент., им. и геогр. показалец;
- комп. набор;
- консулт.;
- курс лекции/ граф. дизайн-ред.;
- лит. ред.;
- лит. ред. и граф. дизайн-ред.;
- науч. и ез. ред.;
- науч. ред.;
- науч. ръковод.;
- обща ред. и епилог;
- отз.;
- подпис;
- посв.;
- посв. паметта;
- прев.;
- предг.;
- предисл.;

- протокол;
- ред.;
- рец.;
- рец. по ръкоп.;
- слово;
- справочно-информ. ред.;
- съавт.;
- състав.;
- състав. [и авт. предисл.];
- състав., историогр., предг.;
- състав. и отг. ред.;
- текст;
- текстолог. ред., тезаурус, предисл., 
 сигнифициран препис;
- терминолог. справочно-информ. ред.;
- техн. ред.;
- увод;
- увод. думи;
- увод. слово;
- фотопортр.;
- худож.-граф.;
- худож. оформл.;
- худож. ред.;
- худож. фотопортр.

В отделно приложение е представен Именният показалец на TABULA GRATULATORUM (с. 1682-1696).
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Адами Джузепе текст N 429
Айнщайн А. епигр. N 18
Айтматов Ч. за него N 284           
Ал-Бахлул Т. В. комп. набор N 17 
Александров Александър текст N 485
Александров Н.  текст  NN 501-503
Александрова К. библиогр. информ. NN 1, 2;

за нея N 383; състав. N 320, 323; 
текст NN 462, 483-а

Алексеев С. за него N 285             
Алигьери Данте епигр. NN 85, 88, 90, 95
Алтъпармаков Андрей реж. NN 104, 453 
Алтъпармаков Стефан опер. NN 104, 453
Ангелова Анелия състав. N 344; текст N 491 
Анков В. В. худож. N 17
Апостолова Боряна граф. ред. NN 23, 24, 

27, 32; съавт. N 306
Арабаджиева Т. за нея N 23
Арбузов Ал. за него N 275          
Арсенова И. рец. N 471
Атаала(х) Аррани Шируани 

епигр. N 203 ; текст N 426 

Бажан Микола за него N 280
Бакланов Г. за него N 283
Балкански Тодор рец. N 469
Баренбаум И. Е. за него N 16; науч. ред. N 8 
Баташки И. съавт. N 246
Белински В. Г. епигр. NN 259, 271
Белявский  Я. Е. науч. консулт. NN 11,12
Бердников Г. за него N 285             
Бердяев Н. А. епигр. N 137 
Берестова Т. Ф. за нея NN 362-364
Бикова И. А. курс лекции/ граф. дизайн-ред. 

NN 17, 392-397
Божилова В. съавт. N 157 
Бойчева С. ред. NN 24, 27, 32; 

съавт. NN 142, 170, 193, 215 
Бондарев Ю. за него N 284            
Бончева Т. за нея NN 23, 77
Св. княз Борис І Михаил за него N 251
Борисов Борис текст N 463 
Борисова  Марчела текст N 483-б
Боров Т. за него NN 86,192,194; 

посв. NN 2, 22, 86, 289, 294; 
посв. памяти N 9

Босев Р. за него N 278        
Брези Франческа консулт. NN 104, 453  
Бруно Дж. епигр. N 205 
Бургер Р. ред. NN 24, 27, 32  
Буров Стоян  рец. N 469 
Бушева Живка  рец. N 464

Вазов Иван епигр. NN 108, 171, 172
Василев М. за него NN 23, 77
Василев Н. бел. NN 40, 44-а; граф. ред. NN 24,

27, 32, 433-443-а; ез. ред. 433-443-а;
епигр. NN 33, 34, 43, 316, 444, 
446-447-452; науч. и ез. ред. NN 25, 26,
29, 30, 39, 316, 391, 446-452; обща ред.
NN 23, 31, 35-37, 42; предг. N 33; ред. 
NN 24, 27, 38, 40, 44-а, 44-б; съавт. 
NN 33, 44, 114, 120, 121, 127, 13140, 
143, 144, 151, 156, 161, 171, 172, 177, 179,
181, 182, 184, 186, 201, 205, 214, 215, 225,
228, 235, 238, 250, 251, 269,  270, 302,
309, 322-а, 366-368, 370, 371, 446-452;
състав. NN 33, 42, 260, 319, 320, 322.а,
323; текст NN 444, 445, 468; техн. ред.
NN 24, 27, 32 

Василева, Евелина библиогр. ред. NN 5, 10;
съавт. N 10

Василева Румелина ред. N 38; 
текст NN 471, 480

Василева С. науч. рък. N 463; съавт. NN 142, 
170, 193, 215 

Вациетис О. за него N 283
Велев Венцислав И. консулт. NN 14, 17, 18; 

ред. NN 23, 316; рец. NN 29, 37, 39, 44 
терминолог. ред. NN 25,26

Велев Евгени текст N 464
Велтистов Е. за него N 283          
Велчев П. за него N  370; рец. NN 34, 37, 40, 43, 

44-б, 444, 445
Вергилий епигр. N 375 
Вернадский В. И. епигр. NN 83, 84, 265, 290; 
 за него NN 200, 219-221, 224; посв. N 210
Виевиорка Мишел консулт. NN 104, 453
Вилфрид Елза консулт NN 104, 453
да Винчи Леонардо епигр. N 258
Владимирова А. съавт. N 313
Владимирова Паулина текст N 484
Възвъзова-Каратеодорова К. съавт. N 5
Вълков В.  текст N 496 
Върбанова-Денчева  Кристина текст NN 

454,465

Гаврилова М. библиогр. ред. N 291     
Генова Т. съавт. NN 102, 103, 119, 142, 
 170, 193, 215  
Георгиев Л. за него NN 23, 77 
Георгиев Лъчезар  текст N 474
Георгиева Е. за нея NN 23, 77
Георгиева Цветана рец. N 469 
Гетова-Златева Иглика съавт. NN 102, 103, 119, 

126, 142, 170, 193, 215   
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Гиляревский Р. С.  рец. N 477
Головко Г. В.  рец. NN 11, 12
Гончар О. за него N 283
Гордукалова Г. Ф. отз. N 2 ; рец. N 2 
Гриббл Ч. ред. NN 24, 27, 32
Гудовщикова И. В. епигр. NN 386, 388, 389; 
 за нея NN 386, 388, 389; 
 посв. паметта NN 388, 389 
Гумильов Лев Николаевич посв. N 210
Гълъбова Севдалина науч. рък. NN 473, 475; 

текст N 466 
фон Гьоте Й. В. епигр. NN 22, 77, 86, 166, 192

Даскалов Антон ез. консулт. NN 14, 18; 
 ред. NN 24, 27, 32, 104, 453; справочно-

информ. ред. NN 25, 26, 31, 33, 36
Дементиев А. за него N 285            
Денков К. за него N 278                         
Денчев С. Г. за него N 42, 214, 354, 357; 
 консулт. NN 34,
43, 444, 445; концеп. NN 92, 96, 104; науч. ред. 

NN 23, 29, 39; науч. рък. N 464, 468, 470; 
обща ред. N 26 ; отг. ред. NN 24, 27, 32, 
433-443-а; посв. NN 29, 33, 36, 292, 293, 
296, 300, 301, 307, 310, 314, 319, 446-447, 
448-452; предг. N 31; рец. NN 17, 22, 
31,36-38, 453, 463, 484, 486, 492; съавт. 
NN 44, 81, 82, 85, 88-90, 95, 97, 101, 106, 
109, 110, 114-118, 120-124, 126-129, 132, 
133, 136-139, 141, 143, 147, 149,  151, 156, 
161, 167, 168, 171-175, 177, 179, 182, 186, 
189, 201, 205, 225, 228, 250, 251, 261, 269, 
289, 294, 302, 309, 359, 361, 366, 371 

Депцова Т. Ю. отз. N 2 
Дерменджиева Т. ред. NN 24, 27, 32
Десев Б. за него NN 23, 77
Джакоза Джузепе текст N 430
Дикова Т. разговора води N 384-б 
Димитрова Р. съавт. N 309  
Добронравов Н. за него N 283           
Драч Ив. за него N 284           
Дударев Ал. за него N 285             
Дюгмеджиева, Петя състав. N 5
 

Евтушенко Евг.  за него N 285             
Еко Умберто епигр. NN 116, 117, 141, 196, 198, 200, 

218, 221, 222, 224, 240, 253, 254, 298, 
299, 304

Енчева Марина за нея NN  378, 379; състав. NN 
340, 345, 351; съавт. N 173; текст NN 
459, 460  

Ефтимов Д. худож. N 13
Ефтимова С. съавт. NN 126, 145, 147, 174

Загребелни П. за него N 275              
Закруткин В. за него N 283            
Захариева Йорданка текст N 469
Захарчук Татьяна текст N 477
Зверевич В. В. състав. NN 24, 27, 32 
Златева Е.   за нея NN 23, 77
Златкова Пламена  съавт. NN 102, 103, 119, 

122, 126, 142, 145-147, 170, 173, 174, 193, 
215; текст N 472

 

Иванов Д. за него N 178 
Иванчева К. текст N 497 
Игнатова Е. съавт. NN 122, 126, 145-147, 174 
Илиев Иван текст N 486 
Илиева Стефка ред. NN 496-503; 
 рец. NN 24, 27, 32 
Илика Луиджи текст N 430
Исаакян Аветик текст N 425 

Йоан. (1: 14) епигр. N 356
Йовков Й. епигр. NN 259, 271
  

Казаков И. съавт. N 313
Казански Н. Р. библиогр. ред. NN 18, 22; науч. 

ред. NN 31, 36, 37, 291, 316, 453; прев. N 
432; рец. NN 24-27, 32, 38, 40, 42, 44-а, 
44б, 433-443-а, 485, 487-490; съавт. NN 
44, 91, 101, 106, 109, 118, 120, 121, 123, 
124, 127-129, 133, 143, 144, 156, 168, 179, 
186, 207, 234, 302, 366, 371; терминолог. 
ред. NN 23, 29, 33, 34, 39, 43, 444, 445

Каламома Г. съавт. NN 248, 319
Каминский В. И. посв. паметта NN 13, 76 
Каратыгин Т. Ф.  за него NN 369, 375, 376, 382
Каратыгин Ф. И. посв. паметта NN 369, 
 375, 376
Кейв А. В. лит. ред. N 17
Киров Д. науч. рък. N 470 
Клим И. Л. билиогр. ред. NN 6, 9, 11, 17
Св. Климент Охридски, 
 архиепископ епигр. N 115
Клюев В. К. за него N  377; рец. N 44
Коен И. рец. N 42
Кожухарова Мария състав. N 10
Колева В. съавт. N 322
Колицова Габриела съавт. NN 347, 348; 
 текст N 492
Коломиец М. за него N 275   
Константинов Г. за него N 278
Конфуций епигр. N 372
Коровицына С. И. соавт. N 72
Костадинов И. съавт. NN 206, 308
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Костова Н.  текст N 481
Кочев Н. Цв. консулт. NN 104, 453; науч. 

ред. NN 29, 39;  рец. NN 12, 17, 21 
Кралев С. за него N 23
Кръстева Й. съавт. N 169
Кръстева Росица текст N 475
Кукудова Н. съавт.  N 5
Куманов М. за него NN 291, 316; историогр., 

комент. науч. консулт. NN 34, 43; науч. 
ред. NN 14, 18, 25, 26, 29, 39, 44 ; рец. N 
37; сцен. NN 104, 453; съавт. NN 101, 
114, 118, 123, 124, 128, 129, 132, 133, 168, 
181, 182, 186, 201, 214, 302

Куманова А. ведет беседы, авт. предисл., 
преамб. и примеч. NN 9, 14, 25, 26, 42, 
391; гл. ред. NN 24, 27, 32, 433-443-а; 
дис. и автореф. NN 1-4; ел. ресурс NN 
20-21; за нея NN 37, 218, 299-а; им. и 
геогр. показалец NN 5, 7, 8, 24, 29, 32, 34, 
42, 43, 292, 293; курс лекции NN 392-422; 
науч. ред. NN 10, 324-352, 444, 445, 447-
452; науч. рък. NN 34, 322-а, 484-492; 
оратория NN 446-452; прев. NN 423-430; 
предг. NN 30, 33; ред. NN 324-327, 330-
340, 342, 343, 344, 347-350, 433-445, 493-
495, 497, 501-503; ред. прев. NN 431, 432; 
реж. NN 104, 453; рец. NN 1, 2, 353-383, 
454-462, 463-483; съавт. NN 5, 10, 33, 44, 
91, 109, 110, 172, 175, 185, 234, 238, 248; 
сцен. NN 104, 453; състав. NN 5, 7, 8, 24, 
29, 32, 34, 42, 43, 292, 296, 307, 293, 310, 
314, 319, 320, 322-а, 323, 324, 328, 330-
342, 343, 345, 346, 349, 351, 352, 433-443-
а; текст NN 1-4; 5-19; 22-44-б;45-50;51-
272-а; 273-432; 493-495; науч. рък. и рец. 
504/1-2228/1725; за нея 2229-2589

  

Лабинцев Ю. за него N 355; рец. N 423
Лезгешвили И. беседу ведет N 384
Леков, Дочо науч. ред. N 5
Ленкова С. за нея NN 23, 77
Леонов  В. П. за него N 358, 359-361; 
 текст N 424; рец. NN 11, 12, 31, 36, 472 
Линден  И. Л. ред. NN 24, 27, 32
Липскерова К. прев. N 123
Лихачов Д. С. за него N 356; посв. N 98, 356
Лозинский М. Л. прев.  NN 85, 88, 90, 95
Лосев А. Ф. епигр. N 374 
Лотман Ю. М. епигр. NN 161, 201, 290; за него 

NN 385, 387 
Лука (21:13; 19) епигр. N 18
Льоконт дьо  Лил  Шарл текст N 427

Мазурицкий А. М. рец. N 477 
Майнхард Ф. рец. NN 24, 32  
Макаренко Антон Семьонович за него N 286
Маклуън М. епигр. N 109
Максимова Марияна библиогр. ред. NN 23, 31, 

33, 34, 36, 39, 43, 291, 293, 296, 307, 310, 
314, 316, 319, 320, 323, 444, 445; ред. NN 
24, 27, 32, 37; справочно-информ. ред. NN 
25, 26, 29; съавт. N 113, 306, 366, 371

Мамонтов А. В. науч. ред. N 6; науч. рък. NN 1, 
3, 17; посв. N 17; рец. NN 1, 8, 9, 11, 12

Мандельштам О. Э. епигр. NN 180, 189
Манчев В. науч. ред. N 37 
Манчева Р. текст N 431
Мариуш Полцин, о. консулт. NN 104,453  
Мат. (9: 17) епигр. N 158
Мат. (9: 37) епигр. NN 132, 386, 388, 389
Матев Николай  рец. N 466
Матевосян Х. за него N 285
Матова М. състав. NN 260, 319-а-321, 323
Маяковски Вл. за него N 281
Меродийска В. състав. N 307; текст N 487 
Св. Методий, архиепископ  за него N 269            
Мизов Максим  текст  N 482
Мирчева Мария  текст N 488  
Митко В.  рец. N 44
Михайлова И.  разговора води N 384а
Михеева Г. В. науч. консулт. N 477
Михова М. текст N 498 
Мицевич, С. Я. худож. фотопортр. N 9
Младенова Мария за нея N 23; нач. рък. N 472; 

рец. NN 23, 24, 27, 32 
Муканова П. ред. NN  378, 379, 459-461  
Мутафов Х.  рец. NN 29, 39, 444, 445, 466, 468 
Мутафчиева В. за нея N 278 
Мърквичка Иван епигр. N 486

Назърска Жоржета науч. рък. NN 457, 458; 
състав. NN 267, 457, 458; текст N 456

Найденова Ц. И. лит. ред. и граф. дизайн-ред. 
NN 13-15, 17-19, 22; ред. NN 24, 27; 
справочно-информ. ред. NN 25, 26, 31, 
33, 36

Найдич Э. Э. за него N 353; рец. NN 1, 3, 6
Нанкова Мариела съавт. N 173 
Недева Е. библиогр. ред. N 291
Неделчева Божана рец. N 473
Никова М. съавт. NN 122, 145-147, 173, 174 
Николова Б. граф. ред. NN 24, 27; ред. NN 24, 

27, 496-503; съавт. NN 173, 174, 185, 
223, 310-312, 314, 368, 370 

Николова Ив. съавт. N 194 
Новиков В. за него N 281             
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Обретенова Тонка за нея N 277
Овчинников Вс. за него N 285             
Откр. (2: 19) епигр. N 356

Св. Павел, апостол епигр. N 78; Деян. (4: 35) N 
129; Деян. (13: 47) N 356; Евр. (11: 1) NN 
120, 121, 127, 143, 144, 179; 1 Кор. (13: 
10)  N 225; Рим. (11: 16) N 156; 2 Тим. 
(2: 3) NN 18, 114  

Павлова Иванка рец. N 465
Павловска Елена текст N 476
Св. о. Паисий Хилендарски, йеромонах за него 

NN 25, 26, 303, 311, 312; посв. NN 28, 29, 
31, 36 

Палашев Николай науч. рък. N 468
Пандулис А. съавт. NN 229, 235, 245, 322-а
Панкин Б. за него N 283             
Панов И. ред. NN 40, 44-а, 44-б
Парижков П. посв. N 425 
Парижкова Любомира съавт. N 173 
Паси Исак  консулт. NN 34, 43, 444
Пастернак Борис прев. N 425
Паунов Б. за него N 23
Пенева С. съавт. N 309 
Пенева Ц. текст N 499  
Пенков Димо рец. N 470
Песталоци Йохан Хайнрих епигр. N 382
Петева Ирена науч. рък. N 463;  рец. N 44
Петрицкий В. А. рец. N 2 
Петров В. прев. NN 22, 77, 86, 166, 192
Петров Тодор за него  NN 30,227
Петрова, Ив. съавт.  N 5 
Писанов Владислав Леонидович за него N 367
Писанов Леонид Петрович за него N 367
Пискюлиев И. съавт. NN 206,308 
Платон епигр.  NN 16,151
Полански П. ред. NN 24, 27
Плиний Млади епигр.  N 381
Попандонова-Желязова Екатерина 
 текст N 478
Попова П. съавт. NN 102, 103, 119, 126, 142, 170, 

193, 215   
Попски Димитър епигр. NN 228,250
Правдомирова Донка за нея N 356; 
 текст NN 455, 467
Пулева А. подпис – вж  Куманова А.
Пушкин А. С. епигр. N 13; за него N 76
Пърс Ч. С. епигр. NN 181, 182, 202 

Рагьова Д. съавт. NN 130, 131 
Райчевски С. рец. NN 29, 39
Ралева Д. библиогр. ред. NN 24, 27, 37, 44, 291, 

316; справочно-информ. ред. NN 23, 29, 

33, 34, 39, 43, 328, 329, 333, 337, 341, 346, 
352; текст; терминолог. ред. NN 25, 26, 
31, 36, 444, 445

Рангелова Роксана  текст N 489
Рерих Е. И. епигр. NN 386, 388, 389; текст N 428
Ричардсон Д. В. състав. N 24 
Русев А. худож. N 14

Абу Абдалах Мушрифаддин Саади Ширази 
епигр. NN 101, 118, 123, 237, 251-а

Сачев Е. за него N 374
Св. Св. Седмочисленици (Св. Константин-

Кирил Философ, Св. архиепископ 
Методий, Св. архиепископ Климент, Св. 
епископ Наум, Св. епископ Горазд, Св. 
Сава, Св. Ангеларий) за тях N 251

Симеонова Костадинка рец. N 465
Симеонова Р. ред. NN 24, 27
Симова П. съавт. N 5 
Симон К. Р. за него, посв. NN 232, 233
Симони Ренато текст N 429
Сирийски С. текст N 500
Сыркин А. Я. прев. N 79
Скородум Н. В. худож. оформл.  NN 9, 11, 12, 17
Славейков Петко Р. епигр. N 161 
Соколов А. В.  за него NN  372, 373, 380; посв. N 

380; рец. NN 2, 17, 31, 35, 36, 42, 477 
Соколов Вл. за него N 284                  
Соколов Э. В. науч. консулт. NN 11, 12 
Соколова С. съавт. N 199 
Соловьев А. А.  лит. ред.N 9 ; обща ред. NN 11, 

12; ред. N 6
Св. Софроний Врачански, епископ посв. NN 29, 

36, 228, 250
Стаднюк Ив. за него  N 284                  
Стайкова Ц. библиогр. ред. N 14 ; слово N 13 
Станоева Р. съавт. N 151 
Стефан Пашов, о. ред. NN 33, 446-452  
Стефанов Красен рец. N 471
Стефанова Василка техн. ред. NN 23, 24, 27
Стилиянов Т. текст N 490
Стоев Г. за него N 278
Стойкова Добринка науч. рък. N 483-б
Стоянов Ж. рец. NN 15, 19, 22, 29, 39, 475
Струмина С.  разговора води N 384-в
Субетто А. И. за него N 316, 391; рец. N 44; 

текст N 390
Сукиасян Г. А. состав. NN 24, 27  
Сърнадска Д. съавт. N 10
             

Тарковски А. А. епигр. NN 116, 117, 141
Теофанов Ц. ред. NN 40, 44-а, 44-б
Теофилов Иван ред. NN 44, 446-452; рец. NN 25, 



1681

26, 29, 31, 33, 34, 36, 39, 43
Тесля Е. В. отз. NN 2
Тилева, В. съавт. N 5
Тиманова Ольга текст N 479
Тодоров Илия науч. ред. [с предг.] N 10
Тодорова Б. рец. NN 40, 44-а, 44-б 
Тодорова Т. съавт. NN 145, 147, 173, 174; текст 

N 483
Томова Елена рец. NN 444, 445; терминолог. 

ред. NN 25, 26
Топалова Тодора за нея NN 23, 77 
Трапезникова, Л. В. отв. за вып. NN 7, 8
Трендафилов, Ст. съавт. N 5
Трендафилова Р. съавт. N 10
Тренчева Тереза състав. NN 339, 343; текст 

N 473
Трифонова Г. съавт. N 126 
Туровская А. А.  рец. NN 1, 3
Тутунаров  Х. съавт. N 261

Фадеев Ал. за него N 274; рец. NN 40, 44-а, 44-б                   
Филипова С. библиогр. ред. N 316
Филчева К. худож. N 18
Флобер Г. епигр. NN 247, 265-а
 

Хамид Г. за него N 275
фон Хердер Й. Г. епигр. NN 259, 271
Хораций епигр. NN 369, 375 
Храпченко М. за него N 275
Христова Б. рец. N 472
Христозов Д. Г. рец. NN 24, 27, 42 
Хун Цзичен епигр. NN 316, 358, 359, 361-363

Цанев Г. за него N 278   
Циолковски К. Е. епигр. N 374 

Чаковски Ал. за него N 284                  
Чехов Антон Павлович за нег  N 288                  
Чивилихин В. за него N 283              
Чобанов А. за него N 368 

Шапкалова С. съавт. NN 102, 103, 119, 126, 
142, 170, 193, 215, 267; текст N 470 

Шатров М. за него N 284                  
Шаффнер Б. ред. NN 24, 27
Шичалин Ю. А. прев. N 16
Шнайдер Г. епигр. N 249 
Шомракова И. А. науч. ред. N 7  
Шрайберг Я. Л. ред. NN 24, 27

Щученко В. А. науч. консулт. NN 11, 12

Юго Виктор епигр. NN 316, 484
  

Янев Сергей техн. ред. NN 15, 19, 22; худож. 
ред. N 23  

Янкова И. науч. рък. N 471; рец. NN 463, 473, 
475, 491

Яръмов Н. гл. ред. N 18; епигр. NN 116, 117, 141; 
консулт. NN 104, 453; науч. ред. NN 29, 
39, 44 

Alighieri Dante epigr. NN 87, 99, 100
Apostolova B. graph. еd. NN 24, 28, 32

Boycheva S. ed. board NN 24, 28,3 2
Burger R. ed. board NN 24, 28, 32

Cicero epigr. N 243
Christozov D. coaut. N 112; rev. NN 24, 28, 32

Daskalov A. ed. board NN 24, 28, 32
Denchev S. coaut. NN 80, 87, 99, 100, 111, 112, 

135, 162, 165, 191, 266; manag. ed. NN 24, 
28, 32; sci. ed. N 41

Dermendzhieva T. ed. board NN 24, 28, 32

von Goethe J. W. epigr. NN 15, 19, 289, 294
Gribble C. E. ed. board NN 24, 28, 32

Heidegger M. epigr. N 139
Horatius epigr. N 380

Kazanski N. coaut. NN 112, 162, 212, 272-а; rev. 
NN 24, 28, 32; terminol. and inform. ed. 
N 41

Kochev N. Tsv. sci. ed. N 41 

Kumanov M. coaut. N 135; sci. ed. N 41
Kumanova A. compil. NN 24, 28, 32; ed.-in-chief  

NN 24, 28, 32; coaut. NN 111, 272-а

Lynden I. L. ed. board NN 24, 28, 32

Mainhard F. rev. NN 24, 28
Maximova M. ed. board NN 24, 28, 32, 41
Mihetec V. N 365
Mladenova M. rev. NN 24, 28, 32
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Mutafov H. rev. N 41

Naydenova T. ed. board NN 24, 28, 32
Nikolova B. ed. board NN 24, 28, 32; graph. еd. NN 

24, 28, 32

Polansky P. ed. board NN 24, 28, 32
Protagoras epigr. N 98

Raleva D. ed. board NN 24, 28, 32; ref. and inform. 
ed. N41

Raychevski S. rev. N 41
Richardson J. V. compil. NN 24, 28, 32; rev. N 41

Schaffner B. L. ed. board NN 24, 28, 32
Simeonova R. ed. board NN 24, 28, 32

Shraiberg Y. L. ed. board NN 24, 28, 32
Stefanova V.  techn. еd. NN 24, 28, 32
Stoyanov Z. rev. N 41
Sukiasian E. R. compil. NN 24, 28, 32

Teofi lov I. rev. N 41

Vasilev N. coaut. NN 135, 165, 191, 272-а; graph. 
еd. NN 24, 28, 32; sci and lang. ed. N 41; 
techn. еd. NN 24, 28, 32

Velev V. rev. N 41

Yaramov N. sci. ed. N 41

Zola E. epigr. NN 6,190
Zverevich V. V. compil. NN 24, 28, 32

ИМЕНЕН  ПОКАЗАЛЕЦ
(към TABULA GRATULATORUM – NN 1-1725)

(по с. 1490-1603)

Абаджиев, И. [811]
Абди, М. [646] 
Абихт, Рудолф за него [235] 
Августин Св. за него [1111]
Аврамов, Е.  съавт. [1543]
Аврамова, В. [1397]
Азеф, Евно за него [510] 
Айнщайн, А. за него [17]  
Акифьева, И. Ю. состав. [432]  
Александров, А. [80-81][438][1489]
Александров, Б. [647][918]; съавт. [556] 
Александров, Г. [1200]
Александров, Н. [812] 
Александрова, А. съавт. [1573]
Александрова, В. [813][1587] 
Александрова, Д. [439]  
Александрова, Й. съавт. [1576]
Александрова, К. [814][1588-1589]; състав. [1516][1713]
Александрова, Т. [440][815-816] 
Александър, Иван цар за него [1321]
Алексиев, А. съавт. [1682]
Алексиев, О. [82-83] 
Алексиева, Д. [1490]; съавт. [765] 
Алексиева, И. [441][542]
Алексиева, К. [913][1008-1009][1021][1024][1026][1409-1410]
Алексиева, Кристина [1025]
Алексова, И. съaвт. [1570]
Алексова, Мариана ред. [599]  
Алипиев, Петър за него [1183]
Алтъпармаков, Андрей реж. [43][103-106]
Алтъпармаков, Стефан операт. [43][103] 
Амартол, Георгий за него [1456-1457]
Американов, Божидар съавт. [1618]
Аначкова, В. съавт. [209] 
Ангеларий Св. за него [1526][1585]
Ангелов, Боньо [817][1590] за него [1135]
Ангелов, Д. за него [250]  
Ангелов, З. [648 ][818][1491]
Ангелов, Н. [543] 

Ангелов, С. [84-85] 
Ангелова, А. [819]; съавт. [1676]
Ангелова, Г. [1096][1130-1131]; съавт. [1555]
Ангелова, Й. съавт. [1225]
Ангелова, К. съавт. [1550]
Ангелова, Л. съавт. [1551][1566][1618][1716][1688]
Ангелова, М. съавт. [745] 
Ангелова, Н. съавт. [1607]
Ангелова, П. съавт. [674] 
Ангелова, Р. [5][86-88][332-333][758]
Ангелова, С. [89][544]; съавт. [1678]
Ангелова, Я. [90-91] 
Андонов, И. съавт. [794] 
Андонова, Г. съавт. [1564][1717]
Андонова, М. съавт. [1685]
Андонова, Ф. [1591]
Андреев, Веселин за него [1261]
Андреева, К. [7][26][206]  
Андреева, С. [649] 
Андреевска, С. [650] 
Андрейчин, Иван Ст. състав. [878]; състав., предг. [885]
Анева, Е. съавт. [890] 
Анева, М. съавт. [1573]
Антова, А. съавт. [1563]
Антонова, Веселина за нея [339][433]; състав. [402] 
Апостолов, Б. съавт. [1690]
Апостолова, Б. [545-547][651-653][820][914-916] 
Апостолова, В. [442][548][654][1116-1117]; съавт. [545] 
Апостолова, Л. [92-93][443]
Арабаджиева, Тодорка за нея [444][550][1643] 
Арнаудов, Александър за него [742] 
Арнаудов, М. предг. [890]
Арнаудова М. съавт. [1618]
Аролска, В. съавт. [1707]
Арсенкова, В. съавт. [1550]
Арсенкова,  Ж. [334] 
Арсенова, Искра ред. [599] 
Арсова, А. съавт. [1576]
Асенов, А. [655-656][1678]
Асенова, В.  съавт. [1554]
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Асенова, Д. съавт. [687][1524]
Асенова, М. съавт. [794] 
Асенова, С. [549] 
Асенова, Ю. съавт. [773] 
Асенова, А. [938]
Аспарухов М. съавт. [1618]
Атанасий Александрийски Св. епископ за него [1321]
Атанасов, Б. съавт. [1551]
Атанасов, В. съавт. [1493]
Атанасов, Г. съавт. [1679]
Атанасов, Джон за него [346] 
Атанасов, И. съавт. [1554]
Атанасова, В. съавт. [1501]
Атанасова, Г. съавт. [1686]
Атанасова, Е. [444][550]; съавт. [1035]
Атанасова, К. А. [657-658] 
Атанасова, М. съавт. [1549][1699]
Атанасова, С. [1385]
Атов, К. съавт. [1682]
Афура, Я. [95] 
Ахмед, A. [911-912][1317-1318][1323-1324]
Ахмедова, А. [1421]

Бабев, Димитър ред. [869] 
Багряна, Елисавета за нея [1289-1290]
Базан, М.  [1537][1592]
Байраков, Д. [335] 
Байрон, Дж. за него [813] 
Бакалов, Ганчо [602]; за него [602] 
Бакалов, Тодор за него [406][456]  
Бакалска, А. [96] 
Бакърджиева, Д. [822]
Балабанов, Александър предг. [872]; ред. [867] 
Балан, Александър Теодоров за него [404] 
Баласчев, Георги за него [293] 
Балъкчиев, С. [1471][1492]
Банков, Н. [1593]
Банова, Д. [1302][1308]
Барбов, Никола операт. [658]  
Баренска, Г. [97-98][445] 
Баткова,  М.[917][1325]; съавт. [1492]
Башев, Владимир за него [1356-1357]
Башева, Миряна за нея[1191] 
Беглиот, У. за него [1559]
Беда Достопочтени за него [1547][1629]
Бекриева, А. [1594]
Белева, Б. [1424-1425][1452-1453]
Белева, Д. съавт. [1571]
Белева, Й. [823] 
Белева, Р. [551] 
Беловицкая, А. за нея [716] 
Беломачева, И. [659] 
Белчева, Б. съавт. [1688]
Бенедишева, Б. [1271][1272]
Берберов, Михаил за него [1478]
Берборова, Д. съавт. [777] 
Березова, П. [1083-1084][1528]
Берестова, Татяна за нея [568]  
Бернар, Роже за него [322][467] 
Берова С. съавт. [1618]
Бертран, Ян Артюс за него [408] 
Биелски,  Миечислав за него [193-194] 
Бирнбаум, Хенрих за него [121] 
Бисеринкова, В. [1595]; съавт. [1675]
Благоева, Д. [1359][1570]
Бобчев Никола състав., ред. [555]
Богданов, А.[1083-1084]
Богданов, Анатоли [552][662]
Богданов, Мирослав комп. диз. [241-242] 
Богданов, Петър [1141]
Богданова, Д. [99] 

Богданова, П. [100-101][446] 
Богоев, Б. съaвт. [1572]
Бодлер, Ш. за него [813] 
Божилов, Божидар за него [1016-1017]
Божилов, Д. [102-103] 
Божилова, В. [43][104-106][171][447-449] 
Божилова, Величка за нея [447] 
Божинов, Александър за него [833]; състав. [857]
Божков, И. съавт. [1528]
Бойчева, И. [450][815-816] 
Бойчева-Бориславова, Лиляна [1124-1125]
Бондаренко, В. съавт. [780] 
Бонев, А. [451] 
Бонев, Б. [1362]
Бонев, Георги Х. за него [833]  
Бонева, Р. [1083][1084]
Бонева, Радина [553]
Бончев, Атанасий, архим. за него  [651] 
Бончева, В. [1507]
Бончева, Теменужка за нея [459-560] 
Борделова, П. [452] 
Борис (Михаил) Покръстител Св. княз за него [616][1497][1528]
Бориславова, Ж. [1457]
Борисов, Б. [336][1335][1596]
Борисов, Борис [8-9][107-108]
Борисов, К. [1133][1467-1468]
Борисов, Н. [663-666][925-926]
Борисова Т. [337] 
Борисова, Б. [1245][1334][1336][1363][1555]
Борисова, В. съавт. [780] 
Борисова, Г. съавт. [1554]
Борисова, К. съавт. [1543]
Борисова, М. [109][1550]
Борисова, Т. съавт. [1577]
Борисова, Ц. съавт. [1676]
Боров, Тодор за него [24][53-54][165-166][1524]
Ботев, Христо за него [375][403] [1426][1442-1443]
Бохачев, Г. съавт. [1530]
Бошкилова, С. [1617]
Бошнаков, Б. [110]; съавт. [777] 
Бояджиев, Димитър за него [1198-1199]
Бояджиев, Добри [44][667]; съавт. [610] 
Бояджиева, А [927][928]; съавт. [94] 
Бояджиева, Д. [338] 
Бояджиева, М. [1597]; съавт. [1564][1717]
Бранимирова – Белмустакова, Е. съавт. [1574]
Братанова, Б.съавт. [1492]
Братанова, З. [111] 
Братинов, Петко за него [1322]
Брези, Франческа консулт. [43][103-106]
Брождин, К. съавт. [1682]
Бунева, Т. [45][112-113] ; съавт. [67-69] 
Бурин, Иван за него [902][965]
Бурова, Д. [1390]
Буровска, Л. съавт. [1554]
Буровска-Нещерева, С. съавт. [1554]
Бухова, Г. [1529]
Бъкличарова-Гергова, В. [824][1598]
Бънкова, М. съавт. [513][624] 
Бързанов, С. [825-826] 
Бъчварова, Н. [1281]

Вазов, Иван за него [365][399][508][813][833][867][1022-1023]
[1078][1099][1129]

Вале, Л. за него [1519]
Вангелова, В. [1575]
Вапцаров, Никола за него [999-1000]
Варадинов, Д. [668]
Василев, В. [1100-1101][1330]
Василев, В. съавт. [697] 
Василев, Васил [1331]
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Василев, Д. [1307]
Василев, Марин за него [495][604][1590][1634]
Василев, Н. [640][827-829][942-943][1250-1251][1291][1317][1365]

[1391][1650] [1715]; съавт. [484][698][728][730];  ред. 
[1535][1723]; състав, послесл [911][913][923] [931][933]
[936][940] [962][980][982][984][986][987][993][995]
[997][999][1001][1006][1008][1010] [1013-1014][1016] 
[1018][1022][1024][1025][1038][1041][1043][1045]
[1047][1050][1053][1059][1061] [1075][1076][1055-
1058][1062-1067][1069-1070][1077-1081][1083][1085]
[1087][1089-1094][1096-1100][1103][1105-1106][1107]
[1108][1109][1111-[1114][1116][1118][1120][1122-1124]
[1126-1130] [1137][1139][1142-1143][1145-1146][1149]
[1154][1157][1159][1160][1162-1163][1168][1171-1172]
[1174][1179][1184][1186][1188][1190-1191][1193][1196]
[1198] [1201][1203][1205][1209][1211][1213][1216]
[1220] [1222] [1228][1230][1232][1234][1237][1240]
[1243] [1246][1254][1256][1258][1262][1268][1271]
[1273][1275][127-[1280][1282]-[1284][1288-1289][1296]
[1298][1300][1303-1305][1308-1309][1311][1313-1314]
[1319][1322-1323][1326][1329-1330][1332][1335][1337] 
[1339][1342][1344] [1346][1349][1351][1353][1356]
[1358][1368-1369][1373][1376][1382-1383][1385]-[1387]
[1388][1393][1395][1398][1400][1402][1404][1407]
[1409][1411][1413][1417][1419][1424] [1426-1427]
[1433][1435][1438] [1440][1442][1444-1445][1447]
[1449][1451-1452][1455][1456][1458][1460][1462-1463]
[1465] [1467][1469][1472][1475][1477-1479][1481]
[1483][1485][1487][1515-1516][1714]; науч. ред. [1589]
[1713][1653]

Василева, А. съавт. [1550]
Василева, Г. [1413-1414][1460-1461][1472-1473]; съавт. [821][1575] 
Василева, Д. [1599]; съавт. [1554]
Василева, Й. [1225]
Василева, К. [830] 
Василева, М. [453][1144][1206][1344][1345]; съавт. [830][1579]
Василева, Маргарита  ред. [40] [323]
Василева, Румелина, ред. [1589][1713]
Василева, София[114][454]; за нея [591] 
Василева, Христиана състав., ред. [847] 
Василева, Ю.  [669][747][944-961] 
Василка Младенова за нея [1658]
Вацов, Н. съавт. [1549]
Вацова, О. [455][850]
Вежинов, Павел  за него [1098]
Везирова, К. [10][115] 
Велев, А. [1493]
Велев, Венцислав [670][831-832[963]; за него [809]  
Велев, Евгени за него [723] 
Велева, М. [671-673][964]
Велинов,  Я. [674] 
Велинов, Н. съавт. [1573]
Велинов, Т. [1339][1340]; съавт. [1555]
Велинова, Валентина съавт. [1507]
Велинова, С. съавт. [1569], 77
Величков,  Константин за него [450][458][980-981]
Величкова, Д. [966-979][1226]; съавт. [746]
Величкова, И. съавт. [1550]
Величкова, Л. [1][116-117] 
Величкова, М. [339][554] 
Величкова, Р. [118-119] 
Величкова, С. [120] 
Величкова, Ю. [1600]; съавт. [1687]
Велков, Л. [1601][1604]
Велков, С. съавт. [1493], 73
Велкова, В. съавт. [1684]
Велкова, Калина [456]; съавт. [347] 
Велкова, М. съавт. [1618][1688]
Велкова, П. [555] 
Велкова, Т. съавт. [1552]
Велчев, Н. [1602]
Велчев, Петър за него [730]; подб., прев., встъп. студ. [730][876]; 

рец. [1203][1535]
Велчев, Станислав за него [749] 
Велчева, Боряна за нея [135][305] 
Велчева, Ж. [1456]; съавт. [444][550] 
Велчева, Т. съавт. [1607]
Венева, С. [675][1494]  
Венкова, Д. [121] 
Веселинов, Н. [556][1236]  
Веселинова, В. [122] 
Веселинова, Р. [557] 
Виденов, Б. [1362]
Виденов, Михаил ред. [622] 
Виденов, Р. [1228][1229]
Виденова-Илиева, В. съавт. [516] 
Видинова, И. съавт. [1687]
Виевиорка, Мишел консулт. [43][103-106]
Викторов, Ю. [457]
Вилер, Г. за него [1499][1512][1612]
Вилфрид, Елза консулт. [43][103-106][171][207] 
Витанова, В. [1157][1423][1478]
Витанова, Т. [11][123] 
Владимиров, А. [833] 
Владимиров, Б. [676]; съавт. [1559]
Владимиров, В. [124]
Владимиров, Ст. съавт. [854][880] 
Владимирова, А. [458]; съавт. [866] 
Владимирова, Д.  съавт. [1707]
Владимирова, К. [834][1603]
Владимирова, М. [1342][1343]; съавт. [666-677][854][880][1555]
Владимирова, Н. [12-15][46-[49][125][678][835] [985]; съавт. 

[67-69]
Владимирова, П. [50-51][126-127]
Владислав Граматик за него [1067][1068][1355]
Владова, С. [16] 
Влайков, Тодор за него [1076]
Власакова, М. [128] 
Влъчкова, И. съавт. [1688]
Войнов, Б. [1247]
Войнова, Г. съавт. [1689]
Вохрышева, М. Г. за нея [383] ; ред. [432] 
Врайков, Ю. [17][129][558]
Вранска, Цветана ред., предг. [907] 
Вранчев, Николай за него [370] 
Врачева, Ц. [340] 
Вуков, Д. [1282]
Вуков, Спас за него [379] 
Вулева, Т. [559][679]
Вутимски, Александър за него [1027][1386]
Вутова, П. съавт. [1678]
Вучев, Г. съавт. [1570][1707]
Вучкова, А. [130-131] 
Вучов, П. съавт. [1679]
Вълева, В. съавт. [1569]
Вълканова, Р. съавт. [759] 
Вълков, В. [680]; съавт. [1224]
Вълкова, В. съавт. [1227]
Вълковска, Силвия [459-560] [1118-1119]; съавт. [890]
Вълов, М. съавт. [1549][1699] 
Вълова, В. [561] 
Вълчев, А. [460] 
Вълчев, К. [341]; съавт. [633] 
Вълчев, Найден за него[987-988]
Вълчева, Нелма състав. [132-133][144-145]
Върбанова, Д. [1608]; съавт. [1580]
Върбанова, М. [1176][1411]; съавт. [1578]
Върбанова-Денчева, К. [667]; за нея [315-316] 
Въргова, Г. съавт. [1681]; състав. [290-291] 

Габе, Дора за нея [813][1311-1312]
Габеров, В. съавт. [758] 
Габровска, Свободозаря за нея [503] 
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Гавазова, Е. [1609]; съавт. [1553]
Галева, С. [681] [1281]; съавт. [1530]
Галов, В. съавт. [1573]
Галова, А. [342] 
Ганев, Д. [1359]
Ганецовски, Георги състав. [137-138] 
Ганов, М. [1363]
Ганова, Н. съавт [1617]
Ганчев, В. съавт. [1572]
Гарванов, Ив. [854][880] 
Гелева, Н. [1390]
Гелкова, К.  [1344-1345]
Генадиев, Иван Харитонов подб. [840]
Генадиева, Д. [132-133][461] 
Генадий Марсилски за него [1557][1623]
Генова, Мария прев. [613]
Генчева, М. съавт. [1684]
Георгиев, А [1003-1004]; съавт. [1707]
Георгиев, Бончо състав. [833] 
Георгиев, Г. [134] [1174-1175][1243-1244]; съавт. [491][593] [1555]

[1707]
Георгиев, И. [8][19][52][562][1132]
Георгиев, Кольо за него [1093]
Георгиев, Л. съавт. [1551]
Георгиев, Лъчезар за него [351][364][674]
Георгиев, Любомир за него [491]  
Георгиев, Михалаки за него [833] [1092]
Георгиев, Н. [1610]; съавт. [1552]
Георгиев, Р. [1110-1111]; съавт. [18-19] 
Георгиев, Х. съавт. [1575]
Георгиева Д. [1618]
Георгиева, А. [836][1342][1611-1612][1343]; съавт. [1537][1675]
Георгиева, Б. съавт. [1530]
Георгиева, В. .[682][1613]; съавт. [1682]
Георгиева, Г. съавт. [1552][1684]
Георгиева, Д. [683] 
Георгиева, Е. съавт. [709][1529][1606] 
Георгиева, И. [344] 
Георгиева, К. [986][1040]
Георгиева, М. [684-685][696][1047-1048]; съавт. [712][1553]
Георгиева, Н. [20][135][563][1495]; съавт. [596][773] 
Георгиева, Р. [136][1316][1496]; съавт. [776] 
Георгиева, С. [1005]; съавт. [1574], 77
Георгиева, Ц. [137][138]; съавт. [1224]
Геранлиев, С. [1110-1111]; съавт. [1555]
Гергинов, Л. съавт. [1552]
Гергинска, И. съавт. [747]
Гергова, Ани встъп. студия [716]; за нея [5][37][151][181][255]; 

състав. [5][37][151][181][255][270][279][296]
Гергова, Г. съавт. [1682]
Герговски, Х. [922]
Гергушева, П. [462][837] 
Германов, Андрей за него [1319-1320]
Германова, Аделина състав. [704] 
Геров, Александър за него [990][1010]
Геров, Найден за него [1413-1414]
Герова И. съавт. [1618]
Геснер, Конрад за него [1510]
Гетова-Златева, И. [139-140] 
Гешовска, М. съавт. [1678]
Гещакова, Б. съавт. [1550]
Гигова, Росица за нея [742] 
Гиздова, Р. съавт. [1529]
Главов, С. [564][1335-1336]
Гнафакис, Д. [141-142] 
Говедарска, Е. [1398-1399]
Гогов, Иван Георгиев за него [463] 
Голев, Владимир за него [1444][1148]
Гонев, Г. [143] 
Гончаров, Б. [565] 
Гончев, Кирил за него  [1055]
Горазд Св. за него [1495][1539]

Горанов, Л. съавт. [1605]
Горанова, Ц.  съавт. [1548]
Горкиева, Ц. [463] 
Горман, Майкъл за него [141-142] 
Гочева, Е. съавт. [1549][1700]
Градев, Дончо за него [686] 
Градева, А. [144-145][464][686]; съавт. [67-69] 
Грезел, А. за него [1559]
Греков, В. съавт. [676][1519] 
Греков, Л. [1060][1132][1200]; съавт. [1555]
Григорий Цамблак митрополит за него [1232-1233][130-[1306]

[1309][1310][1342-1343][135-[1354][1391-1392]
Григоров, В. [687] 
Григоров, Т. [1363]
Григорова, А. [465][566][933][939]
Григорова, В. [1545]
Григорова, Р. [1013][1474]
Григорова, С. съавт. [1571]
Григорова, Х. съавт. [780] 
Григорова, Ц. съавт. [474] 
Грич, Ю. за него [1496]
Грозданов, Е. съавт. [381] 
Грозданова, Й. [1614]
Грозева, Е. [466][773][847] 
Грубешлиева, Мария за нея [1367]
Груданска, С. [345] 
Грудева М. съавт. [1618]
Грънчарова, Я. [1328]
Гугов, Ж. съавт. [794] 
Гук, Д. Ю. состав. [429]  
Гуляшки, Андрей за него [1081]
Гундов, Димитър за него [1177]
Гунешка, Н. [1270]
Гълъбова, Севдалина за нея [599]  
Гълъбова, Ц. съавт. [1554]
Гъмзова-Келеева, М. съавт. [1605]
Гърбешкова, П. [838] 
Гьонова-Кацарова, Т. [1011-1012]
Гьошев, Ал. худож. [30][245] 
Гюзелева, В. [1616]
Гюров, М. [1497]
Гюров, П. [346] 
Гюрова, Д. [1307]
Гюрова, Я. [1498]

Дабанова, А. съавт. [696] 
Давидков, Иван  за него [1257][1371]
Давидова, Д.  саъвт. [1567][1716]
Далчев , Атанас за него [1118][1284][1176][1411]
Дамянов, Дамян за него  [930][935][1234][1158]  
Дамяновска, С. [146] 
Данаил  митрополит за него [1387][1321]
Данаилов, Георги за него [1058][1091]
Данева, Е. [1191]; съавт. [660][774][1278][1561][1499]
Данева, Ц. съавт. [1604]
Даскалов, Антон  ред. [43][103-106][171][207] 
Даскалов, П. съавт. [880] 
Даскалова, Е. [839][1615] 
Даскалова, Лиана за нея [1366]
Дачева С. съавт. [1618]
Дебелянов, Г. съавт. [746][1226]
Дебелянов, Димчо за него [813][1013][1474] 
Деков, Д. съавт. [774] 
Деков, С. съавт. [1530]
Делева, Н. [147] 
Делибеев, Н. [840]  
Деливерски, Й. [841] 
Делов, С. съавт. [1549]
Денев, Валентин състав. [25][195] 
Денева, Елха състав. [191-192] 
Денчев, Стоян [43][368][410][484][698]; за него [591-592][785] 
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[1406]; ред. [545]; прод. [103-106][171][207]; рец. [51]
[127][354][477][644][1713][1589]; науч. консулт. [1168]

Денчева, В. [1397]
Денчева, Д. [1016][1568]
Десев, Борис за него [442][548] [1655][1724]
Десподова, В. [1319-1221][1320]
Дечев, И. [348] 
Дечева, Я. [1343][1362]
Дешлиева, С. [148-149]
Дешова, Г. [1094][1095][1262-1263]
Джагаров, Георги за него [1042]
Джаджарова, Д. съавт. [1685]
Джамбаз, Т. [1355]; съавт. [1578]
Джамбазова, Й.[1139][1158]
Джендев, Ц. съавт. [709] 
Джерекарова, М. [1102-1104][1296-1297]
Джон Бостън от Бъри за него [1494][1588]
Джото ди Бондоне за него [652] 
Дикова, Т. [150] 
Дилов, Любен за него [1109]
Димандиева, С. [21][151][349] 
Димитров, А. [842][1359]; съавт. [759] 
Димитров, Б. [152] [1371] 
Димитров, В. [350][1617]; съавт. [773] 
Димитров, Г. [1619]
Димитров, Д. [467][688]; [1028-1033][1136]; съавт. [442][548]

[709][1527]
Димитров, Е. [153-154] 
Димитров, З. [155] 
Димитров, И. [1620]
Димитров, К. [351][689-690] [1034]; съавт. [1551]
Димитров, П. [1349][1350][1446-1448][1445]; състав. [1185]
Димитров, С. [1035-1036][1606]; съавт. [529][630][667][691] 
Димитров, Т. [843] [1621]
Димитрова, А. [156-157] 
Димитрова, Блага за нея [1314-1315]
Димитрова, В. [1391-1392][1622]; съавт. [1684]
Димитрова, Г. [692]; съавт. [760] 
Димитрова, Д. съавт. [633][794] [1529] 
Димитрова, Е. [158-159][195] [352-354][567-568][845]; 
 съавт. [1552]
Димитрова, З. [468][569][1321][1387] 
Димитрова, И. [844] 
Димитрова, Й. [846] [1623]; съавт. [747][1571]
Димитрова, К. [160] 
Димитрова, Л. [355] 
Димитрова, М. [1553][1624]; съавт. [1528][1567][1716]
Димитрова, Н. [693][1037]; съавт. [711] 
Димитрова, П. съавт. [1577]
Димитрова, Р. [697]; съавт. [698] 
Димитрова, С. [1302][1308]; съавт. [1509]
Димитрова, Стеляна [805]; съавт. [716][761]  
Димитрова, Я. съавт. [1618]
Димов, Венцислав за него [228-229] 
Димов, Д.  съавт. [1489]
Димов, Димитър за него [1123]
Димова, К. съавт. [596] 
Димова, Т. съавт. [1224]
Димчева, Б. [1001-1002]
Димчева, Д. съавт. [794]
Димчева, С.  [1500]; съавт. [648]
Динева, И. [356] 
Динов, Д. съавт. [1604]
Дисни, Уолт за него [398] 
Дичева, Д. [161] 
Дичева, Т. [694] 
Добрев, В. съавт. [696] 
Добрев, Ив. за него [266] 
Добрев, Иван К. за него [175-176] 
Добрева, Н. [570] 
Добриков, Ангел за него [370] 
Добрикова, С. съавт. [773][1224]

Добринов, Александър ил. [840] 
Добровски, Иван за него [435] 
Доинска, Д. [1625]
Дойчев, Любомир за него [893]  
Дойчева, Д. [1626]; съавт. [1678]
Дойчева, Д. съавт. [737] 
Дойчева, К. [357][571] 
Дойчева, М. съавт. [1688]
Дойчинова, К. съавт. [676] 
Дойчинова-Сапунджиева, М. [358] 
Долапчиев, А. съавт. [1606]
Донева, Д. [1073][1113]
Донкова, Б. съавт. [1551]
Донкова, М. [1294]
Дончев, Антон за него [1066]
Дончев, Дончо за него [1126]
Дончева, Г.  [1606]
Дончева, Л. [1045][1046]
Досева, А. [1006-1007][1216-1217][1298- 1299]
Досева, Светла за нея [510] 
Доцева, М. [1049]
Драганов, И. [2][162-163][469] [1039]
Драганов, И. стеногр. [36] 
Драганова, Ц. [1363]
Драгиева, Б. съавт. [1550]
Драгиева, Г. съавт. [1684]
Драгинов, Методий отец за него [1291-1292]
Драгнева, Д. съавт. [1606-1607]
Драков, М. [164] 
Драудот, Г. за него [1499]
Дреновски, В. [470]; съавт. [895]
Дринов, Марин за него [563][637]  
Дринов, Ст. за него [813] 
Друмев, Васил за него [1097]
Дублев, Димитър Иванов за него [1144]
Дуйчев, Иван за него [390] 
Дукова, Л. съавт. [5][88][333] 
Дънов, Петър за него [90-91][302-304] 
Дякова, Д. [1501]
Дянкова, М.[1341]

Евсевий Кесарийски епископ за него  [1114]
Евтимий Търновски Св. патриарх за него [995-996][1209-1214] 

[1262-1263][1300-1301][1330-1333][1335-1338]
Евтимов, Евтим за него [1273-1274]
Евтимова, А. съавт. [1678]
Екатерина Георгиева за нея [1660]
Еленков, Лъчезар за него [1462]
Елин Пелин за него [366][434][470][833][857][1280]
Емилова, Г. съавт. [1681]
Емилова, М. [848] 
Енев, Михаил за него [534] 
Енчева, А. [1502]; саъвт. [1571]
Енчева, И. съавт. [1616]
Епифаний Кипърски Св. за него [1111]
Ефтимова, С. [22-24][53-55][165-169] 

Жабова, Г. [170] 
Жейнов, И. [849] 
Жейнов, Иво за него [339][571]; състав. [402] 
Жекова, К. съавт. [1618]
Желев, Н. [359] 
Желева, Ж. [471] 
Желева, Жулиета съавт. [347] 
Железова, Т. съавт. [1676]
Желязков, Д. съавт. [687] [1545]
 Желязкова, К. [171]
Живков, И. [172] 
Живкова, В. [1424-1425]
Живкова, Виктория [699]
Живкова, К. [572] 
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Живни, Л. Я. за него [1496]
Жикова, Д. съавт. [1549][1699]
Жинзифов, Райко за него [1237-1238]
Жотев, Добри за него [931-932]

Заимов, Стоян за него [397] 
Зарев, Владимир за него [1106]
Зарев, Косьо състав. [25][195] 
Заркова, З. [173-174][360]  
Заркова, С. [1503]
Захариев, З. [1051]
Захариев, И. [1042]
Захариева, Р. [1442]
Захариева, С. [472][850] 
Захаринов, Л. съавт. [511] 
Захаринова, Р. [1443]
Здравкова, Г. [1504]
Здравкова, И. [473] 
Зелазни, Роджър за него [227] 
Зердева, А. [474][700][773] 
Зидаров, К. за него [839][1276]
Зидаров, Николай за него[1001-1002]
Златанов, М. [1124-1125]
Златанов, Ц. [1022-1023]
Златанова, Н. съавт. [821] 
Златев, А. [851][1627]
Златев, В. [701] 
Златева, Елена за нея [479] [1712] 
Златева, К. [1628][1629]
Златева, Л.  [1567]; съавт. [1716]
Златкова, П. [361-362]; съавт. [368][480] 
Зонара, Йоан за него [1419-1420]

Иван Александър цар, за него [1387]
Иванов, А. [702]; съавт. [745] 
Иванов, Б. съавт. [1503]
Иванов, В. [175-176]; съавт. [1550]
Иванов, Г. [1395-1396]
Иванов, Д. [573]; съавт. [1604]
Иванов, Димитър за него [246] [441][525][542][611][628][645]; 

състав., ред. [639] 
Иванов, Емил за него [531] 
Иванов, И. [610][1229] 
Иванов, Ивайло съавт. [1507]
Иванов, Иван за него [130-131]
Иванов, К. съавт. [1530]
Иванов, М. съавт. [1548][1685]
Иванов, Н. [1070-1071][1173]
Иванов, Никифор [1172]
Иванов, П. съавт. [1549][1700]
Иванов, С. съавт. [1605]
Иванов, Т. [363] 
Иванова, А. [364][1054] 
Иванова, Б. [1571]; съавт. [1604]
Иванова, В. [177][365][703-705][852-853]; съавт. [1552]
Иванова, Д. [1630-1631]; съавт. [1676]
Иванова, Е. [1632]; съавт. [1225][1678]
Иванова, Ж. съавт. [1688]
Иванова, И. [366][706][962][1047-1048][1279][1433-1434][1465-

1466][1483-1484][1676]
Иванова, Й. [1120-1121]; съавт. [1691]
Иванова, К. [1633-1634]; съавт. [1617]
Иванова, М. [980-981]; съавт. [963] [1552]
Иванова, Н. [1505]; съавт. [1707]
Иванова, П. [178]
Иванова, Р. съавт. [661][1550][1552] 
Иванова, С. [56][179-181][475]; съавт. [1687], 82
Иванова, Т. [1635]; съавт. [1549][1700]
Иванова, Ц. съавт. [1691]
Иванова-Поппетрова, Л. [1506]; съавт. [661]
Иванчева, К. [707] 

Игнатов, А. [1636][1637]
Игнатова, Е. [57][182-183]; съавт. [368][480] 
Игнатова, Ж. [1192]
Игнатова, И. съавт. [1225]
Идакиева, К. съавт. [1548]
Икономов, Н. [367][476] 
Илдефонсо Толедски  за него[1490][1587]
Илиев, И. [477][855]; съавт. [1691]
Илиев, С. [988]
Илиева, А. съавт. [1544][1552]
Илиева, В. [941][1368][1407][1427]
Илиева, Г. [478] 
Илиева, Д. [1508][1638]
Илиева, Е.  [1639]; съавт. [1580]
Илиева, Ж. [574] 
Илиева, Л. [1419][1420][479][575] 
Илиева, С. Е. съавт. [1550]
Илиева, Севда [576][827-829]; ред. [707][763][784][812][818][879]

[891][883] 
Илиева, Т. съавт. [1677]
Илиева, Х. [919][1043][1044]; съавт. [943]
Илиева, Християна [708]; съавт. [600] 
Илиева, Ц. [1073][1113 ][1271] [1272]; съавт. [1555]
Илиев-Сириус, Н. за него [833] 
Илинчева, И. [1388][1389]
Илкова, Д.  съавт. [1677]
Илчев, Петър за него [305] 
Инджов, Никола за него [1284][1285]; състав. [858]  
Инджова, В. съавт. [94] 
Инежанска, Я. съавт. [1690]
Исаев, Младен за него [984][1422]
Исаева, Людмила за нея [1421]
Исидор Севилски за него [1490][1587]
Исихий Йерусалимски презвитер за него [1114]
Исмаил, Мехмед [481]; съавт. [347] 
Итов, В. [577] 
Ичова, Н. съавт. [1605]

Йеремия поп [1281]
Йероним Стридонски за него [1557][1623]
Йоан Дамаскин Св. за него [1114]
Йоан Екзарх за него [469][1096][1060][1130][1131][1132][1390]

[1293] 
Йоан Рилски Св. за него [1037]
Йоан Тритемий за него  [1506][1701]
Йоасаф Бдински митрополит за него [1303]
Йовков, Йордан за него [1477]
Йовкова, И. [710] 
Йовчев, Д. [711-712][773]
Йонов, Ц. [184] 
Йончовска, Й. [185-186] 
Йорданов, А. [1509]
Йорданов, Велико състав., предг. [817]
Йорданов, Недялко за него[1190]
Йорданова, А. съавт. [1568]
Йорданова, Г. [370]; съавт. [757]
Йорданова, Е. съавт. [1607]
Йорданова, И.  [1577]
Йорданова, М. [187] [578]; съавт. [704][747]
Йорданова, Н. съавт. [1677]
Йорданова, Р. съaвт. [1572]
Йорданова, С. съавт. [1616]
Йосиф Брадати йеромонах за него [1100-1101]
Йосиф Хилендарски отец за него [1121]
Йосифова, А. [1137-1138][1160-1162][1193-1194][1196-1197][1246]

[1435][1451]
Йотов, Валери състав., ред. [577]
Йотова, Й. съавт. [1691]
Йотова, П. [188-189]
Йоцов, В. съавт. [260-262] 
Йоцова, Е.  [1699]; съавт. [1549]



1688

Йочичова, А. съавт. [1226]
Йочичова, А. съавт. [745] 

Кабакчиев, Хр. съавт. [880] 
Кадийски, Кирил за него [1275]
Казаков, И. съавт. [866] 
Казански, Никола ред. [43][103-106][171][207] [1168]; рец. [80]

[438][741][787][1535][1589][1713]
Кайков, Г. съавт. [509]
Каламова, Г.  [1510]; съавт. [731][774]; състав. [1170-1171]
Календерска, М. [1055][1146][1190-1191] [1203][1256][1268][1275]

[1284-1285][1322][1356-1357][1382][1462][1475]
Калинова, И. [371]
Калоот, Ф. за  него [1524]
Калфов, Д. Т. за него [833]
Калчев, Камен  за него [1108]
Калчев, Христо за него [1059]
Калчева, С. [856] 
Калъчев, П. съавт. [1513]
Камбурова, И. [1112][1115][1353][1354]; съавт. [1555]
Каменова, В. съавт. [1549]
Каменова, Д. съавт. [1604]
Каменова, К. [579] 
Кант, Ем. за него [1593]
Кантакузин, Димитър за него [1094-1095][1304]
Капсъзова, Н. съавт. [1549]
Караангов, Петър за него [941][1427] 
Карабожилов, И. съавт. [1686]
Карабойчева, С. [713] 
Каравелов, Любен за него [237][1062][1458][1459] 
Караджинов, Ч. съавт. [1521]
Караджинова, М. [1020][ 1179-1180][1237-1238][1260] [1265]

[1270][1276][1311-1312][1458-1459][1469-1470]
Караджинова, М. съавт. [1536]
Караджинова, Мартина М. [881-882]
Караиванов, Г. за него [813]  
Караиванов, И. [372]
Караиванов, М. [190][373] 
Караиванова, М. [714][929]; съавт. [465-566] 
Караиванова, П. [1232-1233]; съавт. [1555]
Карамфилов, И. съавт. [1550]
Караславов, Георги за него [1122]
Караславов, Слав Хр. за него [1220-1221]
Каратодорова, Н. [1151]
Карпачев, Христо за него [1471]
Касиодор Сенатор за него [1523][1628]
Каталан, П. [715-716] 
Катинин, К. съавт. [1685]
Кафеджийски, Д. [482]
Кацарева, Дочка за нея [563] 
Кацаров, Гаврил за него [437] 
Кацарова, М. съавт [1678]
Кацарски, Е. съавт. [1582]
Кемилева, М. съавт. [847] 
Керезиев, Ив. [903]
Керемедчиева, Н. [1038][1074][1183]
Кестнер, Ерих за него [391] 
Кикарина, И. съавт. [1685]
Килимджиев, И. [717] 
Киприан Св. митрополит за него [1302][1308][1339-1340][1542]
Кираджийска, М. [1640]
Кирил и Методий Св. Св. за тях [1039][1509][1526-1527][1529]

[1539][1563] [1582][ 1584-1585]
Кирилов, В. [1641]
Кирилова, Д. съавт. [642][1476]
Кирилова, П. [1642]
Кирилова, Ц. [1684]
Кирфелот, В. за него [1559]
Кирязова, М. [857] [1643]
Кирячко, Р. съавт. [1227]
Китанова, Д.  съавт. [1574]

Китов, Георги [195] 
Кичукова, Б. [940][1082] [1578]
Кишиловска, Малгожата за нея [258-259] 
Клесот, И. за него [1499]
Климент Охридски Св., архиепископ за него [527][1102-1104]

[1294][1307][1397][1513][1527]
Клисуранова, Д. [1644]
Ковачева, В.  [1154-1155]
Коджебашева, Е. [1152]; съавт. [718][794] 
Коев, Ж. [374]
Коева, Ц. [1120][1121]
Коен, Л. съавт. [821] 
Кожухаров, Димо състав. [30][245] 
Кожухаров, Ст. за него [89] 
Кожухарова, Б. [930][1289-1290]
Козарева, А. [191-192][483] 
Козлев, Никола за него [1472-1473]
Койкова, И. [1295][1304]
Койчева, Б. [1153]
Койчева, В. съавт. [1496]
Колдамова, И. съавт. [1569]
Колев, А. [580] 
Колев, Б. [858] [1645]
Колев, В. [581][1249][1362]; съавт. [890]
Колев, К. съавт. [1585]
Колев, М. съавт. [709] 
Колева, А. съавт. [1607]
Колева, В. съавт. [1649]
Колева, Д. [984][1177][1422]; съавт. [1511]
Колева, К. съавт. [780]
Колева, М. съавт. [1550]
Колева, Н. [1646]; съавт. [1553]
Колева, П. съавт. [1552]
Колева, Р. съавт. [773][794] 
Колева, С.  [1700]; съавт. [1549-1550]
Колицова, Г. [859] 
Колоди, Карло за него [398] 
Комитска, В. [1249]
Конова, К. [719] 
Константин Кирил Философ Св. за него [451][472] [1517][1531]

[1317-1318][1400-1401] [1601]
Константин Манасий митрополит за него [1083-1084]
Константин Преславски епископ  за него [248-249][353][436] [911-

912][1124-1125][1140][1323- 1324]
Константинов, Алеко  за него [455][499-500][536][833][1058]
Константинов, Георги за него  [897][1146][1090]
Константинов, Никола за него [256-257] 
Константинова, Е. [860] 
Константинова, Ел. ред. [890] 
Константинова, И. [1552]
Контилева, К. [1239][1273-1274]
Конярска, И. [25][193-195]
Кордова, Н. [375] 
Кортенска, Мирослава за нея [401] 
Кортни, У. П. за него [1559]
Корчева, И. [58-60][68-69][196-198] [197][720-721]
Костадинов, В [1512-1513]
Костадинов, И. [485] ; съавт. [421][727-732] 
Костадинова, А. [199] 
Костадинова, В. съавт. [1551]
Костадинова, Г. Недялкова съавт. [1676]
Костадинова, Н. [200-[201][722] 
Костенечки, Константин  за него [1270-1272]
Костова, Г. [1294]
Костова, Д. [1300-1301]
Костова, И. [202-204]; съавт.[710] 
Костова, К. [861] 
Костова, М. [982-983]
Котева, А. [1440-1441]
Коцев, Г. [1362]
Коцев, К. съавт.  [1604]
Кочев, А. съавт. [1554]



1689

Кочев, Николай Цв. консулт. [43][103-106][171][207]
Кошова, Ж. съавт. [1691]
Крабе, В. за него [1559]
Крайнева, Т. [723]
Кралев, Стефан за него [496][605][1630]
Красински, Славчо за него[1082]
Кратунчев, Величко за него [502] 
Крейпо, Ричли Х. за него [1][117] 
Крик, Франсис за него [423]
Кроули, Вивиан за нея [90-91] 
Крумов, А. [724][983][1134]
Крумов, В. [1365]
Крушев, Т. [205] 
Крушкина, Д. [1165][1166-1167]
Крънзов, Георги състав. [871]  
Кръстанова, А. съавт. [1549]
Кръстанова, В. [582] [1295]
Кръстев, Иван. състав. [901] 
Кръстев, Х. съавт. [1607]
Кръстева, А. [1566][1716]
Кръстева, Д. съавт. [706] 
Кръстева, Й. [1083][1084]; съавт. [486][585][624][1605]
Кръстева, К. [1224]
Кръстева, М. [1647][1514]; съавт. [1682]
Кръстева, Р. [26][206][583]
Кръстева, С. [584]; съавт. [1678][1687]
Крьогерот, А. Б. за него [1559]
Кудрявцев, Я. [1362]
Куев, Куйо за него [147] 
Кузманова, Б. съавт. [1550]
Кулевска, Л. [376]
Куличева, Д. [725] [1204]  
Кулишев, И. [1359]
Куманов, Милен науч. консулт. [1168]; за него [475]; сцен. [43]

[103-106][171][207]; състав. [2][162]
Куманова A. [207][377-378][449][480][486-488][585-587][640] 

[698][726-733][862-866][962][1163] [1168-1171][1112]
[1120][1198][1230][1250][1251][1254] [1256] [1291]; 
рец. [925-928][944-956][961][966][957-960][964][967-
979][985-[987][1003-1005] [1011][1012][1033][1034]
[1037][1051][1070][1152-1154][1159][1165-1167][1181]
[1207][1208][1222][1224-1227][1257][1266-1267] [1415-
1416][1428-1432][1436][1535]; за нея [1589]; състав. 
, послесл. [911][913][923][931][933][936][940][982]
[980][984][993][995][997][1001][1006] [1008][1010]
[1013][1014] [1016][1018][1022][1024][1025][1038]
[1041][1043][1045][1047][1050][1053][1055][1056-1059]
[1061-1067][1069][1072][1075-1081] [1083][1085][1087]
[1089-1094][1096-1100][1103][1105][1106-1109][1111]
[1113][1114][1116][1118][1122-1124][1126-1130][1137]
[1139] [1142-1143][1145-1146][1149][1157][1160][1162]
[1172][1174][1179][1184][1186][1188][1190-1191][1193]
[1196][1201] [1203][1205][1209][1211][1213][1216]
[1220][1228][1232] [1234][1237][1240][1243][1246]
[1258][1262][1268][1271][1273][1275][1279] [1280]
[1282-1284] [1288][1289][1296][1298][1300] [1303-
1305][1308][1309][1311][1313-1314][1317][1319][1322]
[1323][1326][1329][1330][1332][1335] [1337][1339]
[1342][1344][1346][1349] [1351][1353][1356][1358]
[1365][1368][1369][1373][1380][1382-1383][1385-1388]
[1391][1393][1395][1398][1400] [1402][1404][1407]
[1409][1411] [1413][1515][1417][1419][1424][1426]
[1427] [1433][1435][1438][1440] [1442][1444][1445]
[1447][1449][1451-1452][1455][1456][1458][1460][1462-
1463][1465][1467][1469][1472][1475][1477-1479][1481]
[1483][1485][1487][1516][1648-1650][1713-1715][1723]; 
ред. [545] ; за нея [810]; науч. рък. [51][80][127][438]
[477][741][787]; реж. [43][103-106] [171][207] рец.[449]
[646-647][650][654][656-657][662][664-665] [668-669]
[671][677-679][681][683-685][688-695] [699-700][702] 
[708] [711-714] [717-718][722][724-725][734-735] [738]
[745-747][751-752][762][766-770][772-773][778][780-

781][789][794-795][798][800-801] [803-804] [806-808] ; 
сцен. [43][103] ; съавт. [368][484][698] 

Куне, А. за него [1500] [1669]
Кунев, Трифон за него [813][833] 
Кусева, М. съавт. [1554]
Куцаров, И. съавт. [670] 
Куцаров, Стефан операт. [658] 
Кърджалийска, С. [208][588] 
Кърова, А. [27] 
Кьосева, С. [589][1651]; съавт. [1618]
Кьосева, Цветана състав. [3-4][16][236][295] 
Кьосева-Китова, М.  [209] [379-381][1178]
Кюлявков, Крум за него [1253]
Кюпева, Д. [489] 
Кючукова, К. [1605]

Лазаров, К. съавт. [1549][1699]
Лазарова, Д. [1251-1252]
Лазарова, М. [1027][1052][1145][1386]; съавт. [1581]
Лазарова, Х. [382] 
Лазарова, Ю. [1607]
Лазова, В. [1616]; съавт. [1616]
Лалов, В [1517]
Лалова, А. съавт. [1552]
Лалошев, К. съавт. [1551]
Лалошев, М. [1652]; съавт.[1677]
Ламар за него [1326][1327]
Ламартин, А. дьо за него [813] 
Ламбринов, Х. [734] 
Ланзов, Г. [210-211] 
Ланков, Никола за него [1245]
Лапунова, А. съавт. [758] 
Латовска, Е. [212-213][490] 
Лачев, Митко за него [431] 
Левски, Васил за него [446][963]
Левчев, Любомир за него [1139][1158]
Легкоступ, Пламен за него [614] 
Ленков, А. съавт. [1227][1681]
Ленкова, Светла за нея [529][630][1627] 
Лесов, И. [735][1181]
Лилиев, Николай за него [1186][1248]
Лилов, Н. [1707]
Литвин, Я. [1400-1401]
Лобутова, А. [1156][1329]
Лозанов, П. [28][214] 
Лолов, А. [590][736] 
Луканов, М. [29][215][591] 
Лукарова, М. [1185][1211-1214]
Лулов, Й. [592] 
Любенов, А. [737] 
Любенова, К. [1326][1327][1391-1392]
Любенова, Л. рец. [601] 
Любомиров, Л. [491][593][1163-1164]

Мавров, К. съавт. [1574]
Маджарова, М. [383] 
Маджот, И.Г. за него [1559]
Маждаров, А. [1359]
Максимова, М. библиогр.[1171]; ред. [487][587][733] [1168][1516]

[1714]
Малинова, К. съавт. [1606]
Малинова, П. съавт. [821] 
Мандажиева, А. [594] 
Мандалиева, М. [1359]; съавт. [1555]
Манджукова, Г. съавт. [1566][1716]
Манов, Емил за него [1069]
Манолов, Т. [738] 
Манолова, Р. [595] 
Мануций, А. за него [1500][1669]
Манчева, И. съавт. [780] 
Манчева, Р. [596]
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Маразов, Ив. рец. [572]
Марангозов, Николай за него [993-994]
Маринков, З. [1195]
Маринкова, Вера за нея [40][323]
Маринов, Борис съавт. [602] 
Маринов, Борислав съавт. [1507]
Маринова, А. [1576]
Маринова, Г. съавт. [1568]
Маринова, Д.  съавт. [1689]
Маринова, Т. [216] 
Маринска, Д. [1264]
Маркова, Емилиана съавт. [1535]
Маркова, Зина за нея [623] 
Маркова, М. съавт. [697] 
Маркова, С. [1518]; съавт. [765] 
Марковски, Венко за него [1020]
Марковски. Х. [1616]; съавт. [1616]
Марокова, Б. съавт. [1552]
Масларова, Н. [1449][1450]
Масларска, М. [739] 
Матев, Павел за него [1188-1189]
Матева, Б. [867][1653] 
Матева, Боряна състав. [11][123]
Матеев, Пантелей за него  [1372]
Матеева, И. [217-218] 
Матова, М.  съавт. [1515][1549][1589][1648][1654][1700]; състав. 

[1516][1714]
Махмудиев, И. съавт. [1554]
Меродийска, В. [61-62][219-220]; съавт.  [18-19][52][587]
Методиев, Димитър за него [1201][1202]
Методиев, Методи съавт. [1507]
Методиева, А. [1100][1101]
Методиева, Ж. съавт. [1607]
Методиева, Л.  [1685]
Методий Св. архиепископ за него [457][1087][1088][1521][1544]

[1601]
Механджийска, М. [1655]
Механджийски, К. [1339][1340]
Мецгер, Макс худож. [852] 
Миков, С. съавт. [1607]
Миладинов, Константин  за него [921][923-924]
Миланов, Б. съавт. [1550]
Миланов, Д. съавт. [777] 
Миланова, Магдалина за нея [364]; [597]; състав. [364]
Миланова, П. [1656]; съавт. [1553]
Милев, Александър за него [128] 
Милев, Гео за него [462][813][1376-1377]; състав., предг. [852] 
Милевa, К. [384]
Милева, Р. [1657]; съавт. [1686]
Милева, Ц. [492] 
Миленков, В. [221] 
Миленкова, Е. [796] 
Милошев, К. съавт [1617]
Милтенова, А. за нея [326]
Милушева, П. съавт. [847]
Милушева, Ц.  [1686]
Милчева, Б. съавт. [1677]
Минев, Валентин състав. [11][30][123][245] 
Минева, Е. [222-223][385][493] 
Минева, К. [740] 
Минева, М. [386] 
Минков, Г. [1353][1354]
Минков, Светослав  за него[1072]
Минкова, Х. съавт. [696] 
Минчев, С. съавт. [1606]
Минчева, К. [598][868] 
Минчева, Н. [1207][1454]
Минчева, П. [869][1658] 
Минчева, Я. [224] 
Мирчев, И. съавт. [1517]
Мирчев, Иван за него [1316]
Мирчева, М. [741-742] 

Мисиркова, Л. [225][599] 
Митев, А. [870] 
Митева, Б. [1018][1019][1231][1346-1347]
Митева, М. съавт. [1551]
Митева, С [1519][1659]; съавт. [776] [1607] 
Миткова, В. [387] 
Миткова, Е. [494]
Миткова, И. съавт. [1684]
Миткова, К. саъвт. [1530]
Миткова, Л. [1337][1338]; съавт. [1555]
Миткова, М. съавт. [821]
Митов, Богдан състав., ред. [847] 
Митова-Абдулмажед, А. съавт. [1689]
Митрова, В. [226]
Михайлов, А.  съавт. [1617]
Михайлов, Любомир за него [385][493] 
Михайлов, Я. [600] 
Михайлова, А. [227][601]; съaвт. [1570]
Михайлова, Б. [993][994]
Михайлова, Д. [1215]
Михайлова, Живка състав. [11][123]
Михайлова, И. [1208]
Михайлова, Ина прев. [193-194] 
Михайлова, Л. [388]
Михайлова, М. [1660]
Михайлова, М. [871] 
Михайлова, П. съавт. [1554]
Михайлова-Аси, М. съавт. [1549][1700]
Михайлова-Пейчева, Я.  [1554]
Михайловски, Стоян за него [1149-1150]
Михалчева, Н. [1198][1199][1379]
Михов, Никола В. за него [53-54][165-166] 
Михова, В. [1520]
Михова, К. съавт. [1579]
Михова, М. [743]
Михова, Р. [389][602]
Мишев, Георги за него [1075]
Мишева, А. съавт. [1607]
Мишева, Е. съавт. [1605]
Младенов, А. [1661]; съавт. [1607]
Младенова, В. [1662]; съавт. [1545]
Младенова, Василка за нея [468-569] 
Младенова, Д. съавт. [773][794][1707]
Младенова, И. съавт. [1685]
Младенова, М. [228-229] 
Младенова, Мария за нея [190][373]
Младеноска, Б. [230] 
Младенска, Й. съавт. [1567][1716]
Момироски, Н. [231] 
Момчилова, В. [1293][996]
Момчилова, Г. съавт. [1551]
Момчилова, Е. съавт. [746] 
Мори, М. за него [1496]
Мормареви, Братя за тях [1065]
Москова, Г. [1530]
Москова, М. съавт. [1554]
Мруе, Мохамед Али прев. [821] 
Муратов, Александър за него [1325]
Мурджев, Лазар за него [492] 
Мустакерски, С. [1521]
Мустафова, Е. съавт. [709] 
Мутарова, А. съавт. [474] 
Мутафчиев, Петър за него [412]
Мутафчиев, Радослав подред. [872]
Мутафчиева, Вера за нея [1107]

Назърска, Ж. [960][973]; състав. [646-647][650] [654][656-657]
[662][664-665][668][669][671][677-679][681][683-685]
[688-695] [699-700][702][708][711-714][717-718]
[722][724-725][734-735][738][745-747][751-752][762]
[766-770][772-773][778][780-781][789][794-795] [798]
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[800-804][806-808]
Найденов, Б. съавт. [1225]
Найденова, Б. съавт. [1607]
Найденова, И. [3][63][232-236]    
Найденова, Йонка състав. [132-133][144-145][589][704] 
Найденова, Мариета състав. [349]
Найденова, Ц.  съавт. [1572]
Найдова, М. съавт. [1565][1717]
Наков, Манол ред., предг. [821]
Накова, П. [1301][1300]
Накова, С. [872] [1522]; съавт. [1545]
Накова, Ц. [1663]
Накова-Кирова, Д. съавт. [712][773]
Намюр, Ж. П. за него [1519]
Наум Св. за него [1503][1529]
Наумова, Т. [748][1523] 
Наумова, Х. съавт. [794] 
Нацкова, В. съавт. [1677]
Недева, Е. [390][749-750]; съавт. [158-159] 
Недева, Ю. [391]
Неделева, К. съавт. [773][808] 
Неделков, K. [1616]
Неделчева, Т. [1293]
Немесий Емески епископ за него [1112][1115]
Ненкова, Н. [237]
Ненова, С. [603] 
 Ненчева, М. [495][604][1291-1292]
Нешев, Х. [873] 
Нешева, Н. [1141-1142]
Никифорова, Е. [751][1400-1401]
Ников, Н. [392]
Никова, М. [238][393][496][605]; съавт. [368][480]
Николаева, В. [1050][1402-1403][1417-1418][1455][1463-1464]
Николов, А. [1664]; съавт. [709] [1552]
Николов, Д. [1093] [1140]; съавт. [556] 
Николов, М. съавт. [511] 
Николов, Н. [752] 
Николов, С. съавт. [1575]
Николов, Т. [394] 
Николов, Х. [239]
Николова, Б. [920] [1665-1666][1085-1086]
Николова, Боряна [395][497-498][606-609][753-756][799] [862-863]

[865] [874-876][918]; ред. [707][763][784] [812] [818]
[879] [883][891]; съавт. [545-547][586] [728] [730] [733] 

Николова, В.  [1569] [1667]; съавт. [1551]
Николова, Г. [499][837] 
Николова, Е. [1218-1219]
Николова, Елизабета [853] 
Николова, И. [1524]
Николова, Ив. съавт. [726] [776]
Николова, К. [1551]
Николова, Калина [500]; съавт. [488][773] ; състав. [616]
Николова, Л. [501][757][892] 
Николова, М. [240] [1668]; съавт. [1537][1552]
Николова, Мария прев. [716]
Николова, П. съавт. [1691]
Николова, Р. [241-242][396][1257]
Николова, С. [1303][1669][1690]; съавт. [1604]
Николова, Силвия [877] 
Николова, Т. [878] 
Николова, Таня състав. [2][162] 
Николова, Ц. [397]; съавт. [209][1677]
 Нинова, Л. [1525]; съавт. [669][747]
Нинова, Н. [1389]
Нисторова. Е. [932][931]
Новакова, В. [879]; съавт.[774]
Нончева, С. съавт. [1565][1717]
Ночева, Н. съавт. [1686]
Нуков, Н. съавт. [890] 
Няголова, Елка ред. [577]

Обретенова, Тонка (Баба Тонка) за нея [433] 
Овадия, Давид за него [1265]
Огнянова, С. [1304]
Омар Хайам за него [889] 
Онцов, Н. съавт. [745] 
Опаранов, А. съавт. [697]
Орлинов, Орлин за него [1264]
Островска, Т. [1269]

Павлов, В. съавт. [746] 
Павлов, Константин за него [1407]
Павлов, П. [1670]
Павлов, Павел съавт. [602] 
Павлова, А. [1531]
Павлова, Б. съавт. [1499]
Павлова, Г. [1532]
Павлова, Иванка за нея [445]
Павлова, Л. съавт. [1566][1716]
Павлова, М. съавт. [1551]
Павлова, Н. [502] [1671]
Павлова, П.  [1361]; съавт. [552] 
Павлова, Р. [243]
Павлова, С. съавт. [1549]
Павлова, Т.  съавт. [1677]
Павловска, Е. за нея [715] 
Павловска, Цветана състав. [567] 
Пазини, Чезаре за него [394] 
Паисий Хилендарски, Св., о. за него [336][481][532][561][585]

[620][673] [765][782][862][866] [920][1085-1086][1507]
[1511][1554][1561]

Палашев, Николай за него [757] 
Палашева, Стефка [1378]
Панайотова, Б. [30][244-245] 
Панайотова, Г. съавт. [610]
Панайотова, Р. съавт. [1579]
Панайотова, С. [1607]
Пандулис, А. [864][881-882][1041][1053][1056]-1059][1061-1063]

[1065][1066][1069][1072][1075-1081][1089][1090-1093]
[1097-1099][1105-1109][1122-1123][1126-1129][1186]
[1230][1248][1280][1283][1426][1477][1533-1536]
[1672]; съавт. [942][1650]; състав. [1168][1169]

Панев, Цветко за него [343] 
Панева, В. съавт. [773]
Панов, И. ред. [1535][1723]
Панталеев, Димитър  за него [1222-1223]
Пантева, С. [246][503]
Панчев, Стамен за него [1379]
Папазова, А. [1580][1673]
Параскевов, Васил състав. [567] 
Парентучели, Т. за него [1625]
Парижкова, Любомира [761]; за нея [779] 
Пармакова, Галина [762] [1452-1453]
Паси, И. науч. консулт. [1168]
Паскалев, М.  [1574]
Пастернак, Борис за него [376] 
Пастухова, Т.  съавт. [1552]
Патак, М. [504-506][612]
Паунов, Богомил за него [465][566][1645] 
Паунова, Й. [247][398]
Пашева, И. [248-249][613]
Пашов, А. [936][937][1373-1374] 
Пашова, А. [250][614]
Пашова, Я. [64][251]
Певецова, Р. съавт. [1607]
Пеев, Д. [615] 
Пейкова, М. съавт. [1549][1700]
Пейчев, Иван за него [997-998]
Пелова, С. [252] [399-400]; съавт. [667]; фотогр. [150][158-159]

[416] 
Пелтекова, Ц. [31][253-255][401]
Пенев,  Боян за него [452] 
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Пенев, А. [1572]
Пенев, Крум за него [1049]
Пенев, Пеньо за него [1038][1074]
Пенева, А. [616] 
Пенева, В. съавт. [1687]
Пенева, М. [617] 
Пенева, С. съавт. [698][777] 
Пенева, Ц. [763] 
Пенков, В. съавт [1675]
Пенчев, Г.  [1511]
Пенчев, Георги Володев за него [991]
Пенчева, Станка за нея [986][1040]
Пенчева, Х. [1549]
Пенчова, Г. [999][1000][1242]; съавт. [1511]
Пеньо, Габриел за него [1519]
Пергелов, Б.  [1674]
Перпелиев, Александър сцен. [658] 
Петева, Ирена за нея [443]
Петканова, Магда за нея  [1218-1219]
Петкина, З. съавт. [746][1226]
Петков, И. [1227]
Петков, Любен за него [1061]
Петков, П. съавт. [1675]
Петков, П. [1680]
Петкова, А. съавт. [745] 
Петкова, Ваня [1382]; съавт. [1551]
Петкова, Д. [325] 
Петкова, М. съавт. [1527]
Петкова, Маргарита  за нея [1268]
Петкова, Т. [764-765] [1538]
Петров, А. [1539]
Петров, Валери за него [1156][1329]
Петров, Д. съавт. [746][766] [1226]
Петров, Ж. съавт. [1552]
Петров, И. [618] [1278][1540]
Петров, Ивайло за него [510][533] [1105] 
Петров, Иван [883]
Петров, Н. съавт. [1551]
Петров, П. [256][661]
Петров, Р. [257] 
Петров, Т. [767-768]; Т. съавт. [782] 
Петрова, А. [619][769-771] 
Петрова, Б. съавт. [745] [1226]
Петрова, В. [402]
Петрова, Г. [884][1616]
Петрова, Д. [885]; съавт. [1501] 
Петрова, К. [1045][1046]
Петрова, Л. [258-259]
Петрова, М. [507][772] [1681]; съaвт. [1568][1551][1576][1618]
Петрова, Н. [933][934][1250-1352]; съавт. [695]
Петрова, Нели прев. [11][123]
Петрова, П. [260-262][886]
Петрова, Р.  [1688]
Петрова, С. [508] [1240-1241]; съавт. [1548]
Петрова, Т. [887]; съавт. [1551]
Петцхолд, Ю. за него [1519]
Петър Богдан епископ [1142]
Печилков, Андрей за него [461] 
Пешев, Д. за него  [979]
Пешева, А. съавт. [1675]
Пешина, К. съавт. [5][88][333] 
Пешковски, Е. съавт. [1551]
Пиперкова, В. съавт. [890] 
Пиперкова, Ц. [263-264]
Писарева, Л. [620-621]
Пискюлев, В. съавт. [421][727-732] 
Платон за него [355] 
Подвързачов, Димитър за него [869][910] [1243][1244]
Полихронова, М. съавт. [6-7][26][206]
Полцин, Мариуш, о., монах  консулт. [43][103-106][171][207] 
Поляков, Степан реж., прод. [658] 
Полянов, Димитър за него [1154-1155]

Попдимитров, Емануил за него [1179-1180]
Попдимитрова, А. съавт. [745] 
Попов, Васил за него [1089]
Попов, Иван за него [754] 
Попов, П. [938]
Попов, Т. съавт. [695] 
Попов, Теодор прев. [821] 
Попова, Г.  [1691][1683]
Попова, Д. [1393][1394]
Попова, Е. съавт. [1551]
Попова, З. [1573]
Попова, И. [622] 
Попова, М. съавт. [1495]
Поппетров, Николай за него [615] 
Поппетрова, М. [888][1286][1541]
Посланников, Д. Г. състав., увод [836] 
Правдомирова, Донка за нея [705] 
Предова, З. [775][1542]
Пресли, Елвис за него [352] 
Протич, Андрей състав. [857] 
Псевдо-Кесарий за него [1073][1113]
Пулева, Й. [623] 
Пурчев, Д.  съавт. [1550]
Пучини, Джакомо за него [522]
Пушкин, А. С. за него [813] 
Първанов, А. съавт. [773] 
Първанов, К. [778] 
Първанов, М. съавт. [1618]
Пърличев, Григор за него [989][1064]

Рагьова, Д. [403][779]; съавт. [377-378][487] 
Радев, Никола [1057]
Радев, Ради за него [833] 
Радевски, Христо за него [940][1187] 
Радичков, Йордан за него [1041]
Радоев, Иван Дашев [1206]
Радоев, Иван за него[1205]
Радулов, К. [510]
Радулова, М. [1692]
Разсолкова, Л. [404]
Разцветников, Асен за него [1440]
Райкински, Иван за него [97-98]; предг., ред.[137-138] ;
Райкова, А. [1544]; съавт. [1544]
Райкова, В. [847] 
Райнов, Богомил за него [1052][1077][1145]
Райнов, Николай за него [478][530] [1063]
Райчев, Георги предг. [903]
Райчев, Р. [511]
Райчевски, Стоян за него [371] 
Ракитин, Никола за него [1260]
Ракова, А. [700][794] 
Раковски, Вътьо Драганов за него [1328]
Раковски, Георги С. за него [537][1070-1071]
Ралева, А. [265][405][512]
Ралева, Д. ред. [1168]
Ралева, Диана състав. [132-133][144-145][589][704] 
Ралин, Радой за него [1404-1405]
Ран Босилек за него [814]
Рангелов, Б. [1204][1215]
Рангелова, Л. [1330-1331]; съавт. [1555]
Рангелова, М. съавт. [1682]
Рангелова, Т. [406]
Ранд, Айн за нея [82-83] 
Ранчинска, Ц. [513][624]; съавт. [1039]
Ратдолт, Е. за него [1500][1669]
Рачева, Р. [889][1693] 
Рачин, М. [1282]
Риджалска, П. [266]
Ризова, Д. съавт. [890]
Ризова, Л. [1694][1695]
Рожков, Рожков състав., ред. [191-192] 
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Рожков, Сергей за него [192][1258-1259]
Рунева, А. [1313][1369][1370]
Русев, Иван състав., ред. [577]
Русев, Н. съавт. [1584]
Русева, Д. [1149][1150]
Русева, Ц.  съавт. [1555]
Русева, Ц. [1247]
Русинов, Н. [1404][1405]
Русинова, Евгения науч. рък. [584] 

Сабин, Дж. за него [1519]
Сава Св. за него [1563][1582]
Савинков, Борис за него [510] 
Савов, К. за него [833] 
Савов, Р. [781-782] 
Савова, Б. съавт. [1688]
Савова, В.  [821] 
Савова, Елена за нея [659] 
Савова, С. [407]; съавт. [1554]
Савова, Ц. съавт. [660][1500]
Савова, Юлия рец. [584] 
Савчев, Никола за него [387] 
Савчева, Л. [267-268]
Сайменова. М. съавт[1617]
Сакалова, К . [1144][1448]
Сакантиев, Л.  саъвт. [1554]
Салим, С. съавт. [1550]
Сандева, П. съавт. [1566][1716]
Санцио, Рафаело за него [552] 
Сапунджиева, М. [408] 
Сарандев, Иван ред. [551]
Сачев, Евгений  за него [418][737]; ред. [10][115] ; рец. [618]
Свежин, Георги  за него [1454]
Свиленова, Г. съавт. [780]  
Свиленова, Д. [1014][1015][1485-1488]
Севдин, Е. [514]; съавт. [454] 
Седмочисленици Св. Св. за тях [1530]
Семерджиева-Паскова, Д.  съавт. [1684]
Сергеев, А. съавт. [1549][1699]
Симеон Велики, цар  за него [392]
Симеонов, Б. [269]
Симеонов, Г. съавт. [658] 
Симеонов, М. съавт. [758] 
Симеонов, Н. [1332][1333]; съавт. [1555]
Симеонова, А. [515]
Симеонова, В. [783][1546][1696]
Симеонова, Е. [1697-1698]; съавт. [1697]
Симеонова, К. [1303]
Симеонова, С. [32][38][65][270-271][409] [1305][1306]
Симеонова, Х. [990][1010][1288][1348]; съавт. [1581]
Симитчиева, Ф. съавт. [442][548] 
Симова, А. съавт [1676]
Симон, К. за него [1524]
Сирийски, С. [784] 
Сис, Владимир за него [613] 
Скендерова-Алексиева, П. [1564][1717]
Славейков, Пенчо за него [417][489][906] [1015][1251][1252]
Славейков, Петко Рачов за него [439][471][588] [1461][1460]
Славейкова-Китанова, С. [1096]
Славов, П. съавт. [695][773]
Славов, С. [1366]
Славова, С. съавт. [610] 
Славова-Торрес, Г. съавт. [1577]
Славчева, В. [1543]
Славчева, И. съавт. [697]
Сланьовска, С. [914][1253]
Смирненски, Христо за него [517] [1467-1468]
Смирнов, Атанас за него [1242]
Смитмиева, Ф. съавт. [1545]
Соколов, В. [272] 
Соколов, Г. съавт. [1604]

Соколова, Л. съавт. [1575]
Соколова, С. [774-785] [1235][1406]; съавт. [729] 
Сорбели, А. за него [1496]
Сорос, Джордж за него [374] 
Сотиров, Г. за него [116] 
Сотиров, И. [1579]
Сотиров, С. [1375]
Сотирова, А. съавт. [1685]
Сотирова, М. [410]
Софроний Врачански, Св., епископ за него [894][915-916][919]

[943][1135][1286][1408][1043-1044]
Спасов, А. [1337-1338]
Спасов, Т. [697] 
Спасов, Х. [273-274] 
Спасов, Цветан за него [992]
Спасова, Б. [921];съавт. [1578]
Спасова, М. [1547];съавт. [1574]
Спасова, П. [517][892] 
Спасова, С. [94][625] 
Спирова, Е. съавт. [1686]
Сребров, Здравко състав. [901] 
Ставрева, Г. съавт. [1552]
Ставрева, Е. [1314-1315]
Ставрева, Р. [893][1701] 
Стаев, Б. [1332-1333]
Стайков, М. [894][1408]
Стайков, Н. за него [915]
Стайков, Николай [917]
Стайкова, Р. съавт. [1686]
Стаматов, А. за него [35][288]
Стаматов, Любомир за него [490] 
Стаменов Ц. съавт. [1618]
Стаменова, И. съавт. [747] 
Стаменова, М. съавт. [1687]
Станев, Емилиян за него [1056]
Станева, Д. [695] 
Станева, Е. [518] 
Станилова, М. съавт. [1576]
Станков, В. съавт. [1687]
Станков, С. [411] 
Станков, Т. [1114][1147]
Станкова, Н. [519][890] [1556] 
Станоева, Р. [626]; съавт. [484] 
Станчев, В. съавт. [1687]
Станчев, Лъчезар Дончев подред. [872]
Станчева, Кремена за нея [430] 
Станчева, Р. [627]; съавт. [1677]
Статева, М. съавт. [1549]
Стейнот, А. за него [1519]
Стефанов, Б. [520] 
Стефанов, В. съавт. [1543]
Стефанов, Димитър за него  [1249]
Стефанов, Константин състав. [846]
Стефанов, П. съавт. [746] [1226]
Стефанов, Първан за него [1369][1370]
Стефанова, Б. съавт. [1569]
Стефанова, Д. [275-276] [1557] 
Стефанова, Е. [895] 
Стефанова, К. [786] [1558];съавт. [1564][1717]
Стефанова, Лиляна за нея [1240][1241]
Стефанова, М. [1702]; съавт. [1551][1606][1697]
Стефанова, Невена Борисова за нея  [1192]
Стефанова, С. [412]; съавт. [659] 
Стилиянов, Т. [277-278][413-417][521-523][787][791-793] [1412]; 

съавт. [301][653][742]
Стоев, Генчо за него [1128]
Стоев, Т. съавт. [1552]
Стоева, В. съавт. [1527]
Стоилов, Васил за него [553] 
Стоилова, В. съавт. [1606]
Стоилова, Е. [935][1234][1372]
Стоименов, Р. съавт. [1570]
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Стоименов, С. [418][524] 
Стоименова, Д. [33][279]
Стоименова, М. съавт. [1691]
Стоицова, Толя за нея [23][167]
Стоичков, А. [1334]
Стоичков, С. [280-284][419-420]
Стоичкова, А. [788]
Стоичкова, И. [1675]
Стойков, Петър за него [130-131] 
Стойкова, Д. науч. рък. [449] 
Стойкова, Е. съавт. [1564][1717]
Стойнев, Г. [896] 
Стойнева, Д. [1559]
Стойнева, Д. съавт. [776] 
Стойнева-Новоселска, С. съавт. [1554]
Стойнов, Б. [525][628] 
Стойчев, Борис Делчев състав. [843]
Стойчева, Д. [526][1703]
Стоянов, Б. [789]; съавт. [696] 
Стоянов, Д. съавт. [1554]
Стоянов, Захарий за него [541][1080]
Стоянов, И. [1604]
Стоянов, К. съавт. [760] [1506][1550][1553][1617]
Стоянов, Л. ред. [834]
Стоянов, Л. съавт. [1691]
Стоянов, Людмил за него [1469][1470]
Стоянов, Маньо за него [267-268] 
Стоянов, Н. [1415][1416][1560]
Стоянов, Ю. [1147]
Стоянов, Ю. съавт. [1555]
Стоянова, А. [527][838]; съавт. [660][1491]
Стоянова, В. [34][66][1360]; съавт. [553] 
Стоянова, Г. [897] [1704]; съавт. [1551]
Стоянова, Д. [285][421][528][629][790][898-900]
Стоянова, Е. [1561]; съавт. [648] 
Стоянова, М. [1395][1396][1689]
Стоянова, Н. съавт. [1682]
Стоянова, С. [286-287] 
Стоянова, Ц.  [1360]
Стратиева, А. съавт. [760][1540]
Страшимиров, Антон за него [833][1127]
Струмина, С. [791-793][1562] 
Струмски, Георги за него [1423]
Стубел, Йордан предг. [903] 
Суич, В. за него [901][1705]
Събчева, М. [1706]; съавт. [1550]
Съсилов, Димитър [245] 
Сюлемезов, И. [35][288]

Табашка, С. [1708]; съавт. [1580]
Тадевосян, Л. [1182]
Таланов, Д. [289] 
Таланова, Мариана [529][630] [1067-1068]; съавт. [667]; фотогр. 

[546] 
Талев, Димитър за него [578] [1079]
Танака, К. за него [1496]
Танев, М. съавт. [1604]
Танев, Стоян за него [567] 
Тасева, Г. [1679]
Тасков, Б. съавт. [780] 
Тасков, Е. [1341]
Ташчиян-Готованска, И. [1305-1306]
Тегаркова, С. [1677]
Темелакиев, С. съавт. [759] 
Темелчова, В. [1709]; съавт. [1537]
Теофан Рилски о. за него [1344-1345]
Теофанов, Ц. рец.  [1535][1723]
Теофилов, Иван за него [1368]
Тепешанова, С. съавт. [758]
Терзиева, Д. съавт. [1604]
Терзиева, С. [1710]

Терзийска, В. съавт. [780] 
Техменджиева, А. [530][830] 
Тимофеева, В. съавт. [1686][1713]
Тингсвад, М. [631] 
Тинчева, Д. [531] 
Тодев,  Илия състав. [637] 
Тодев, Н. [1428]
Тодоринова, Д. [795] 
Тодоров К. съавт. [1618]
Тодоров, А. [991]
Тодоров, Б. съавт. [709] 
Тодоров, В. [290-291][532] 
Тодоров, М. [902] [1188][1189][1711]; съавт. [1707]
Тодоров, Н. съавт. [1675]
Тодоров, Петко Ю. за него [453][478][1053]
Тодоров, Светомир съавт. [99] 
Тодоров. Ц. [1616]
Тодорова, А. [1563]
Тодорова, Б.  рец [1535][1723]
Тодорова, Д. [1364]
Тодорова, Е. [533]
Тодорова, И.[534] 
Тодорова, Й. съавт. [1562]
Тодорова, М. [1437]; съавт. [495][604] 
Тодорова, Н. съавт.[744][1510]
Тодорова, П. [1429]
Тодорова, Р. [423] [1430] 
Тодорова, С. [1431]; съавт. [773]
Тодорова, Цвета [241-242]; за нея [86-87]; състав. [241-242]
Тодоровски, К. [292] 
Толева, Е. [1201][1202]
Толева-Стоименова, С. съавт.  [318-320] 
Тома, Ж. за него [1524]
Томов, А. [424] 
Томов, В. [535] 
Томов, Васил за него [535] 
Томова, Д. [1362]; съавт. [94] [1555]
Томова, Н. [1432]; съавт. [761][1531]
Томова, Х. [425] 
Тонев,  Д. съавт [1679]
Тонев, А. [1362]
Тончев, В. [758] 
Тончева, Й. съавт. [1685]
Топалов, Л. [1112][1115]
Топалова, Тодора за нея [513][624][1598][1725] 
Топузова, Д. съавт. [660][1512] 
Тороманов, И. съавт. [1684]
Тоскова, Д. съавт [1676]
Тотева, А. съавт. [821] 
Тотева, Мара Т. състав. [813] 
Тоткова, Ц. [536]
Тошева, И. [1309][1310]
Тошева, К. [1309][1310]
Тошева, Т. съавт. [1554]
Трайков, Пламен [347][426][537]
Трайчов, К. [1355]
Траянов, Асен предг. [847]
Траянов, Теодор за него [1174-1175]
Траянова, М. [1682]
Тренчева, Т. [632]
Трифонова, В. [4][36][293-295] 
Трифонова, Г. [37-38][296-301][427]
Трифонова, З. [903] [1712]
Трифонова, И. [796] 
Трифонова, Р. съавт. [744] 
Трънков, Д. съавт. [759]
Тутунаров, Х. [428][797][798][1436][1713]; съавт. [1713]
Търновски, Добромир ред. [10][115]  

Узунов, Иван ил. [847] 
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Уинчел, К. М. за него [1559]
Улф, Силвър Рейвън за него [90-91]
Уотсън, Джеймс за него [423] 
Урилски, М. съавт. [771] 
Урманова, З. [302-304] 
Ушева, Елена послесл. [867]

Федотов, А. рец. [1535][1723]
Филев, Венеамин Григоров състав. [877] 
Филип поп за него [1321][1387]
Филипова И. съавт. [1617]
Филипова, А. [1227]
Филипова, В. съавт. [1554]
Филипова, Ц.  [1526]
Филипова-Байрова, Мери за нея [322] 
Филов, Богдан за него [84-85] 
Филчев, С. съавт. [1528]
Флайшхак, К. за него [1559]
Фол, Ал. ред. [35][288] 
Фол, В. рец. [572] 
Фотев, Христо за него [1157][1239]
Фотий Св. патриарх за него [1504]
Фурнаджиев, Никола за него [1159][1287]
Фурнивал, Ришар де за него [1518][1642]

Хаджиева, М. [1718]; съавт. [1565][1717]
Хаджийска, Й. [633] 
Хаджилиев, Димитър Георгиев за него [905] 
Хаджиминчева, Е. [1381][1383][1087-1088] [1184][1254-1255]

[1358][1380][1384][1438-1439][1479][1480-1482]
Хаджимитова, Д. [1398-1399]
Хаджирачев, И. [634][904] 
Хаджихристов, Иван за него [914]
Хайне, Х. за него  [813]
Хайтов, Николай за него [1230]
Халачев, И. [429]
Халачева, Т. [305]
Халил, Р. съавт. [1677]
Халкалиев, П. съавт. [1571]
Ханджиева М. съавт [1618]
Ханчев, Веселин за него [1288][1348]
Харбова, Елена ред. [557] 
Харитонов, Иван Генадиев за него [886]
Харманджиев, Тодор за него [921]
Хатано, К. за него [1496]
Хилендарски, Йосиф за него [1120]
Хинкова, Б. [799] 
Хорозова, А. [538][800] 
Хрелков, Николай за него [930]
Христов, Борис  за него [1475]
Христов, В. [801] 
Христов, Е. [802] 
Христов, Кирил за него [867][833][907][936-937] 
Христов, М. съавт. [697] 
Христов, Х. [635] 
Христова, А. [70-71][306-309][636][809] 
Христова, Боряна ред. [651] 
Христова, В. [430] 
Христова, Е. [72-73][310-312][637] ; съавт. [308-309] 
Христова, З. [313-314][431] 
Христова, И. [39][74][1232-1233]; съавт. [1552]
Христова, М. [803][988][997][1261][1385][1581]
Христова, Н. [315-316][432]; съавт. [1607]
Христова, П. съавт. [669] 
Христова, Т. [317] 
Христозов, Д. [318-320][539] 
Христозов, Николай за него [1313]
Христосков, Й. [831-832]; съавт.[670] 
Хубенов, А. съавт. [1690]
Хуго от Тримберг за него [1586][1711]

Цанев, Стефан за него [1256]
Цанков, Христо състав., ред., предг. [824] 
Цанов, П. съавт. [1554]
Цанова, А. [780] 
Царска, В. съавт. [1550]
Цачев, Климент Пенев за него [1151]
Цветанов, А. съавт. [1551]
Цветанов, С. [1719]
Цветанов, Ц. [1582]
Цветанова, Б. [965]
Цветанова, И. [1452-1453]
Цветанова, М. [923-924][989][1064]
Цветанова, Ц. [540]
Цветков, Г. [321]
Цветков, З. [992];съавт. [1511]
Цветков, Ю. [1131]
Цветкова, А. [804] 
Цветкова, Г. [1720]; съавт. [1679]
Цветкова, Д. съавт. [705]
Цветкова, З. [322] 
Цветкова, Люба за нея [557][636] 
Цветкова, М. [810]
Цветкова, Р. съавт. [1689]
Цветкова, С.  [922]
Цветкова, Ц. [40][323]
Цеков, Ц. съавт. [794] 
Цекова, Г. [324]
Цекова, Н. [541] ; съавт. [837] 
Ценкински, Г. съавт. [1579]
Ценкова, Б. [75][325][638-639] 
Ценкова, И. съавт. [1577]
Ценов, М. [1367]
Ценова, С. съавт. [773] 
Церковски, Цанко за него [1373-1374]
Цолова, Б. [905] [1721] 
Цолова, И. [326] 
Цонев, Д.  съавт. [1550]
Цонева, Н. съавт.  [1605]
Цонков, Л. [76] 
Цонкова, Р.  съавт. [1553]

Чавдаров, А. съавт. [1497]
Чавдаров, Н. съавт [1616]
Чакъров, И. [1722]
Чакъров, К. [1548]
Чакърова, Д. [805] 
Чепишева, М. съавт. [773][794] 
Чернева, П. [327] 
Чернева, С. [1583]
Чернишев, Славчо за него [1375]
Черноризец Храбър за него [440][520][1047-1048]
Чимбулева, Жана [245] 
Чинтулов, Добри за него [1172][1173]
Чирийска, Р. [806] 
Чобанов, А. [640-641]
Чобанов, Тодор за него [728] 
Чолаков, К. [642][1476]
Чолакова, Д. [433] 
Чолакова, Красимира състав. [10][115] 
Чолакова, П. [1159][1222-1223][1258-1259][1287][1376-1377]
Чолова, С.  [1723]
Чолпанова, Лидия състав. [424] 
Чончев, Г. [78-77][328-330] 
Чудомир  за него [1283]
Чучуков, К. [807-808] 

Шаламанова, И. [809][906-[908] [1724];съавт. [1682]
Шапкалова, С. [41-42][79][331]; състав. [1003-1004][1037][1152]

[1165-1166] [1195][1207] [1266-1267][1415-1416]
[1429-1430]
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Шарков, Н. съавт. [747][1226]
Шароян, Л. [643] 
Шивачев, К. [1584]
Шивачев, Никола ред. [893]
Ший, Е. П.  за него [1559]
Шиклев, Стоян Стефанов [състав.] [842] 
Ширкова, Д. съавт. [661] 
Шопов, Драгомир за него [1143]
Шопова, А. [434][909] 
Шопова, К. съавт. [1554]
Шопова, С. [910][1725] 

Щефан, Д.  съавт. [1539]
Щика, Д. съавт. [673] 

Яблански, Димитър за него [898] 
Явашчев, Сево за него [797] 
Яворов, Пейо за него [337] [1449-1450]
Язъджиян, О. [435] 
Якимов, Я. съавт. [758] 
Якимова, К. [1060]
Янакиева, Елена  ред. [191][192]; съавт. [6-7]; състав. [562] 
Янакиева, И. съавт. [1568]
Янакиева, Татяна за нея [796] 
Янакиева, Я. съавт. [794]
Янев, М. [1565][1717]
Янев, С. консулт. [18]
Янева, Д. [810] [1393][1394]; съавт. [159] 
Янева, И. [1687]
Янева, М. съавт. [1607]

Янева, Н. [436][810]; съавт. [158]
Янева, Ф. съавт. [1565]
Янков, Г. [644-645] 
Янков, М. [1585]
Янкова, Д. [1527]
Янкова, Иванка за нея [706]
Янкова, Н. [437]; съавт. [749-750]
Янъков. Х. съавт. [1616]
Яоши, М. за него [1496]
Яръмбаткова, С.  [1586]
Яръмов, Николай за него [382][446]; консулт. [43][103-106][171]

[207] 
Ясенов, Христо за него [813][1133][1134] [1252] [1365]

Alizadeh, Abbas съавт. [771] 
Appelbaum, Richard P. за него [251]

Chambliss, William J. за него [251] 

Ghahremani, B. съавт. [771] 
Gharib, Reza съавт. [771] 

Kourtova, Plamena за нея [596] 

Rezaeian, Farzin  реж. [771]; съавт. [771] 
Riazi, Mohammad Reza съавт. [771] 

Teimouri, Mohammad съавт. [771]
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 ХХІV.  СПИСЪК  НА  СЪКРАЩЕНИЯТА

Съкращенията в библиографията са съобразени с действащите национални стандарти за съкращаване на 
думите в библиографското описание: 

- БДС 9736-82. Съкращения на български думи и словосъчетания в библиографското описание на печатните 
произведения; 

- БДС 15714-83. Съкращения на типични думи и словосъчетания в библиографското описание на печатни 
произведения на чужди езици, отпечатени с кирилска азбука; 

- БДС 15715-83. Съкращения на типични думи и словосъчетания в библиографското описание на печатни 
произведения на чужди езици, отпечатени с латинска азбука. 

Въпреки това най-често срещаните съкращения са събрани в отпечатената автобиобиблиография. Повечето 
от тях са включени и в стандартите за съкращения на думите в библиографското описание. Предполага се, че голяма 
част от ползвателите на тази библиография нямат под ръка цитираните стандарти. За улеснение на потребителите и 
нуждите на преподавателската дейност е по-удобно да се съберат в един леснодостъпен списък, който може винаги да 
се ползва заедно с автобиобиблиографията. 

В наст. спикък съкращенията са представени в строг азбучен ред в две поредици – кирилица и латиница.

І. … НА КИРИЛИЦА

авт. – автор, -и
автореф. – автореферат
акад. – академик (само пред име); академия
англ. – английски
аннот. – аннотированный
анот. – анотиран
ассоц. – ассоциация
бел. – бележка, -и
библ. – библиотека; библиотечный (рус.)
библиогр. – библиография, -ски; -ический (рус.)
болг. – болгарский
б-ца – болница
бълг. – български
бюл. – бюлетин
ВАК – Висша атестационна комисия
вж – виж
вып. – выпуск
выст. – выставка
гг. – годы
гл. – глава
гл. ; глав. – главен
год. – годишен; годишнина
гос. – государственный
граф. – графика, -и; графичен 

дис. – дисертация; диссертация (рус.)
докл. – доклад
държ. – държавен
ез. – език; езиков
ел. – електронен
енцикл. – енциклопедия
загл. – заглавие
изд. – издание; издательство (рус.)
ил. – илюстрация
им. – имени
инст. – институт
инф. ; информ. – информация, -ионен; -ионный 

(рус.)
канд. – кандидат
кн. – книга; книжный (рус.)
книговед. – книговедение
комент. – коментар
конф. – конференция
лекц. – лекционен
лит. – литература, -ен; литературный (рус.)
М. – Москва
МОН – Министерство на образованието и науката
моногр. – монография
назв. – название
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нар. – народен
наст. – настоящ
науч. – научен; научный (рус.)
нац. – национален; национальный (рус.)
ном. – номериран
нум. – нумерированный
общ. – общий
осн. – основаване
отг. – отговорен 
отз. – отзив
пер. – перевод
плен. – пленарен
портр. – портрет
посв. – посвещава се; посвещение, посвящается 

(рус.)
послесл. – послесловие 
практ. – практически
прев. – превод 
преамб. – преамбюл
предг. – предговор 
предисл. – предисловие
препоръч. – препоръчителен
прил. – приложение
примеч. – примечание
прогр. – програма
публ. – публикация
разд. – раздел
РАН – Российская академия наук
ред. – редактор; редакционен
рец. – рецензия, рецензент, -и
рос. – российский

рус. – руски
ръков. – ръководител 
ръкоп. – ръкопис
с. – страница
сб. – сборник 
Св. – Свети
соавт. – соавтор
сообщ. – сообщение
состав. – составитель
сп. – списание; списък
спец. – специалност
специализ. – специализиран
ст. – статья
станд. – стандарт
сх. – схема
съкр. – съкращение
съавт. – съавтор 
съобщ. – съобщение
състав. – съставител
т. – том
табл. – таблица
тез. – тезиси
техн. – техническа 
тр. – труд, -ове; труды (рус.)
указ. – указател; указатель(рус.)
унив. – университет, -ски
у-ще – училище
фак. – факултет; факультет (рус.)
худож. – художник; художествен
ч. – част
яз. – язык

ІІ. … НА ЛАТИНИЦА

assoc. – association
coaut. – coauthor
comp. – compiler
conf. – conference
ed. – edition; editor
eng. – english
inform. – information
intern. – international
libr. – library

nat. – national
proc. – proceedings
progr. – programme
publ. – public; publication
rus. – russian
sci. – science
ukr. – ukrainian
univ. – university
vol. – volume
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ІХ. CURRICULUM VITAE 
Сведения за авторите 
Сведения об авторах  
Information about the Authours
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Константина Константинова 
„Волята” 

Konstantina Konstantinova
„The Will”  
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ІХ 1. АБДУЛАХ Ариф 
Арабист, специалист по ислямска теология, изследовател на 

Корана. Доктор на Университета Абърдийн – Великобритания. Директор на 
Научноизследователския център към Висш ислямски институт в София – България. 

АБДУЛЛАХ Ариф
Арабист, специалист по исламской теологии, исследователь Корана. Доктор 

Университета в Абердине – Великобритания. Директор Научно-исследовательского 
центра при Высшем исламском институте в Софии – Болгария. 

ABDULLAH Arif 
Specialist of Arab studies, Islamic theology and the Holy Quran. Doctor (PhD) 

of the University of Aberdeen, UK. Director of the Research center at the Higher Islamic 
Institute in Sofi a, Bulgaria. ІІІ 1

ІХ 2. АЛЕКСАНДРОВА Красимира
Директор на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”. 

Доктор. Доцент в катедра „Библиотечни науки” и ръководител на Лаборатория по 
библиотечни технологии, комуникации и информиране – LibLab на Университета по 
библиотекознание и информационни технологии – София, България. 

АЛЕКСАНДРОВА Красимира
Директор Национальной библиотеки им. Св. Кирилла и Мефодия. 

Кандидат наук. Доцент кафедры „Библиотечные науки” и руководитель 
Лаборатории библиотечных технологий, коммуникаций и информирования – 
LibLab Университета библиотековедения и информационных технологий – София, 
Болгария. 

ALEXANDROVA Krasimira
Director of the St. St. Cyril and Methodius National library of Bulgaria. PhD. 

Associate professor in the Library Studies Department and Head of the Laboratory of 
Library Technologies, Communications and Informing (LibLab) at the University of 
Library Studies and Information Technologies in Sofi a, Bulgaria. ІV 1, VІІІ

ІХ 3. АЛЕКСЕЕВА Елена Семеновна 
Библиограф. Старши научен сътрудник, ръководител на групата за 

организацията на ретроспективна национална библиография към отдела по 
библиография и краезнание на Руската национална библиотека (Санкт Петербург, 
Русия). 

АЛЕКСЕЕВА Елена Семеновна 
Библиограф. Старший научный сотрудник, руководитель группы 

организации ретроспективной национальной библиографии отдела библиографии и 
краеведения Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург, Россия). 

CURRICULUM  VITAE
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ALEKSEEVA Elena Semenovna
Bibliographer. Senior research associate and head of branch of retrospective 

bibliography in the Department of Bibliography and Regional Studies at the Russian 
National Library in Saint Petersburg. ІІІ 2

ІХ 4. АНТОНОВ Валерий Василиевич  
Главен библиограф на Руската национална библиотека – Санкт Петербург, 

Русия.
АНТОНОВ Валерий Васильевич 
Главный библиограф Российской национальной библиотеки – Санкт-

Петербург, Россия. 
ANTONOV Valeriy Vasilievich 
Chief bibliographer of the Russian National Library in Saint-Petersburg, Russia. 

ІІІ 64

ІХ 5. АПОСТОЛОВА Боряна
Филолог. Докторант в Университета по библиотекознание и 

информационни технологии – София, България. 
АПОСТОЛОВА Боряна
Филолог. Аспирант Университета библиотековедения и информационных 

технологий – София, Болгария. 
APOSTOLOVA Boriana
Philologist. Doctoral student in the University of Library Studies and 

Information Technologies in Sofi a, Bulgaria. ІV 2  

ІХ 6. АРСЕНОВА Искра 
Специалист по наукометрия, комуникации в науката и устойчиво 

развитие на обществото. Доктор на науките. Професор по наукознание в 
катедра „Библиотечен мениджмънт” на Университета по библиотекознание и 
информационни технологии – София, България. 

АРСЕНОВА Искра 
Специалист по наукометрии, коммуникациям в науке и устойчивому 

развитию общества. Доктор наук. Профессор науковедения кафедры 
„Библиотечный менеджмент” Университета библиотековедения и информационных 
технологий – София, Болгария. 

ARSENOVA Iskra 
Specialist of scientometrics, communications in science and sustainable 

development. D.Sc. Professor of science of science in the Library Management 
Department at the University of Library Studies and Information Technologies in Sofi a, 
Bulgaria. ІІІ 3

ІХ 7. БАЛАБАНОВА Елисавета 
Доктор. Главен асистент в катедра „Книга и общество” на Университета по 

библиотекознание и информационни технологии – София, България. 
БАЛАБАНОВА Елисавета 
Кандидат наук. Главный ассистент кафедры „Книга и общество” 

Университета библиотековедения и информационных технологий – София, 
Болгария.    

BALABANOVA Elisaveta
PhD. Assistant professor in the Book and Society Department at the University 

of Library Studies and Information Technologies in Sofi a, Bulgaria. ІV 3
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ІХ 8. БАРАЖИОЛИ Жан-Луи
Генерален уредник на библиотеките и директор на Библиотечния 

технически център на висшето образование във Франция (2006-  ) (Франция). 
БАРАЖЖИОЛИ Жан-Луи 
Генеральный распорядитель библиотек и директор Библиотечного 

технического центра высшего образования во Франции (2006-  ) (Франция).
BARAGGIOLI Jean-Louis
Conservateur général des bibliothèques et directeur du Centre technique du livre 

de l’enseignement supérieur (2006-  ) (France).
BARAGGIOLI Jean-Louis
General manager of the libraries and director of the Centre technique du livre de 

l’enseignement supérieur (2006-  ) (France). ІІІ 4

ІХ 9. БЕНБАСАТ Алберт
Литературовед, книговед, книгоиздател. Доктор по филология. Професор. 

Преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски”. 

БЕНБАСАТ Альберт
Литературовед, книговед, книгоиздатель. Доктор филологических наук. 

Профессор. Преподаватель факультета журналистики и массовой коммуникации 
Софийского университета им. Св. Климента Охридского.

BENBASAT Albert
Specialist in literary studies, book science and editor. Doctor of philology 

(D.Sc.). Professor. Lecturer in the Faculty of Journalism at the Sofi a University, Bulgaria. 
ІІІ 5

ІХ 10. БЕНУМЕЛГАР Хаким
Доцент по библиотекознание във Факултета по хуманитарни и социални 

науки и директор на библиотеката на Университета Мулуд Мамери в Тизи Узу, 
Алжир.

БЕНУМЕЛГАР Хаким
Доцент библиотековедения факультета гуманитарных и социальных наук и 

директор библиотеки Университета Мулуда Маммери в Тизи-Узу, Алжир.
BENOUMELGHAR Hakim
Maître de conférences en bibliothéconomie à la Faculté des sciences humaines et 

sociales et directeur de la bibliothèque de l’Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, 
Algérie.

BENOUMELGHAR Hakim
Associate professor in library science in the Faculty of Humanities and Social 

Sciences and director of the library of the University Mouloud Mammeri in Tizi-Ouzou, 
Algeria. ІІІ 6

ІХ 11. БЕСПАЛОВ Владимир Михайлович
Доктор по педагогика. Професор на Московския държавен институт за 

култура (Русия).
БЕСПАЛОВ Владимир Михайлович
Кандидат педагогических наук. Профессор Московского государственного 

института культуры (Россия). 
BESPALOV Vladimir Mihaylovich 
PhD. Professor in the Moscow State Institute of Culture, Russia. ІІІ 7
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ІХ 12. БРЕЖНЕВА Валентина Владимировна 
Доктор на педагогическите науки, професор, декан на Библиотечно-

информационния факултет на Санктпетербургския институт за култура и изкуства 
(Русия). 

БРЕЖНЕВА Валентина Владимировна
Доктор педагогических наук, профессор, декан библиотечно-

информационного факультета Санкт-Петербургского института культуры и 
искусств (Россия). 

BREZHNEVA Valentina Vladimirovna 
Doctor of pedagogical sciences (D.Sc.), professor, dean of the Library and 

Information Faculty at the Saint Petersburg State Institute of Culture and Arts, Russia. ІІІ 8

ІХ 13. ВАРАДИНОВА Цветелина
Инспектор докторантски програми и докторант към Института за научни 

изследвания и обучение на докторанти при Университета по библиотекознание и 
информационни технологии – София, България. 

ВАРАДИНОВА Цветелина
Инспектор аспирантских программ и аспирант Института научных 

исследований и обучения аспирантов при Университете библиотековедения и 
информационных технологий – София, Болгария.

VARADINOVA Tsvetelina
Inspector of doctoral studies and doctoral student in the Institute of Scientifi c 

Research and Doctoral Studies at the University of Library Studies and Information 
Technologies in Sofi a, Bulgaria. ІІІ 9

 
ІХ 14. ВАСИЛЕВ Николай
Писател и литературен критик. Историограф на информационния код 

на българското изящно слово. Автор на първите учебни програми за висшето 
образование в областта на историографията и първата антология на българското 
изящно слово за периода ІХ-ХХІ в. Доктор по „Теория на научната информация”. 
Асистент в катедра „Библиотечни науки” на Университета по библиотекознание и 
информационни технологии – София, България. 

ВАСИЛЕВ Николай 
Писатель и литературный критик. Историограф информационного 

кода болгарской изящной словесности. Автор первых учебных программ 
высшего образования в области историографии и первой антологии болгарской 
изящной словесности за период ІХ-ХХІ вв. Кандидат наук по специальности 
„Теория научной информации”. Преподаватель кафедры „Библиотечные науки” 
Университета библиотековедения и информационных технологий – София, 
Болгария.

VASILEV Nikolay
Writer and literary critic. Historiographer of the information code of the 

Bulgarian refi ned speech. Author of the fi rst educational programs in historiography and 
the fi rst anthology of the Bulgarian refi ned speech from 9th to 21st centuries. Doctor of 
the theory of scientifi c information. Assistant professor in the Library Studies Department 
at the University of Library Studies and Information Technologies in Sofi a, Bulgaria. ІІ, 
ІІІ 10, VІ 1, VІІІ-Х

ІХ 15. ВАСИЛЕВА Румелина 
Доктор. Доцент в катедра „Библиотечен мениджмънт” на Университета по 

библиотекознание и информационни технологии – София, България. Дългогодишен 
заместник-директор на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски”. 

ВАСИЛЕВА Румелина 
Кандидат наук. Доцент кафедры „Библиотечный менеджмент” 
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Университета библиотековедения и информационных технологий – София, 
Болгария. Долгие годы была заместителем директора Университетской библиотеки 
им. Св. Климента Охридского.  

VASILEVA Rumelina
PhD. Associate professor in the Library Management Department at the 

University of Library Studies and Information Technologies in Sofi a, Bulgaria. Former 
Deputy Director of the Library of Sofi a University. ІV 4, VІ 2

ІХ 16. ВАСИЛЕВА София 
Доктор по история. Професор в катедра „Културно-историческо 

наследство” на Университета по библиотекознание и информационни технологии 
(УниБИТ) – София, България. Заместник декан на факултет по „Библиотекознание и 
културно наследство” на УниБИТ. 

ВАСИЛЕВА София
Кандидат исторических наук. Работала сотрудником Регионального 

исторического музея в г. Стара-Загора. Профессор кафедры культурно-
исторического наследия Университета библиотековедения и информационных 
технологий (УниБИТ) – София, Болгария. Заместитель декана факультета 
библиотековедения и культурного наследия УниБИТ. 

VASILEVA Sofi a 
PhD of history. Professor in the Cultural and Historical Heritage Department 

and vice-dean of the Library Studies and Cultural Heritage Faculty at the University of 
Library Studies and Information Technologies in Sofi a, Bulgaria. ІІІ 11

ІХ 17. ВЕЛЕВ Венцислав 
Доктор по история. Доцент в катедра „Културно-историческо наследство” 

на Университета по библиотекознание и информационни технологии – София, 
България. Началник на отдел „Регионални дейности” в Министерството на 
културата на Република България и председател на Българския комитет „Паметта на 
света”.

ВЕЛЕВ Венцислав 
Кандидат исторических наук. Доцент кафедры „Культурно-историческое 

наследие” Университета библиотековедения и информационных технологий – 
София, Болгария. Начальник отдела „Региональная деятельность” Министерства 
культуры Республики Болгария и председатель Болгарского комитета „Память 
мира”.

VELEV Ventsislav
PhD of history. Associate professor in the Cultural and Historical Heritage 

Department at the University of Library Studies and Information Technologies in Sofi a, 
Bulgaria. Head of the Regional Activities Department at the Ministry of Culture of 
Bulgaria and President of the Bulgarian committee „Memory of the World”. ІІІ 12, ІV 5

ІХ 18. ВЕЛИЧКОВ Петър
Литературен историк, текстолог, библиофил. Бил е журналист във 

вестниците „АБВ”, „Подкрепа”, „Експрес”, „Новинар”, „Монитор”, „24 часа”. 
Специалист в Редакционно-издателския отдел на Националната библиотека „Св. Св. 
Кирил и Методий”. Редактор е на списание „Библиотека” (София, България).

ВЕЛИЧКОВ Петр
Историк литературы, текстолог, библиофил. Был журналистом в газетах 

„АБВ”, „Подкрепа”, „Експрес”, „Новинар”, „Монитор”, „24 часа”. Специалист 
Редакционно-издательского отдела Национальной библиотеки им. Св. Кирилла и 
Мефодия. Редактор журнала „Библиотека” (София, Болгария).

VELICHKOV Petar
Literary historian. Journalist in the newspapers „ABV”, „Podkrepa”, „Express”, 
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„Novonar”, „Monitor”, „24 chasa”. Specialist in the Department of Editing and 
Publishing at the National Library in Sofi a, Bulgaria. Editor of the library journal 
„Biblioteka” in Sofi a, Bulgaria. VІ 3

ІХ 19. ВЕЛЧЕВ Петър
Поет, литературен критик, литературовед, преводач на поезия от руски, 

испански, немски и френски. Доктор по филология. Доцент по сравнително 
литературознание в Института за литература при Българската академия на науките. 
Лектор в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Член-учредител 
на Съюза на преводачите, член на Съюза на писателите, член на българската 
секция на Международния ПЕН-център и на Международната асоциация по 
компаративистика. 

ВЕЛЧЕВ Петр
Поэт, литературный критик, литературовед, переводчик поэзии с 

русского, испанского, немецкого и французского. Кандидат филологических 
наук. Доцент сравнительного литературоведения Института литературы при 
Болгарской академии наук. Лектор в Софийском университете им. Св. Климента 
Охридского. Член-учредитель Союза переводчиков, член Союза писателей, член 
болгарской секции Международного ПЕН-центра и Международной ассоциации 
компаративистики.  

VELCHEV Petar
Poet, literary critic, translator of poetry from Russian, Spanish, German and 

French. Associate professor of comparative literature in the Institute of Literature at the 
Bulgarian Academy of Sciences in Sofi a, Bulgaria. Lecturer at Sofi a University. Member 
of the Union of Translators, the Union of Writers, the International PEN Center and the 
International Comparative Literature Association. VІІ 1

ІХ 20. ВИНОКУРОВА Уляна Алексеевна 
Академик, професор, доктор на социологическите науки, действителен 

член на Арктическата обществена академия на науките. Ръководител на 
научноизследователския център за циркумполярната цивилизация на Арктическия 
държавен институт за култура и изкуства – Якутск, Русия. 

ВИНОКУРОВА Ульяна Алексеевна 
Академик, профессор, доктор социологических наук, действительный 

член Арктической общественной академии наук. Руководитель научно-
исследовательского центра циркумполярной цивилизации Арктического 
государственного института культуры и искусств – Якутск, Россия. 

VINOKUROVA Ulyana Alekseevna 
Academician, professor, doctor of sociological sciences (D.Sc.), full member of 

the Arctic Public Academy of Sciences. Director of the Research Center of Circumpolar 
Civilization at the Arctic State Institute of Culture and Arts in Yakutsk, Russia. ІІІ 13, ІІІ 14

ІХ 21. ВРАНЧЕВА Свободна 
Доктор по архитектура. Доцент и ръководител на катедра „Културно-

историческо наследство” в Университета по библиотекознание и информационни 
технологии – София, България. 

ВРАНЧЕВА Свободна 
Кандидат архитектурных наук. Доцент и заведующая кафедрой культурно-

исторического наследия Университета библиотековедения и информационных 
технологий – София, Болгария.

VRANCHEVA Svobodna
PhD of architecture. Professor and head of the Cultural and Historical Heritage 

Department at the University of Library Studies and Information Technologies in Sofi a, 
Bulgaria. ІІІ 15
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ІХ 22. ГАРВАНОВ Иван
Инженер, професор д.н. в катедра „Информационни системи и технологии” 

на Университета по библиотекознание и информационни технологии, София, 
България. Заместник-ректор на този университет.

ГАРВАНОВ Иван 
Инженер, д.т.н., профессор кафедры информационных систем и технологий 

Университета библиотековедения и информационных технологий, София, Болгария. 
Заместитель ректора данного университета. 

GARVANOV Ivan 
Engineer, professor (D.Sc.) in the Information Systems and Technologies 

Department and a vice-rector of the University of Library Studies and Information 
Technologies in Sofi a, Bulgaria. ІІІ 16

ІХ 23. ГАРВАНОВА Магдалена
Психолог и социолог. Доцент в катедра „Комуникации и информиране” на 

Университета по библиотекознание и информационни технологии, София, 
България. 

ГАРВАНОВА Магдалена 
Психолог и социолог. Кандидат наук. Доцент кафедры коммуникаций и 

информирования  Университета библиотековедения и информационных технологий, 
София, Болгария. 

GARVANOVA Magdalena 
Psychologist and sociologist. PhD. Associate professor in the Communication 

and Informing Department at the University of Library Studies and Information 
Technologies in Sofi a, Bulgaria. ІІІ 17 

ІХ 24. ГЕОРГИЕВ Асен
Главен редактор на издателството на Националната библиотека „Св. Св. 

Кирил и Методий”. Бил е специалист в Министерство на културата, заместник 
директор на Общински културен институт „Столична библиотека” и експерт в 
програмата „Глобални библиотеки – България”. 

ГЕОРГИЕВ Асен
Главный редактор издательства Национальной библиотеки им. Св. Кирилла 

и Мефодия. Был специалистом в Министерстве культуры, заместителем директора 
Муниципального института культуры „Столичная библиотека” и экспертом 
программы „Глобальные библиотеки – Болгария”. 

GEORGIEV Asen
Editor-in-chief of the Publishing house at the National Library in Sofi a, Bulgaria. 

Specialist in the Ministry of Culture, deputy director of the Sofi a City Library and expert 
in the Global Libraries Bulgaria. VІ 4

ІХ 25. ГЕОРГИЕВ Лъчезар 
Професор в катедра „Книга и общество” на Университета по 

библиотекознание и информационни технологии и в катедра „Книгоиздаване 
и библиотечно-информационни дейности” на Велико-Търновския университет 
„Св. Св. Кирил и Методий”. Главен редактор е на научното списание за книгата 
„Издател”. 

ГЕОРГИЕВ Лычезар 
Профессор кафедры „Книга и общество” Университета библиотековедения 

и информационных технологий и кафедры „Книгоиздание и библиотечно-
информационная деятельность” Велико-Тырновского университета им. Св. Кирилла 
и Мефодия. Главный редактор научного журнала о книге „Издатель”. 

GEORGIEV Lachezar
Professor (PhD) in the Book and Society Department at the University of 
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Library Studies and Information Technologies and in Book Publishing and Library and 
Information Activity Department at the University of Veliko Tarnovo, Bulgaria. Editor-in-
chief of the scientifi c journal „Publisher”. ІІІ 18

ІХ 26. ГЕОРГИЕВА Северина 
Главен библиотекар на Библиотеката при Института за литература към 

Българската академия на науките.
ГЕОРГИЕВА Северина 
Главный библиотекарь библиотеки Института литературы Болгарской 

академии на наук.
GEORGIEVA Severina 
Chief librarian of the Library of the Institute for Literature at the Bulgarian 

Academy of Sciences in Sofi a, Bulgaria. ІІІ 19 

ІХ 27. ГЕТОВА Иглика
Инженер. Доктор. Главен асистент в катедра „Информационни системи и 

технологии” на Университета по библиотекознание и информационни технологии.
ГЕТОВА Иглика
Инженер. Кандидат наук. Главный ассистент кафедры информационных 

систем и технологий Университета библиотековедения и информационных 
технологий.

GETOVA Iglika 
Engineer, PhD, Assistant professor in the Information Systems and Technologies 

Department at the University of Library Studies and Information Technologies in Sofi a, 
Bulgaria. ІІІ 20

ІХ 28. ГИЛЯРЕВСКИЙ Руджеро Сергеевич 
Филолог, специалист в областта на информатиката, научните и масовите 

комуникации. Доктор на филологическите науки, професор, Заслужил деец на 
науката на Руската Федерация. Ръководител на научни изследвания по информатика 
във Всеруския институт за научна и техническа информация към Руската академия 
на науките (ВИНИТИ РАН).

ГИЛЯРЕВСКИЙ Руджеро Сергеевич
Филолог, специалист в области информатики, научных и массовых 

коммуникаций. Доктор филологических наук, профессор, Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации. Руководитель научных исследований по информатике 
во Всероссийском институте научной и технической информации при Российской 
академии наук (ВИНИТИ РАН).

GILYAREVSKY Ruggero Sergeevich
Philologist, specialist in informatics, scientifi c and mass communication. Doctor 

of philological sciences (D.Sc.), professor, honored scientist of the Russian Federation.  
Head of scientifi c research in informatics in the All-Russian Institute for Scientifi c and 
Technical Information at the Russian Academy of Science. ІІІ 8, ІІІ 21, V 1, V 6 

ІХ 29. ГОРДУКАЛОВА Галина Феофановна (1950-2015)
Доктор на педагогическите науки. Професор в катедра „Документознание 

и информационна аналитика” на Санктпетербургския държавен университет по 
култура и изкуства – Русия.

ГОРДУКАЛОВА Галина Феофановна (1950-2015)
Доктор педагогических наук. Профессор кафедры документоведения и 

информационной аналитики Санкт-Петербургского государственного университета 
культуры и искусств – Россия.

GORDUKALOVA Galina Feofanovna (1950-2015)
D.Sc. Professor in the Department of Documentation and Information Analytics 
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at the Saint Petersburg State University of Culture and Arts, Russia. ІV 6

ІХ 30. ГРБА Милан
Завеждащ Българската колекция и Куратор за Югоизточна Европа в Отдела 

за славянска и източноевропейска литература при Британската библиотека в Лондон 
– Великобритания.

ГРБА Милан 
Заведующий Болгарской коллекцией и Куратор Юго-Восточной Европы в 

Отделе славянской и восточноевропейской литературы при Британской библиотеке 
в Лондоне – Великобритания. 

GRBA Milan 
Head of Bulgarian collection and Curator of Southeast European Studies in Slavonic 

and East European Literature Department at the British Library in London, UK. ІІІ 22

ІХ 31. ГРЕЧНЕВ Вячеслав Яковлевич
Доктор на филологическите науки, професор в катедрата „Литература 

и детско четене” на Санктпетербургския държавен институт за култура – Санкт 
Петербург, Русия. Заслужил работник на висшето образование на Руската 
Федерация. 

ГРЕЧНЕВ Вячеслав Яковлевич
Доктор филологических наук, профессор кафедры литературы и детского 

чтения Санкт-Петербургского государственного института культуры – Санкт-
Петербург, Россия. Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации. 

GRECHNEV Vyacheslav Yakovlevich
Doctor of philological sciences (D.Sc.), professor in Literature and Children’s 

Reading Department at the Saint Petersburg State Institute of Culture. Honored worker of 
high school of Russian Federation. ІІІ 23

ІХ 32. ГРОШЕВА Елена 
Научен сътрудник в Центъра за национална библиография на Националната 

библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” – София, България. Експерт към 
Министерството на енергетиката.

ГРОШЕВА Елена 
Научный сотрудник Центра национальной библиографии Национальной 

библиотеки им. Св. Кирилла и Мефодия – София, Болгария. Эксперт Министерства 
энергетики.

GROSHEVA Elena
Research assistant in the Center of National Bibliography at the National Library 

in Sofi a, Bulgaria. Expert in Bulgarian Ministry of Energy. ІІІ 24

ІХ 33. ДАНЧЕВА-ВАСИЛЕВА Ани
Професор. Доктор по българска и обща средновековна история. 
ДАНЧЕВА-ВАСИЛЕВА Ани
Профессор. Кандидат исторических наук по специальности „Болгарская и 

общая средневековая история”.
DANCHEVA-VASILEVA Ani
Professor. Doctor of Bulgarian and general medieval history (D.Sc.). ІІІ 25

ІХ 34. ДЕНЧЕВ Стоян
Математик, информатик, архитект на съвременната информационна 

среда, политик от ново поколение, мениджър на културата и науката. Професор по 
„Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”. Посланик 
на Република България във Финландия и Почетен консул на Султаната Оман в 
България. Председател на Съюза на народните читалища. Ректор на Университета 
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по библиотекознание и информационни технологии – София, България. 
ДЕНЧЕВ Стоян
Математик, информатик, архитектор современной информационной 

среды, политик нового поколения, менеджер культуры и науки. Профессор 
по специальности „Автоматизированные системы обработки информации и 
управления”. Посол Республики Болгария в Финляндии и Почетный консул 
Султаната Оман в Болгарии. Председатель Союза народных читалищ (библиотек 
и домов культуры). Ректор Университета библиотековедения и информационных 
технологий – София, Болгария.  

DENCHEV Stoyan
Mathematician, informatician, architect of the modern information environment, 

politician of new wave, manager of culture and science. D.Sc. Professor of automated 
systems for processing of information. Ambassador in Finland and Honorary consul of 
the Sultanate of Oman in Bulgaria. President of the Union of national cultural clubs. 
Rector of the University of Library Studies and Information Technologies in Sofi a, 
Bulgaria. І 1, І 2, V 2

ІХ 35. ДЕРМЕНДЖИЕВА Татяна 
Ръководител на Националната агенция за ISBN в Националната библиотека 

„Св. Св. Кирил и Методий” – София, България. 
ДЕРМЕНДЖИЕВА Татьяна 
Руководитель Национального агентства по ISBN в Национальной 

библиотеке им. Св. Кирилла и Мефодия – София, Болгария.
DERMENDZHIEVA Tatyana 
Head of the National ISBN Agency at the National Library in Sofi a, Bulgaria. 

ІІІ 26

ІХ 36. ДЖАХАЯ Леонид 
Философ, специалист по теория на познанието, наукознание и космология. 

Академик, професор, доктор на философските науки. Действителен член на 
Грузинската академия на философските науки и Грузинската академия на 
образователните науки – Тбилиси, Грузия. 

ДЖАХАЯ Леонид 
Философ, специалист по теории познания, науковедению и космологии. 

Академик, профессор, доктор философских наук. Действительный член Грузинской 
академии философских наук и Грузинской академии образовательных наук – 
Тбилиси, Грузия. 

DJAKHAIA Leonid   
Philosopher, specialist in theory of knowledge, science of science and 

cosmology. Academician, professor, doctor of philosophical sciences (D.Sc.). Full 
member of Georgian Academy of Philosophical Sciences and Georgian Academy of 
Educational Sciences in Tbilisi, Georgia. ІІІ 27 

ІХ 37. ДОБРЕВА Ваня 
Доктор на филологическите науки. Професор в катедра „Архивно-

документално наследство и културономия” на Университета по библиотекознание 
и информационни технологии – София, България. Зам.-министър в Министерство 
на образованието и науката (2005-2009). Народен представител и Председател на 
Комисията по образование и наука в Народно събрание на Република България. 

ДОБРЕВА Ваня 
Доктор филологических наук. Профессор кафедры архивно-

документального наследия и культурономии Университета библиотековедения и 
информационных технологий – София, Болгария. Зам. министра Министерства 
образования и науки (2005-2009). Депутат и председатель комиссии по образованию 
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и науке Народного собрания Республики Болгария (болгарского парламента). 
DOBREVA Vanya
Doctor of philological sciences. Professor in the Archives and Documentation 

Department at the University of Library Studies and Information Technologies in Sofi a, 
Bulgaria. Deputy Minister of the Ministry of Education and Science (2005-2009). 
Member of Bulgarian Parliament and head of the Commission of Education and Science. 
ІІІ 28

ІХ 38. ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович 
Губернатор на Челябинска област – Челябинск, Русия.
ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович
Губернатор Челябинской области – Челябинск, Россия.
DUBROVSKIY Boris Alexandrovich
Governor of Chelyabinsk province in Russia. ІІІ 29 

ІХ 39. ЕНЧЕВА Марина 
Доктор по информационно-търсещи системи. Главен асистент в катедра 

„Библиотечни науки” на Университета по библиотекознание и информационни 
технологии – София, България. 

ЭНЧЕВА Марина 
Кандидат наук по специальности „Информационно-поисковые 

системы”. Главный ассистент кафедры „Библиотечные науки” Университета 
библиотековедения и информационных технологий – София, Болгария.

ENCHEVA Marina 
Doctor (PhD) in information retrieval systems. Assistant professor in the Library 

Studies Department at the University of Library Studies and Information Technologies in 
Sofi a, Bulgaria. ІІІ 30 

ІХ 40. ЕФТИМОВА Събина
Доктор по научната специалност „Книгознание, библиотекознание, 

библиография”. Главен асистент в катедра „Библиотечен мениджмънт” на 
Университета по библиотекознание и информационни технологии – София, 
България. 

ЕФТИМОВА Сыбина
Кандидат наук по специальности „Книговедение, библиотековедение, 

библиография”. Главный ассистент кафедры „Библиотечный менеджмент” 
Университета библиотековедения и информационных технологий – София, 
Болгария.

EFTIMOVA Sabina
Doctor (PhD) in bookscience, library science and bibliography. Assistant 

professor in the Library Management Department at the University of Library Studies and 
Information Technologies in Sofi a, Bulgaria. ІІІ 31 

ІХ 41. ЗАГОРОВ Васил
Доктор по книгознание. Доцент. Завежда катедра „Библиотечни науки” 

на Университет по библиотекознание и информационни технологии – София, 
България. 

ЗАГОРОВ Васил
Кандидат наук по специальности „Книговедение”. Доцент. Заведующий 

кафедрой „Библиотечные науки” Университета библиотековедения и 
информационных технологий – София, Болгария.

ZAGOROV Vasil 
Doctor of book science. Associate professor and chairman of the Library Studies 

Department at the University of Library Studies and Information Technologies in Sofi a, 
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Bulgaria. ІІІ 32

ІХ 42. ЗАГОРОВ Орлин
Професор, доктор на философските науки. Автор на книги и други 

публикации в областта на философията, политологията, културологията, 
философската антропология, социалната екология. Дългогодишен преподавател по 
дисциплини от посочените научни области в различни висши учебни заведения на 
България.

ЗАГОРОВ Орлин 
Профессор, доктор философских наук. Автор книг и других публикаций 

в области философии, политологии, культурологии, философской антропологии, 
социальной экологии. Многолетний преподаватель указанных выше научных 
дисциплин в разных высших учебных заведениях Болгарии. 

ZAGOROV Orlin 
Doctor of philosophical sciences (D.Sc.), professor. Author of numerous works 

in the fi eld of philosophy, politology, culturology, philosophical anthropology and social 
ecology. Lecturer for many years in different universities. ІІІ 33

ІХ 43. ЗАФЕР Зейнеп
Професор. Доктор на науките. Ръководител на катедрата по български език 

и литература в Анкарския университет, Турция.
ЗАФЕР Зейнеп
Профессор. Доктор наук. Руководитель кафедры болгарского языка и 

литературы Анкарского университета, Турция.
ZAFER Zeynep
Profеssor D.Sc. Ankara Üniversitesi Bulgar Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı, 

Türkiye.
ZAFER Zeynep
D.Sc., professor and chairman of the department of Bulgarian language and 

literature at the University of Ankara, Turkey. ІІІ 34

ІХ 44. ЗАХАРЕНКО Марина Павловна
Академик, кандидат на педагогическите науки. Заместник-директор 

по научната и методическата работа на Руската държавна библиотека за 
младежта – Москва, Русия. Научен секретар на секцията „Библиотекознание” на 
Международната академия по информатизация към ООН.

ЗАХАРЕНКО Марина Павловна
Академик, кандидат педагогических наук. Заместитель директора по 

научной и методической работе Российской государственной библиотеки для 
молодёжи – Москва, Россия. Учëный секретарь Отделения „Библиотековедение” 
Международной академии информатизации при ООН. 

ZAHARENKO Marina Pavlovna
Academician, PhD of pedagogical sciences. Deputy director of science and 

methodology of the Russian State Library for Youth in Moscow, Russia. Scientifi c 
secretary of the Librarianship Department at the International Informatization Academy 
at UN. ІІІ 35

ІХ 45. ЗАХАРИЕВА Йорданка
Филолог, професор, доктор на науките (D.Sc.) в катедра „Книга и 

общество” на Университета по библиотекознание и информационни технологии – 
София, България.

ЗАХАРИЕВА Йорданка 
Филолог, профессор, доктор наук (D.Sc.), преподаватель кафедры „Книга и 

общество” Государственного университета библиотековедения и информационных 
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технологий – София, Болгария.
ZAHARIEVA Yordanka 
Philologist, professor, doctor of sciences in Book and Society Department at the 

University of Library Studies and Information Technologies in Sofi a, Bulgaria. ІІІ 36 

ІХ 46. ЗБИГНЕВ Тенча, OFMCap. 
Монах от Францисканския орден на Малките братя капуцини. Роден в 

Полша (гр. Нова Деба), постъпва в този орден през 1992 г. Завършва богословие 
в Папската духовна академия в Краков (днес: Папския университет „Иоан Павел 
Втори”). Магистър по богословие. Служи в България в Католическа енория „Св. 
Йосиф” в София (от 2010 г. ).

ЗБИГНЕВ Тенча, OFMCap.
Монах Францисканского Ордена Братьев Меньших Капуцинов. Родился в 

Польше (Нова Деба), вступил в этот орден в 1992 г. Окончил богословие в Папской 
духовной академии в Кракове (ныне: Университет им. Св. Иоанна Павла Второго. 
Магистр богословия. Служит в Болгарии, в католической кафедральной церкви Св. 
Иосифа в Софии (2000- ). 

ZBIGNIEW Tęcza, OFMCap.
Kapłan z franciszkańskiego zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Urodzony 

w Polsce (Nowa Dęba), do zakonu wstępuje w 1992 r. Studiuje teologię w Papieskiej 
Akademii Teologicznej w Krakowie (dzisiaj: „Uniwersytet Papieski Jana Pawła II”). Jest 
magistrem teologii. Posługuje w Bułgarii, od 2010 r. w rzymskokatolickiej parafi i „Św. 
Józefa” w Sofi i. 

ZBIGNIEW Tecza, OFMCap.
Franciscan monk (Ordo Fratrum minorum capucinorum) from 1992. Born in 

Nowa Dęba, Poland. Graduated in theology from the Pontifi cal University of John Paul II 
in Krakоw. MT. Offi ciated in the Roman catholic cathedral St. Joseph in Sofi a, Bulgaria 
(2010-  ). ІІІ 37 

ІХ 47. ЗДАНОВИЧ Геннадий Борисович
Доктор на историческите науки. Професор на Челябинския държавен 

университет. Заместник-директор по научната работа на резервата „Аркаим”. 
Президент на благотворителната фондация „Аркаим”.

ЗДАНОВИЧ Геннадий Борисович 
Доктор исторических наук. Профессор Челябинского государственного 

университета. Заместитель директора по научной работе заповедника „Аркаим”. 
Президент благотворительного фонда „Аркаим”. 

ZDANOVICH Gennadiy Borisovich 
Doctor of historical sciences (D.Sc.). Professor of the Chelyabinsk State 

University. Deputy director in science of the „Arkhaim” reserve. President of charitable 
foundation „Arkhaim”. ІІІ 38 

ІХ 48. ЗДАНОВИЧ Димитрий Генадиевич
Доктор по история, заместник-директор на Учебно-научния център 

за изучаване на проблемите на природата и човека на Челябинския държавен 
Университет (ЧелГУ), старши научен сътрудник на резервата „Аркаим”, 
вицепрезидент на благотворителната фондация „Аркаим”, държавен експерт по 
историко-културно наследство. 

ЗДАНОВИЧ Дмитрий Геннадиевич 
Кандидат исторических наук, заместитель директора Учебно-научного 

центра изучения проблем природы и человека Челябинского государственного 
Университета (ЧелГУ), старший научный сотрудник заповедника „Аркаим”, вице-
президент благотворительного фонда „Аркаим”, государственный эксперт 

ZDANOVICH Dmitriy Gennadievich 
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PhD of history, deputy director of the Training Scientifi c Center for Study of 
Nature and Man at the Chelyabinsk State University, senior research associate of the 
„Arkhaim” reserve, vice-president of charitable foundation „Arkhaim”, state expert of the 
historical and cultural heritage in Chelyabinsk, Russia. ІІІ 39

ІХ 49. ЗЛАТКОВА Пламена
Доктор. Главен асистент в катедра „Библиотечни науки” на Университета 

по библиотекознание и информационни технологии – София, България.
ЗЛАТКОВА Пламена
Кандидат наук. Главный ассистент кафедры „Библиотечные науки” 

Университета библиотековедения и информационных технологий – София, 
Болгария.  

ZLATKOVA Plamena
PhD. Assistant professor in the Library Studies Department at the University of 

Library Studies and Information Technologies in Sofi a, Bulgaria. ІV 7

ІХ 50. ИЛИЕВА Стефка
Главен библиотекар в Методичния отдел на Народна библиотека „Иван 

Вазов” – Пловдив, България. 
ИЛИЕВА Стефка 
Главный библиотекарь методического отдела Народной библиотеки им. 

Ивана Вазова – Пловдив, Болгария.
ILIEVA Stefka 
Head of Methodological department of the Regional Library „Ivan Vazov” in 

Plovdiv, Bulgaria. І 10, ІІІ 40, ІV 8, ІV 9, VІ 5 

ІХ 51. ЙОТОВА Ралица
Студент в Университета по библиотекознание и информационни 

технологии (УниБИТ) (София, България). Технически сътрудник към Института за 
научни изследвания и обучение на докторанти при УниБИТ. 

ЙОТОВА Ралица 
Студент Университета библиотековедения и информационных технологий 

(УниБИТ). Технический сотрудник Института научных исследований и обучения 
аспирантов при УниБИТ.

YOTOVA Ralitsa 
Student at the University of Library Studies and Information Technologies in 

Sofi a, Bulgaria. Technical assistant in the Institute for Research and Doctoral Studies at 
ULSIT. ІІІ 41

ІХ 52. КАЗАНСКИ Никола Р.
Доцент, доктор, ръководител на отдел „Справочно-информационна и 

издателска дейност” на Централната библиотека на Българската академия на 
науките. Секретар на Международната асоциация по библиология.

КАЗАНСКИ Никола Р.
Доцент, кандидат наук, руководитель отдела „Справочно-информационной 

и издательской деятельности” Центральной библиотеки Болгарской академии наук. 
Секретарь Международной ассоциации библиологии.

KAZANSKI Nikola R.
PhD, associate professor, chief information offi cer of the Central Library at 

Bulgarian Academy of Sciences. Secretary of the International Association of Bibliology. 
ІІІ 42, VІ 6

ІХ 53. КАЛОЯНОВ Владимир
Историк. Доктор. Експерт в Департамента Демография на Институт за 
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изследване на населението и човека при Българската академия на науките – София, 
България.

КАЛОЯНОВ Владимир
Историк. Кандидат исторических наук. Эксперт департамента демографии 

Института исследования населения и человека при Болгарской академии наук – 
София, Болгария.

KALOYANOV Vladimir
Historian, PhD, expert in the Department of Demography at the Institute for 

Population and Human Studies at  the Bulgarian Academy of Sciences in Sofi a, Bulgaria. 
ІІІ 43

ІХ 54. КАМБУРОВ Самуил 
Асистент в катедра „Архивно-документално наследство и културономия” 

на Университета по библиотекознание и информационни технологии – София, 
България.

КАМБУРОВ Самуил 
Ассистент кафедры „Архивно-документальное наследие и культурономия” 

Университета библиотековедения и информационных технологий – София, 
Болгария.

KAMBUROV Samuil 
Assistant professor in the Archival and Documentary Heritage and Culturonomy 

Department at the University of Library Studies and Information Technologies in Sofi a, 
Bulgaria. ІІІ 44 

ІХ 55. КЕНДЕРОВА Стоянка 
Професор по османистика и арабистика. Доктор на 

науките (PhD). Ръководител на отдел „Ориенталски сбирки” при Националната 
библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” – София, България. Преподавател в катедра 
„Тюркология и алтаистика” в Центъра за източни езици и култури към Софийския 
университет „Св. Климент Охридски”. 

КЕНДЕРОВА Стоянка 
Профессор османистики и арабистики. Кандидат наук (PhD). Заведующая 

отделом ориентальских сборников при Национальной библиотеке им. Св. Кирилла 
и Мефодия – София, Болгария.  Преподаватель  кафедры тюркологии и алтаистики 
Центра восточных языков и культур при Софийском университете им. Св. Климента 
Охридского.

KENDEROVA Stoyanka 
Professor of Ottoman and Arab studies. PhD. Head of the Oriental Collections 

Department at the National Library in Sofi a, Bulgaria. Lecturer in the Turkology and 
Altaistics Department of the Center of Oriental Languages and Cultures at the Sofi a 
University. ІІІ 45

ІХ 56. КЕНЪН Анжела 
Завършила руски език (1986), руска литература (1989) и библиотечни 

науки (1991). Завеждащ руската и южнославянската колекция в Европейския 
отдел на Конгресната библиотека (2004-  ), САЩ. Изследва българската колекция 
от старопечатни книги и рускоезичната периодика в САЩ във фондовета на 
Конгресната библиотека, САЩ. 

КЕННОН Анжела 
Бакалавр по специальности „Русский язык и литература” (1986), 

магистр по специальностям „Русская литература” (1989) и „Библиотечные 
науки” (1991). Заведующая русской и южнославянской коллекцией Европейского 
отдела библиотеки Конгресса США (2004-  ). Исследует болгарскую коллекцию 
старопечатных книг и русскоязычную периодику в США в фондах библиотеки 
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Конгресса США.
CANNON Angela 
BA, Russian Language and Literature, Rutgers College (1986). MA, Russian 

Literature, SUNY Albany (1989). MLS, Rutgers University (1991). Reference Specialist 
for Russian and South Slavic, European Division, Library of Congress (2004-  ), USA. 
Current research on the Bulgarian rare book collection and the Russian-American journal 
and monograph collection at the Library of Congress, USA. ІІІ 46

ІХ 57. КИКАРИНА Емилия
Библиотекар-експерт в Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” 

– София, България. Изследовател и библиограф на богомилството. 
КИКАРИНА Эмилия
Библиотекарь-эксперт Национальной библиотеки им. Св. Кирилла и 

Мефодия – София, Болгария. Исследователь и библиограф богомильства. 
KIKARINA Emilia 
Librarian-expert in the National Library of Bulgaria in Sofi a. Researcher and 

bibliographer of bogomilstvo. ІІІ 47 

ІХ 58. КИРИЛОВ Андрей Кузмич 
Доктор по физико-математически науки, старши научен сътрудник в 

Института на физиката на планинските процеси в Националната академия на 
науките на Украйна.         

КИРИЛЛОВ Андрей Кузьмич
Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник 

Института физики горных процессов Национальной академии наук Украины         
KIRILLOV Andrey Kuzmich
PhD of physical and mathematical sciences, senior research associate in the 

Institute of Physics of Mountain Processes at the National Academy of Ukraine. ІІІ 39 

ІХ 59. КИРИЛОВА Катя 
Докторант в катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване” към Факултета 

по журналистика и масова комуникация на Софийски университет „Св. Климент 
Охридски”; библиограф-експерт в Националната агенция за присъждане на ISBN 
към Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” – София, България. 

КИРИЛОВА Катя 
Аспирант кафедры „Пресс-журналистика и книгоиздание” факультета 

журналистики и массовой коммуникации Софийского университета им. Св. 
Климента Охридского; библиограф-эксперт Национального агентства по 
присвоению ISBN при Национальной библиотеке им. Св. Кирилла и Мефодия – 
София, Болгария. 

KIRILOVA Katya
Doctoral student at the Department of Pressjournalism and Book Publishing in 

the Faculty of Journalism at Sofi a University, bibliographer-expert in the National Library 
St. St. Cyril and Methodius in Sofi a, Bulgaria. ІІІ 48

ІХ 60. КИЯНИ Мохаммад Али 
Съветник по културните въпроси към Посолството на Ислямска Република 

Иран в България.
КИЯНИ Мохаммад Али 
Советник по вопросам культуры при Посольстве Исламской Республики 

Иран в Болгарии. 
KIANI Mohammad Ali
Cultural advisor to the Embassy of Islamic Republic of Iran in Sofi a, Bulgaria. І 

16, VІ 7
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ІХ 61. КЛЕМЕНТИЕВ Александър Константинович
Доктор по история на Парижкия университет. Научен сътрудник в 

Института по история на Руската академия на науките в Санкт Петербург, Русия.
КЛЕМЕНТЬЕВ Александр Константинович
Доктор истории Парижското университета. Ученый сотрудник Санкт-

Петербургского института истории Российской академии наук.
KLEMENTIEV Alexander Konstantinovich
PhD of history from the University of Paris X Nanterre. Research assistant in the 

Institute of History at the Russian Academy of Sciences in Saint-Petersburg, Russia. ІІІ 49

ІХ 62. КЛЮЕВ Владимир Константинович
Академик, професор, ръководител катедра за управление на 

информационно-библиотечна дейност на Московския държавен институт на 
култура, Почетен работник на висшето професионално образование на Руската 
Федерация, вице-президент на Секция по „Библиотекознание” на Международната 
академия по информатизация към ООН, действителен член на Академия по 
мениджмънт в образованието и културата, действителен член на Гилдията на 
експертите в сферата на професионалното образование, Заслужил работник на 
науката и образованието на Руската академия по естествознание, действителен член 
на Руското географско дружество. 

КЛЮЕВ Владимир Константинович
Академик, профессор, заведующий кафедрой управления информационно-

библиотечной деятельностью Московского государственного института культуры, 
почётный работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации, вице-президент отделения библиотековедения Международной 
академии информатизации при ООН, действительный член Академии менеджмента 
в образовании и культуре, действительный член Гильдии экспертов в сфере 
профессионального образования, заслуженный работник науки и образования 
Российской академии естествознания, действительный член Русского 
географического общества.

KLYUEV Vladimir Konstantinovich
Academician, professor (D.Sc.), Head of Department of Management of 

Information and Library Activity at the Moscow State Institute of Culture, honorary 
specialist of the higher professional training of the Russian Federation, vice-president of 
the Department of Library Studies in the International  Informatization Academy at UN, 
full member of the Academy of Management in the Education and Culture and of the 
Fellowship of Experts in Vocational Training, honored scientist of the Russian Academy 
of Natural Sciences, full member of the Russian Geographical Society. ІІІ 50 

ІХ 63. КОЕН Илай 
Професор. Доктор. Основател и изпълнителен директор на Института по 

науката за информиране (Санта Роза, САЩ). Доцент по управленска информация 
(1980-1997). Професор по управленски технологии (1997-  ).

КОЕН Илай 
Профессор. Кандидат наук. Основатель и исполнительный директор 

Института науки об информировании (Санта Роза, США). Доцент по специальности 
„Управленческая информация” (1980-1997). Профессор по специальности 
„Управленческие технологии” (1997-  ).  

COHEN Eli 
Professor, PhD. Founder and Executive Director of the Informing Science 

Institute (Santa Rosa, USA). Associate Professor of Management Information Science 
(1980-1997). Visiting (Full) Professor in Management Technologies (1997-  ). ІV 10
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ІХ 64. КОНСТАНТИНОВА Константина
Художничка в много жанрове и преподавателка по изкуствата във 

Виржиния, САЩ. Вдъхновена от многобройните й пътувания, нейната визия е била 
винаги одухотворена и творчеството й се ситуира между магическия реализъм и 
фантазната абстракция на неизвестното, или по-точно в пространството между 
реалната и отвлечената експресивност. 

КОНСТАНТИНОВА Константина
Художница, творящая во многих жанрах и преподаватель искусств в 

Вирджинии, США. Вдохновленное многочисленными поездками, ее видение 
жизни всегда было одухотворенным и ее творчество находится между магическим 
реализмом и фантастической абстракцией неизвестного, или, точнее, в 
пространстве между реальной и отвлеченной экспрессивностью. 

KONSTANTINOVA Konstantina
Mixed-media artist and art educator in Virginia, USA. Inspired by her many 

travels, her visionary has always occupied a spiritual terrain, somewhere between magic 
realism, and dream-like abstraction of the unknown, in other words, the space in-between 
representational and abstract expression. (с./p. 17-18, 39-40, 121-122, 1043-1044, 1117-
1118, 1199-1200, 1265-1266, 1275-1276, 1699-1700, 1743-1744)

ІХ 65. КРЪСТЕВА Росица
Доктор по „Теория на научната информация”. Доцент в катедра „Архивно-

документално наследство и културономия” на Университета по библиотекознание и 
информационни технологии – София, България.

КРЫСТЕВА Росица 
Кандидат наук по специальности „Теория научной информации”. Доцент 

кафедры „Архивно-документальное наследие и культурономия” Университета 
библиотековедения и информационных технологий – София, Болгария.

KRASTEVA Rositsa 
PhD. Associate professor in the Department of Archival and Documentation 

Heritage and Culturonomy at the University of Library Studies and Information 
Technologies in Sofi a, Bulgaria. ІІІ 51

ІХ 66. КУЛИШ Оксана Андреевна
Кандидат по изкуствознание, старши преподавател на Черкаския 

национален университет Б. Хмелницки” – Черкаси, Украйна.
КУЛІШ Оксана Андріївна
Кандидат мистецтвознавства, старший викладач Черкаського національного 

університету імені Б. Хмельницького (Черкаси, Україна).
КУЛИШ Оксана Андреевна 
Кандидат искусствоведения, старший преподаватель Черкасского 

национального университета имени Б. Хмельницкого (Черкассы, Украина).
KULISH Oksana Andriivna
PhD of Art Studies, senior lecturer of Cherkasy B. Khmelnytsky National 

University (Cherkasy, Ukraine). ІІІ 52

ІХ 67. КУМАНОВ Милен
Историк, библиограф и архивист-енциклопедист. Професор, доктор в 

Института по история при Българската академия на науките – София, България.
КУМАНОВ Милен 
Историк, библиограф и архивист-энциклопедист. Профессор, кандидат 

исторических наук, сотрудник Института истории при Болгарской академии наук – 
София, Болгария.

KUMANOV Milen
Historian, bibliographer and archivist-encyclopedist. Professor, Doctor (PhD) in 
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the Institute of History at the Bulgarian Academy of Sciences. ІІІ 53 

ІХ 68. КУМАНОВА Александра
Библиограф, библиографовед, философ, когнитолог. Доктор на 

педагогическите науки. Професор по научната специалност „Теория на научната 
информация” в Университета по библиотекознание и информационни технологии 
(УниБИТ) – София, България. Ръководител на Студентското научно общество при 
УниБИТ. Действителен член на Международната академия по информатизация 
при ООН, Арктическата академия на науките, Ноосферната академия на науките. 
Носител на медала за наука „М. В. Ломоносов” на Руската академия по естествени 
науки.

КУМАНОВА Александра
Библиограф, библиографовед, философ, когнитолог. Доктор педагогических 

наук. Профессор по специальности „Теория научной информации” Университета 
библиотековедения и информационных технологий (УниБИТ) – София, Болгария. 
Руководитель Студенческого научного общества при УниБИТ. Действительный член 
Международной академии информатизации при ООН, Арктической академии наук, 
Ноосферной академии наук. Обладатель медали им. М.В. Ломоносова за научные 
достижения Российской академии естественных наук. 

KUMANOVA Alexandra
Bibliographer, philosopher, cognitologist. Doctor of pedagogical sciences 

(D.Sc.). Professor of theory of scientifi c information at the University of Library 
Studies and Information Technologies in Sofi a, Bulgaria. Head of the Students Scientifi c 
Society at ULSIT. Full member of the International Informatization Academy at UN, 
Arctic Academy of Sciences and Noospheric Academy of sciences. Winner of the M. V. 
Lomonosov Medal for science of the Russian Academy of Natural Sciences. ІІ, V 1-5, 
VІІІ

ІХ 69. КШИЩОФ Кужок, OFMCap.
Монах от Францисканския орден на Малките братя капуцини. Завършва 

богословие в Папската духовна академия в Краков (днес: Университета „Св. Иоан 
Павел Втори”). Магистър по богословие, статистическа филология и библейска 
информатика. Служил в България в католическа катедрала „Св. Йосиф” в София. 

КШИЩОФ Кужок, OFMCap.
Монах Францисканского Ордена Братьев Меньших Капуцинов. Окончил 

богословие в Папской духовной академии в Кракове (ныне: Университет им. 
Св. Иоанна Павла Второго). Магистр богословия, статистической филологии и 
библейской информатики. Служил в Болгарии, в католической кафедральной церкви 
Св. Иосифа в Софии. 

KRZYSZTOF Kurzok, OFMCap.
Kapłan z franciszkańskiego zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Studiuje 

teologię w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (dzisiaj: „Uniwersytet Papieski 
Jana Pawła II”). Jest magistrem teologii: Filologia statystyczna i informatyka biblijna. 
Posługiwał w Bułgarii, w rzymskokatolickiej parafi i „Św. Józefa” w Sofi i.

KRZYSZTOF Kurzok, OFMCap.
Franciscan monk (Ordo Fratrum minorum capucinorum). Graduated in theology 

from the Pontifi cal University of John Paul II in Krakоw. Offi ciated in the Roman 
Catholic Cathedral St. Joseph in Sofi a, Bulgaria. VІ 8

ІХ 70. КШИЩОФ Ожадович, OFMCap. 
Монах от Францисканския орден на Малките братя капуцини. Роден 

в Полша в град Пила на 26.06.1970, постъпва в този орден в 1992 г. Завършва 
богословие в Папската духовна академия в Краков (днес: Университета „Св. Иоан 
Павел Втори”. Магистър по богословие (2000). Служи в България в католическа 
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катедрала „Св. Йосиф” в София (2002-2004 и от 2014). 
КШИШТОФ Ожадович, OFMCap. 
Монах Францисканского Ордена Братьев Меньших Капуцинов. Родился 

в Польше, в городе Пила 26.06.1970, вступил в этот орден в 1992 г. Окончил 
богословие в Папской духовной академии в Кракове (ныне: Университет им. 
Св. Иоанна Павла Второго. Магистр богословия (2000). Служит в Болгарии, в 
католической кафедральной церкви Св. Иосифа в Софии (2002-2004 и с 2014).

KRZYSZTOF Orzadowicz, OFMCap.
Kapłan z franciszkańskiego Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. 

Urodzony w Polsce w Pile dnia 26.06.1970 r., do zakonu wstępuje w 1992 r. Studiuje 
teologię w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (dzisiaj: „Uniwersytet 
Papieski Jana Pawła II”). Jest magistrem teologii. Posługuje w Bułgarii, od 2000 r. w 
rzymskokatolickiej parafi i „Św. Józefa” w Sofi i w latach 2002-2004 i od 2014 r. 

KRZYSZTOF Orzadowicz, OFMCap.
Franciscan monk (Ordo  Fratrum  minorum  capucinorum ) from 1992. Born on 
26.06.1970 in Pile, Poland.  Graduated in theology from the  Pontifi cal University of John 
Paul II in Krakоw (2000). Offi ciated in the Roman Catholic Cathedral of St. Joseph in 
Sofi a, Bulgaria (2002- ). ІІІ 54

ІХ 71. КЬОСЕВА Цветана
Историк. Професор в Националния исторически музей – София, България.
КËСЕВА Цветана
Историк. Профессор Национального исторического музея – София, 

Болгария.
KYOSEVA Tsvetana
Historian. Professor (D.Sc.) of the National Historical Museum in Sofi a, 

Bulgaria. ІІІ 55

ІХ 72. ЛЕЛИКОВА Наталия Константиновна 
Доктор на историческите науки. Завеждащ Отдела по библиография и 

краезнание на Руската национална библиотека – Санкт Петербург, Русия.
ЛЕЛИКОВА Наталия Константиновна 
Доктор исторических наук. Заведующая отделом библиографии и 

краеведения Российской национальной библиотеки – Санкт-Петербург, Россия. 
LELIKOVA Nataliya Konstantinovna
Doctor of historical sciences (D.Sc.). Head of the Department of Bibliography 

and Regional Studies at the Russian National Library in Saint Petersburg, Russia. ІІІ 56

ІХ 73. ЛЕНКАРТ Джоузеф
Магистър по руски и източноевропейски изследвания (2005), 

библиотекознание и информация (2008), докторант по централно-евразийски 
изследвания (2008). Ръководител на Славянския информационен отдел при 
библиотеката на Университета на Илиноис в Урбана-Шампейн, САЩ (2014-  ).

ЛЕНКАРТ Джозеф
Магистр российских и восточноевропейских исследований (2005), 

библиотековедению и информации (2008), аспирант по центрально-евразийским 
исследованиям (2008). Руководитель Славянского информационного отдела при 
библиотеке Университета Иллинойса в Урбана-Шампейне, США (2014- ).

LENKART Joseph
MA in Russian and East European Studies (2005), MS in Library and 

Information Science (2008) and PhD coursework in Central Eurasian Studies (2006). 
Assistant Professor and International Reference Librarian / Manager, Slavic Reference 
Service, IAS Library, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA (2014-  ). ІІІ 57 
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ІХ 74. ЛЕОНОВ Валерий Павлович
Информатик, теоретик на библиографското търсене. Доктор на 

педагогическите науки, професор. Директор на Руската Библиотека към Академията 
на науките – Санкт Петербург, Русия.

ЛЕОНОВ Валерий Павлович 
Информатик, теоретик библиографического поиска. Доктор педагогических 

наук, профессор. Директор Российской Библиотеки Академии наук – Санкт-
Петербург, Россия. 

LEONOV Valeriy Pavlovich
Informatician, theoretician of the bibliographic search. Doctor of pedagogical 

sciences (D.Sc.), professor. Director of the Library of the Russian Academy of Sciences in 
Saint Petersburg, Russia. ІІІ 58

ІХ 75. ЛИНДЕН Ирина Лeандровна
Професор. Доктор по библиотекознание на Санктпетербургския държавен 

институт за култура и Университета на Род Айлънд в САЩ. Заместник-директор 
по международните въпроси на Руската национална библиотека в Санкт Петербург. 
Член на Международното библиотекарско почетно дружество Bibliothekarios philax 
mathesis (старогр. „библиотекарите за пазителите на знанието”) и на Управителния 
съвет на Института за превод в Москва. 

ЛИНДЕН Ирина Лeандровна
Профессор. Кандидат наук по специальности „Библиотековедение” 

Санкт-Петербургского государственного института культуры и Университета Род-
Айленда в США. Заместитель директора по международным вопросам Российской 
национальной библиотеки в Санкт-Петербурге. Член Международного почетного 
общества библиотекарей Bibliothekarios philax mathesis (древнегр.: „библиотекари – 
хранители знания”) и Правления Института перевода в Москве. 

LYNDEN Irina Leandrovna 
Ph.D., MLS. Professor of Library Science, St. Petersburg (Leningrad) State 

Institute of Culture (1981-2000) and Rhode Island State University, USA (2003-2006), 
Deputy Director of the National Library of Russia for International Activities (2006-
2013). Member of the International Library Honor Society Beta Phi Mu. Member of the 
Advisory Board, Institute of Translation, Moscow. ІІІ 59

ІХ 76. ЛИНДЕН Фредерик К.
Магистър по библиотекознание и справочен библиотекар в библиотеката 

Банкрофт (Бъркли, Калифорния), САЩ. Заместник-директор по техническите 
въпроси и завеждащ учебната комуникация и библиотечните изследвания 
в Университета Браун (Провидънс, Род Айлънд), САЩ. Главен редактор на 
списанието „Advancements in Librarianship”. 

ЛИНДЕН Фредерик К.
Магистр библиотековедения и библиотекарь справочной службы 

библиотеки Банкрофта (Беркли, Калифорния), США. Заместитель директора по 
техническим вопросам и заведующий учебной коммуникацией и библиотечными 
исследованиями Университета Брауна (Провиденс, Род-Айленд), США. Главный 
редактор журнала „Advancements in Librarianship”. 

LYNDEN Frederick C.
MA, MLS. Reference Librarian, Bancroft Library, Berkeley, CA, 1964-1966, 

Assistant Acquisitions Librarian, Stanford University, CA (1967-1977), Associate 
University Librarian for Technical Services, and Director Scholarly Communication and 
Library Research, Brown University, Providence, RI 02912 (1977-2006). Editor in Chief 
„Advancements in Librarianship” (1999-2004) ІІІ 59 
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ІХ 77. ЛОБАНКОВА Инна Петровна 
Доктор по културология, доцент по специалност „Философска 

антропология и философия на културата” в Уфимския държавен университет по 
икономика и сервис, Уфа, Русия. 

ЛОБАНКОВА Инна Петровна
Кандидат культурологии, доцент по специальности „Философская 

антропология и философия культуры” Уфимского государственного университета 
экономики и сервиса, Уфа, Россия.

LOBANKOVA Inna Petrovna 
Doctor of culturology (PhD). Associate professor in philosophical anthropology 

and cultural philosophy at the Ufa State University of Economics in Ufa, Russia. ІІІ 60 

ІХ 78. ЛОЙД Скот Дж.  
Доктор по бизнес администрация. Доцент по управление на бази данни и 

софтуерен дизайн в Университета на Роуд Айлънд (САЩ).  
ЛЛОЙД Скотт Дж.  
Кандидат наук по специальности „Бизнес администрация”. Доцент по 

специальности „Управление базами данных и программный дизайн” Университета 
Род-Айленда (США).  

LLOYD Scott J.
Doctor of business administration (PhD). Associate professor of database 

management and system design at the University of Rhode Island , USA. V 3

ІХ 79. ЛЬОБЛАН Силви 
Ръководител на отдела за комуникация и международни отношения 

на Института за научна и техническа информация (ИНТИ) при Националния 
център за научни изследвания /НЦНИ/ (Франция) (2015-  ). Доктор по биохимия 
и клинична психология. Инженер по научна информация на биомедицинските и 
биологическите науки в ИНТИ (1993-  ).

ЛЕБЛАН Сильви 
Руководитель отдела коммуникации и международных отношений 

Института научной и технической информации (ИНТИ) при Национальном 
центре научных исследований /НЦНИ/ (Франция) (2015-  ). Кандидат наук 
по специальностям „Биохимия” и „Клиническая психология”. Инженер по 
специальности „Научная информация в биомедицинских и биологических науках” 
в ИНТИ (1993-  ). 

LEBLANC Sylvie 
Responsable du service Communication, Veille et  prospective, Relations 

internationales dans le Département Développement de l’offre près Institut de 
l’Information Scientifi que et Technique du CNRS (France) (2015-  ). Docteur en 
Biochimie et Psychologue clinicienne. Ingénieur de l’information en génie biomédical, 
responsable du service biologie, médecine au sein du département des bases de données à 
l’Inist-CNRS (1993-  ). 

LEBLANC Sylvie 
Head of the Department of Communication and International Relations in the 

Institute of Scientifi c and Technical Information at the National Center of Scientifi c 
Research (France) (2015-  ). Doctor of biochemistry and psychology (D.Sc.). Engineer in 
information biomedical and biological sciences at ISTI (1993-  ). ІІІ 61 

ІХ 80. МАКСИМОВА Марияна
Библиограф експерт в Отдел „Информация по култура и Булгарика” в 

Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” – София, България.
МАКСИМОВА Марияна
Библиограф эксперт отдела „Информация по культуре и Булгарика” в 
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Национальной библиотеке  им. Св. Св. Кирилла и Мефодия – София, Болгария.
MAXIMOVA Mariyana
Bibliographer expert in the Department of Cultural Information and Bulgarica” 

at the National Library in Sofi a, Bulgaria. [І 8] ІІІ 62, VII 4 

ІХ 81. МАМОНТОВ Марк Александрович 
Кандидат на педагогическите науки, старши научен сътрудник на Руската 

национална библиотека – Санкт Петербург, Русия.
МАМОНТОВ Марк Александрович 
Кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Российской 

национальной библиотеки – Санкт-Петербург, Россия.
MAMONTOV Mark Alexandrovich 
PhD of pedagogical sciences, senior research associate at Russian National 

Library in Saint-Petersburg, Russia. ІІІ 63, ІІІ 64

ІХ 82. МАНЧЕВ Владимир 
Главен асистент, доктор, преподавател в Софийски университет „Св. 

Климент Охридски”, Факултет по славянски филологии, катедра „Руски език”, 
преводач.

МАНЧЕВ Владимир 
Кандидат филологических наук, главный ассистен кафедры русского языка, 

факультета славянских филологий Софийского университета им. Святого Климента 
Охридского, переводчик.

MANCHEV Vladimir 
PhD, Assistant professor in the Department of Russian Language at Sofi a 

University, translator. ІІІ 65, VІІ 2

ІХ 83. МАТИСЪН Ан
Завършила Единбургския университет с докторска степен. Била 

е председател на Консорциума на европейските специални библиотеки, 
на Литературния комитет на Шотландския съвет за изкуство, секретар на 
Управителния съвет на Университета на Единбург и много други. Понастоящем е 
председател на Шотландския литературен алианс, главен секретар на Асоциацията 
на европейските специални библиотеки (LIBER), секретар на Управителния 
съвет на Шотландската библиотека за поезия и други. Награди: почетен доктор 
на Университета Сейнт Ендрюс и на Единбургския университет, почетен член на 
Асоциацията на европейските специални библиотеки (LIBER), на Шотландската 
библиотечна асоциация, на Шотландската асоциация за литературни изследвания и 
други.

МАТИСОН Анн
Кандидат наук, окончила Эдинбургский университет. Была председателем 

Консорциума европейских специальных библиотек, Литературного комитета 
шотландского совета искусства, секретарем правления Университета Эдинбурга 
и многих других. В настоящее время является председателем шотландского 
литературного альянса, главным секретарем Ассоциации европейских специальных 
библиотек (LIBER), секретарем правления Шотландской библиотеки поэзии и 
других. Награды: почетный доктор Университета Сейнт-Эндрюса и Эдинбургского 
университета, почетный член Ассоциации европейских специальных библиотек 
(LIBER), Шотландской библиотечной ассоциации, Шотландской ассоциации 
литературных исследований и др.  

MATHESON Ann
Graduated from the University of Edinburgh (MLitt, PhD). Offi ces held: 

Chairman of Consortium of European Research Libraries (CERL) and of the Literature 
Committee, Scottish Arts Council, Secretary of the General Council of the University 



1724

of Edinburgh, etc. Current offi ces: Chairman of Literature Alliance Scotland, Secretary-
General of the Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche / Association of 
European Research Libraries (LIBER), Secretary of the Board of Trustees of the Scottish 
Poetry Library, etc. Awards: OBE, Hon. D Litt of St Andrews University, Doctor Honoris 
Causa, University of Edinburgh, Saltire Society Andrew Fletcher of Saltoun Arts and 
Humanities Award, Honorary Member of the Ligue des Bibliothèques Européennes 
de Recherche (LIBER), Scottish Library Association, Association of Scottish Literary 
Studies and Saltire Society. ІІІ 66

ІХ 84. МИНИНА Марина Висарионовна
Академик, кандидат на техническите науки, доцент на Руския държавен 

хидрометеорологически университет, научен секретар на Арктическата обществена 
академия на науките, секретар на Полярната комисия на Морския съвет към 
Правителството на Санкт Петербург – Русия. 

МИНИНА Марина Виссарионовна 
Академик, кандидат технических наук, доцент Российского 

государственного гидрометеорологического университета, ученый секретарь 
Арктической общественной академии наук, секретарь Полярной комиссии 
Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга – Россия.

MININA Marina Vissarionovna 
Academician, PhD of technical sciences, associate professor in the Russian State 

Hydrometeorological University, scientifi c secretary of the Arctic Public Academy of 
Sciences, secretary of the Standing Commission of the Naval Council at the Government 
of Saint Petersburg, Russia. ІІІ 14, 67

ІХ 85. МИНЧЕВА Калина 
Доктор по книгознание, библиотекознание и библиография. Главен 

асистент към катедра „Книга и общество” на Университета по библиотекознание и 
информационни технологии – София, България.

МИНЧЕВА Калина 
Кандидат наук по специальности „Книговедение, библиотековедение и 

библиография”. Главный ассистент кафедры „Книга и общество” Университета 
библиотековедения и информационных технологий – София, Болгария. 

MINCHEVA Kalina
Doctor of bookscience, library science and bibliography (PhD). Assistant 

professor in the Book and Society Department at the University of Library Studies and 
Information Technologies in Sofi a, Bulgaria. ІІІ 68

ІХ 86. МИТКО Валерий Брониславович 
Академик, професор, доктор на техническите науки. Президент 

на Арктическата обществена академия на науките, Председател на 
Санктmетербургското отделение на секцията за Геополитика и сигурност на Руската 
академия по естествознание – Санкт Петербург, Русия.

МИТЬКО Валерий Брониславович 
Академик, профессор, доктор технических наук. Президент Арктической 

общественной академии наук, председатель Санкт-Петербургского отделения 
секции геополитики и безопасности Российской академии естественных наук – 
Санкт-Петербург, Россия. 

MITKO Valeriy Bronislavovich
Academician, professor, doctor of technical sciences (D.Sc.), president of 

the Arctic Public Academy of Sciences, president of the Saint Petersburg branch of 
the Geopolitics and Security section at Russian Academy of Natural Sciences in Saint 
Petersburg, Russia. І 14, ІІІ 69 
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ІХ 87. МИХЕЕВА Галина Василиевна
Доктор на педагогическите науки, професор, заслужил работник на 

културата на Руската Федерация, водещ научен сътрудник на Руската национална 
библиотека – Санкт Петербург, Русия.

МИХЕЕВА Галина Васильевна
Доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, ведущий научный сотрудник Российской национальной 
библиотеки – Санкт-Петербург, Россия.

MIKHEEVA Galina Vasilievna
Doctor of pedagogical sciences (D.Sc.), professor, honored worker of culture of 

the Russian Federation, leading research assistant at Russian National Library in Saint-
Petersburg, Russia. ІІІ 70

ІХ 88. МОСКАЛЕНКО Лариса Петровна
Библиограф. Професор в Санктпетербургския държавен институт за 

култура и изкуства (Русия). 
МОСКАЛЕНКО Лариса Петровна
Библиограф. Профессор Санкт-Петербургского института культуры и 

искусств (Россия).
MOSKALENKO Larisa Petrovna
Bibliographer. Professor in the Saint Petersburg Institute of Culture and Arts, 

Russia. VІ 9

ІХ 89. МУКАНОВА Поли 
Доктор. Главен асистент към катедра „Библиотечни науки” на Университета 

по библиотекознание и информационни технологии. 
МУКАНОВА Поли 
Кандидат наук. Главный ассистент кафедры „Библиотечные науки” 

Университета библиотековедения и информационных технологий. 
MUKANOVA Polly 
PhD. Assistant professor in the Library Management Department at the University 

of Library Studies and Information Technologies in Sofi a, Bulgaria. ІІІ 71, ІV 11  

ІХ 90. МУТАФОВ Христо 
Професор, доктор на философските науки. Действителен член на 

Българската национална академия по медицина, Ню Йоркската академия на 
науките (САЩ). Член-основател на Атланто-Евро-Средиземноморската академия за 
медицински науки – София, България. 

МУТАФОВ Христо 
Профессор, доктор философских наук. Действительный член Болгарской 

национальной медицинской академии, Нью-Йоркской академии наук (США). 
Член-основатель Атланто-Евро-Средиземноморской академии медицинских наук – 
София, Болгария.

MUTAFOV Hristo
Professor, doctor of philosophical sciences (D.Sc.). Full member of Bulgarian 

National Academy of Medicine and New York Academy of Sciences (USA). Founding 
member of the Atlantic-Euro-Mediterranean Academy of Medical Sciences in Sofi a, 
Bulgaria. ІІІ 27

ІХ 91. НАЗЪРСКА Жоржета 
Историк, професор в катедра „Културно-историческо наследство” на 

Университета по библиотекознание и информационни технологии – София, 
България.

НАЗЫРСКА Жоржета 
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Историк, профессор кафедры Культурно-исторического наследства 
Государственного университета библиотековедения и информационных технологий 
– София, Болгария.

NAZARSKA Georgeta 
Historian. Professor (PhD) in the Cultural and Historical Heritage Department of 

the University of Library Studies and Information Technologies in Sofi a, Bulgaria. ІІІ 72 

ІХ 92. НАЙДЕНОВА Силвия 
Магистър по библиотекознание и информационни науки от Софийски 

университет „Св. Климент Охридски”. Работи в Централната библиотека на 
Българската академия на науките от 2002 г. 

От 2006 г. е ръководител на отдел „Обслужване и фондове”, а от 2010 
координира проекта за ретроконверсия в библиотеката. От м. август 2013 г. 
e директор на Централната библиотека на БАН. От 2015 г. е ръководител на 
мащабния европейски проект за дигитализация на културното наследство 
„АтенаПлюс”, както и на други подобни национални и международни проекти. 
Член е на Съвета на Учредителите на Фондация НАБИС (Национална академична 
библиотечно-информационна система).

НАЙДЕНОВА Силвия
Магистр библиотековедения и информационных наук, окончила 

Софийский университет им. Св. Климента Охридского. Работает в Центральной 
библиотеке Болгарской академии наук с 2002 г. С 2006 г. является руководителем 
отдела „Обслуживание и фонды”, а с 2010 координирует проект ретроконверсии 
в библиотеке. С августа 2013 г. она занимает должность директора Центральной 
библиотеки БАН. С 2015 г. – руководитель масштабного европейского проекта 
дигитализации культурного наследия „АтенаПлюс”, а также других национальных 
и международных проектов подобного рода. Силвия Найденова является членом 
Совета Учредителей Фонда НАБИС (Национальная академическая библиотечно-
информационная система). 

NAYDENOVA Silviya
Received M.L.I.S. from the Sofi a University. She has worked at the Central 

Library of Bulgarian Academy of Sciences since 2002. Head of the Library Services and 
Holdings Department (2006-2013) and coordinator of the projects for retroconversion 
(2010-2014). Library Director from 2013. She is also a chief manager of the important 
project of digitalization of the cultural heritage AthenaPlus and of other similar national 
and international projects. Silviya Naydenova is a member of the NALIS Foundation 
Board of Founders. І 6, ІІІ 73

ІХ 93. НАНКОВА Мариела
Доктор по наукознание. Доцент в катедра „Библиотечен мениджмънт” 

на Университета по библиотекознание и информационни технологии – София, 
България. Председател е на Експертен съвет към министъра на Регионалното 
развитие на Република България. Член е на Националния съвет за опазване на 
паметниците на културата към министъра на културата. Член на междуведомствена 
работна група за подготовка на Закон за военните паметници. Член е на 
Международния научен комитет по културен туризъм на ИКОМОС (ICOMOS 
International). 

НАНКОВА Мариэла
Кандидат наук по специальности „Науковедение”. Доцент кафедры 

библиотечного менеджмента Университета библиотековедения и информационных 
технологий – София, Болгария.Председатель Совета экспертов при министре 
Регионального развития Республики Болгария , член Национального совета охраны 
памятников культуры при министре культуры, член межведомственной рабочей 
группы по подготовке Закона о военных памятниках . Член Международного 
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научного комитета по культурному туризму ИКОМОС (ICOMOS International).
NANKOVA Mariela
Doctor of science of science (PhD). Associate professor in the Library 

Management Department at the University of Library Studies and Information 
Technologies in Sofi a, Bulgaria. President of the Expert council at the Minister 
of Regional Development and Public Works. Member of the National Council for 
Preservation of the Cultural Monuments at the Minister of Culture, of the Joint working 
group for preparation the law of military monuments, of the International Council on 
Monuments and Sites (ICOMOS International). ІІІ 74

ІХ 94. ПАНАЙОТОВА Галина 
Доктор по математика. Професор в катедра „Компютърни науки” на 

Университета по библиотекознание и информационни технологии – София, 
България.

ПАНАЙОТОВА Галина 
Кандидат математических наук. Профессор кафедры компьютерных 

наук Университета библиотековедения и информационных технологий – София, 
Болгария. 

PANAYOTOVA Galina 
PhD of mathematics. Professor in the Department of Computer Sciences at the 

University of Library Studies and Information Technologies in Sofi a, Bulgaria. ІІІ 75

ІХ 95. ПАНОВ Иво
Доктор, доцент по персийска литуратура и култура в Софийския 

Университет „Св. Климент Охридски”. Ръководител на специалност „Иранистика” 
от създаването й през 1993 г. Преподавател по персийски език и различни 
иранистични дисциплини и в „Нов български университет”, „Бургаски свободен 
университет”, „Академията на Министерсво на вътрешните работи”. За първи път 
превежда четиристишията на Омар Хайям от персийски оригинали на български и 
английски език. През 2014 г. двутомният „Българско-персийски речник”, издаден 
под негова научната редакция, получава Голямата световна награда „Книга на 
годината” в областта на иранистиката на Ислямска република Иран. Получава 
наградата лично от президента на Иран. 

ПАНОВ Иво
Кандидат филологических наук, доцент персидской литуратуры и 

культуры Софийского Университета им. Св. Климента Охридского. Руководитель 
специальности „Иранистика” со времени ее создания в 1993 г. Преподаватель 
персидского языка и различных иранистических дисциплин и в Новом болгарском 
университете, Бургасском свободном университете, Академии Министерсва 
внутренних дел. Впервые перевел четверостишия Омара Хайяма с персидского 
на болгарский и английский языки. В 2014 г. двухтомный „Болгарско-персидский 
словарь”, изданный под его научной редакцией, был удостоен Большой мировой 
награды „Книга года” в области иранистики Исламской республики Иран. Награда 
вручена ему лично президентом Ирана. 

PANOV Ivo
PhD of philological sciences, associate professor of Persian literature and culture 

in Sofi a University. Chairman of Department of Iranian studies from 1993. Lecturer of 
Iranian language in New Bulgarian University, Free University of Burgas, Academy of 
the Ministry of Interior. First translator of Omar Khayyam into Bulgarian. In 2014 the 
two-volume „Bulgarian-Persian dictionary” under his scientifi c edition was awarded with 
the Iranian prize „Book of the Year” personally by the President of Iran. ІІІ 76

ІХ 96. ПАРИЖКОВА Любомира
Доктор. Доцент по наукознание в катедра „Библиотечен мениджмънт” 
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на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) 
(София, България). Автор е на инициативата за честване на Международния ден 
на книгата и авторското право в УниБИТ от 2011 г. По нейна идея вузът връчва 
наградите „Homo legens”. 

ПАРИЖКОВА Любомира
Кандидат наук. Доцент науковедения на кафедре библиотечного 

менеджмента Университета библиотековедения и информационных технологий 
(УниБИТ) (София, Болгария).  Автор инициативы чествования Международного 
дня книги и авторского права в УниБИТ с 2011 г. По ее идее вуз вручает награды 
„Homo legens”.

PARIZHKOVA Lyubomira
PhD. Associate professor of science of science in the Department of Library 

Management at the University of Library Studies and Information Technologies in Sofi a, 
Bulgaria. She was initiator of the International Book Day and Copyright celebration 
(from 2011) in ULSIT, and of awarding the prize Homo legens. ІІІ 77

ІХ 97. ПЕЙКОВ Петър 
Архивист. Доктор по история и преподавател в катедра „Документално-

архивно наследство и културономия” на Университета по библиотекознание и 
информационни технологии, София, България. Отговорен редактор на списание 
„Архивен преглед”. 

ПЕЙКОВ Петр 
Архивист. Кандидат исторических наук и преподаватель кафедры 

„Документально-архивное наследие и культурономия” Университета 
библиотековедения и информационных технологий, София, Болгария. 
Ответственный редактор журнала „Архивен преглед” („Архивное обозрение”).  

PEYKOV Petar
Archivist. Doctor of history (PhD) and lecturer in the Department of Archival 

and Documentary Heritage and Culturonomy at the University of Library Studies and 
Information Technologies in Sofi a, Bulgaria. Editor-in chief of the journal „Archives 
review”. ІІІ 78

ІХ 98. ПЕНЕВА Ангелина
Историк с интереси към изобразителното изкуство, дългогодишен научен 

редактор в списание „Векове” и в издателство „Наука и изкуство” (историческа 
редакция), от 2008 г. е редактор в издателство „За буквите – О писменехь” към 
Университета по библиотекознание и информационни технологии – София, 
България. 

ПЕНЕВА Ангелина
Историк, проявляющий интерес к изобразительному искусству, 

многолетний научный редактор журнала „Векове” („Века”) и издательства „Наука 
и изкуство” (историческая редакция), с 2008 г. – редактор издательства „За буквите 
– О писменехь” („О буквах – О писменехъ”) при Государственном университете 
библиотековедения и информационных технологий – София, Болгария. 

PENEVA Angelina 
Historian and art specialist, scientifi c editor in journal „Centuries” and Science 

and Art Publishing House, from 2008 is an editor in Publishing House „Za bukvite” at the 
University of Library Studies and Information Technologies in Sofi a, Bulgaria. ІІІ 79

ІХ 99. ПЕТРИЦКИЙ Вили Александрович
Философ – хуманист. Доктор на философските науки. Професор. 

Действителен член на Академията на хуманитарните науки. Почетен член на 
Руската Академия на космонавтиката „К. Е. Циолковски”.

ПЕТРИЦКИЙ Вилли Александрович
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Философ – гуманист. Доктор философских наук. Профессор. 
Действительный член Академии гуманитарных наук. Почётный член Российской 
Академии космонавтики им. К. Э. Циолковского.

PETRITSKIY Villy Alexandrovich
Philosopher-humanist. Doctor of philosophical sciences (D.Sc.). Professor. Full 

member of the Academy of Humanitarian Sciences (Russia). Honorary member of the 
Russian Academy of Cosmonautics by K. E. Tsiolkovsky. ІІІ 80

ІХ 100. ПЕТРОВА Калина 
Журналист. Завършила Великотърновския университет „Св. Св. 

Кирил и Методий”. Главен редактор на Информационна агенция КРОСС и на 
информационния сайт Факти.бг. 

ПЕТРОВА Калина 
Журналист. Окончила Великотырновский университет им. Св. 

Кирилла и Мефодия. Главный редактор Информационного агентства КРОСС и 
информационного сайта Факти.бг.  

PETROVA Kalina  
Journalist. Graduated from the University of Veliko Tarnovo, Bulgaria. Editor-in-chief of 
the Information Agency KROSS and of the Information website Fakti.bg. VІ 10  

ІХ 101. ПИСАНОВ Владислав Леонидович
Филолог, журналист, главен редактор на Издателската къща „Труд-Регион” 

– Челябинск, Русия.
ПИСАНОВ Владислав Леонидович
Филолог, журналист, главный редактор издательства „Труд-Регион” – 

Челябинск, Россия.
PISANOV Vladislav Leonidovich
Philologist, journalist, editor-in-chief of the Trud-Region Publishing House – 

Chelyabinsk, Russia. ІІІ 81, VІ 11

ІХ 102. ПИСАНОВ Леонид Петрович
Филолог, журналист, издател на интернет-портала „Славянско 

лингвистично дружество” – Челябинск, Русия.
ПИСАНОВ Леонид Петрович
Филолог, журналист, издатель интернет-портала „Славянское 

лингвистическое общество” – Челябинск, Россия. 
PISANOV Leonid Petrovich
Philologist, journalist, editor-in-chief of the web portal „Slavic Linguistic 

Society” – Chelyabinsk, Russia. ІІІ 82, VІ 11

ІХ 103. ПОПАНДОНОВА-ЖЕЛЯЗОВА Екатерина 
Доктор на науките. Доцент по английски език, западноевропейска и 

американска литература в Департамента по общообразователни дисциплини 
на Университета по библиотекознание и информационни технологии – София, 
България.

ПОПАНДОНОВА-ЖЕЛЯЗОВА Екатерина 
Доктор наук. Доцент английского языка, западноевропейской и 

американской литературы департамента общеобразовательных дисциплин 
Университета библиотековедения и информационных технологий – София, 
Болгария.  

POPANDONOVA-ZHELYAZOVA Ekaterina
D.Sc. Associate professor of English, West European and American literature in 

the Department of General Education at the University of Library Studies and Information 
Technologies in Sofi a, Bulgaria. VІІ 3
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ІХ 104. ПОППЕТРОВ Николай
Историк със специални интереси към социалната, политическата и 

културна история на България през ХХ в. Асистент в Института за исторически 
изследвания при Българската академия на науките. 

ПОППЕТРОВ Николай
Историк, проявляющий особый интерес к социальной, политической 

и культурной истории Болгарии ХХ в. Ассистент (преподаватель) Института 
исторических исследований при Болгарской академии наук.  

POPPETROV Nikolay
Historian, specialist in modern Bulgarian history. Assistant professor in the 

Institute for Historical Studies at the Bulgarian Academy of Sciences in Sofi a, Bulgaria. 
ІІІ 83

ІХ 105. ПОППЕТРОВА Маргарет
Студентка в Историческия факултет на Софийския университет „Св. 

Климент Охридски”.
ПОППЕТРОВА Маргарет
Студентка исторического факультета Софийского университета им. Св. 

Климента Охридского. 
POPPETROVA Margaret
Student at the Faculty of History at the Sofi a University, Bulgaria. ІІІ 84

ІХ 106. ПРАВДОМИРОВА Донка
Библиограф и библиографовед, професор, доктор по история на 

библиографията. Ръководител на катедра „Библиотекознание и библиография” 
в Университета по библиотекознание и информационни технологии – София, 
Бълтария.

ПРАВДОМИРОВА Донка
Библиограф и библиографовед, профессор, кандидат исторических 

наук по истории библиографии. Рудоводитель кафедры „Библиотековедение 
и библиография” в Государственном университете библиотековедения и 
информационных технологий – София, Болгария. 

PRAVDOMIROVA Donka
Bibliographer, professor, doctor of history of bibliography (PhD). Head of the 

Librarianship and Bibliography Department at the University of Library Studies and 
Information Technologies in Sofi a, Bulgaria. ІІІ 85

ІХ 107. ПЬОТИЖАН Александра 
Специалист по комуникация в Института за научна и техническа 

информация при Националния център за научни изследвания (Франция).
ПЕТИЖАН Александра 
Специалист по коммуникации Института научной и технической 

информации при Национальном центре научных исследований (Франция). 
PETITJEAN Alexandra 
Chargée de communication dans le Département Développement de l’offre près 

Institut de l’Information Scientifi que et Technique du CNRS (France).
PETITJEAN Alexandra 
Responsible for the communication in the Institute of Scientifi c and Technical 

Information at the National Center of Scientifi c Research (France). ІІІ 61 

ІХ 108. РАВИНСКИ Дмитрий Константинович
Доктор по педагогика. Работил е в Санктпетербургския държавен институт 

за култура. Старши научен сътрудник в Руската национална библиотека в Санкт 
Петербург, Русия. 
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РАВИНСКИЙ Дмитрий Константинович 
Кандидат педагогических наук. Работал в  Санкт-Петебургском 

государственном институте культуры. Старший научный сотрудник в Российской 
национальной библиотеке в Санкт-Петербурге, Россия. 

RAVINSKIY Dmitriy Konstantinovich
PhD of pedagogics. Bibliographer in Saint Petersburg State Institute of Culture. 

Senior Research Associate in the Russian National Library in Saint Petersburg, Russia. 
ІІІ 86

ІХ 109. РАЛЕВА Диана 
Библиограф. Главен асистент в Литературния институт при Българската 

академия на науките. 
РАЛЕВА Диана 
Библиограф. Главный ассистент  Литературного института при Болгарской 

академии наук.
RALEVA Diana 
Bibliographer. Assistant professor in the Institute of Literature of the Bulgarian 

Academy of Sciences. ІІІ 87, VІІІ

ІХ 110. РАШЕВА-ЙОРДАНОВА Катя 
Доктор по „Теория на научната информация”. Асистент в катедра 

„Информационни системи и технологии” на Университета по библиотекознание и 
информационни технологии – София, България. 

РАШЕВА-ЙОРДАНОВА Катя
Кандидат наук (специальность „Теория научной информации”). 

Ассистент кафедры „Информационные системы и технологии” Университета 
библиотековедения и информационных технологий – София, Болгария. 

RASHEVA-YORDANOVA Katya
PhD of the theory of scientifi c information. Assistant professor in the Department 

of Information Systems and Technologies at the University of Library Studies and 
Information Technologies in Sofi a, Bulgaria. ІІІ 88 

ІХ 111. РУСИНОВА Евгения
Доктор (защитила в Санкт Петербург). Доцент по библиотечна 

социология в катедра „Библиотечни науки” на Университета по библиотекозание и 
информационни технологии (УниБИТ) – София, България. 

РУСИНОВА Евгения
Кандидат наук (защитила диссертацию в Санкт-Петербурге). Доцент 

библиотечной социологии на кафедре „Библиотечные науки” Университета 
библиотековедения и информационных технологий (УниБИТ) – София, Болгария. 

RUSINOVA Evgenia
Doctor (defended in Saint Petersburg) (PhD). Associate professor in Library 

Sociology in the Department of Library Studies at the University of Library Studies and 
Information Technologies in Sofi a, Bulgaria. ІІІ 89

 
ІХ 112. САВОВА Юлия
Доктор по библиотечно-информационни науки. Доцент в катедра 

„Библиотечни науки” на Университета по библиотекознание и информационни 
технологии – София, България. Член на Международната франкофонска асоциация 
на библиотекарите и документалистите.

САВОВА Юлия
Библиотековед и библиографовед. Доцент кафедры „Библиотечные 

науки” Университета библиотековедения и информационных технологий – София, 
Болгария. Кандидат библиотечно-информационных наук. Член AIFBD – Association 
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Internationale Francophone des Bibliothécaires et Documentalistes (Международной 
франкофонской ассоциации библиотекарей и документалистов).

SAVOVA Yulia 
PhD of library and information sciences. Associate professor in the Department 

of Library Studies at the University of Library Studies and Information Technologies 
in Sofi a, Bulgaria. Member of the Association Internationale Francophone des 
Bibliothécaires et Documentalistes. ІІІ 90 

ІХ 113. СИМЕОНОВА Ружа 
Историк. Доктор. Доцент в Български исторически архив на Националната 

библиотека „Св. св. Кирил и Методий”. Директор на Научния архив на БАН (2010-
2014).

СИМЕОНОВА Ружа 
Историк. Кандидат наук. Доцент Болгарского исторического архива 

Национальной библиотеки им. Св. Кирилла и Мефодия. Директор Научного архива 
Болгарской академии наук (БАН) (2010-2014). 

SIMEONOVA Ruzha
Historian. PhD. Associate professor in the Bulgarian historical archives at the 

National Library in Sofi a, Bulgaria. Director of the Scientifi c Archives of the Bulgarian 
Academy of Sciences (2010-2014). ІІІ 91

ІХ 114. СИМОВА Полина 
Библиограф. Дългогодишен сътрудник на Центъра за национална 

библиография и Българската национална агенция ISBN към Националната 
библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” – София, България. 

СИМОВА Полина 
Библиограф. Долгие годы была сотрудником Центра национальной 

библиографии и Болгарского национального агентства ISBN при Национальной 
библиотеке им. Св. Кирилла и Мефодия – София, Болгария.  

SIMOVA Polina 
Bibliographer. Assistant in the Center of National Bibliography and Bulgarian 

agency of ISBN at the National Library in Sofi a, Bulgaria. ІV 12

ІХ 115. СОКОЛОВ Аркадий Василевич
Акдемик, доктор на педагогическите науки, професор, заслужил 

деец на науката на Русия, заслужил работник на културата на Русия, почетен 
професор на Московския държавен институт по култура и Санктпетербургския 
университет на профсъюзите, академик на Руската академия за естествени науки и 
Международната академия по информатизация при ООН.

СОКОЛОВ Аркадий Васильевич 
Академик, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель 

науки России, заслуженный работник культуры России, почетный профессор 
Московского государственного института культуры и Санкт-Петербургского 
университета профсоюзов – академик Российской академии естественных наук и 
Международной академии информатизации при ООН.

SOKOLOV Arkadiy Vaslilievich
Academician, doctor of pedagogical sciences (D.Sc.), honored scientist of 

Russia, honored cultural worker of Russia, professor emeritus of the Moscow State 
Institute of Culture and of the Saint Petersburg University of Trade Unions, academician 
of the Russian Academy of Natural Sciences and the International Informatization 
Academy at UN. ІІІ 92, ІІІ 93

ІХ 116. СОКОЛОВА Марианна Евгениевна 
Философ, науковед, библиограф. Доктор по философия. Старши научен 
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сътрудник в Института за САЩ и Канада на Руската академия на науките – Москва, 
Русия.

СОКОЛОВА Марианна Евгеньевна
Философ, науковед, библиограф. Кандидат философских наук. Старший 

научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук – Москва, 
Россия. 

SOKOLOVA Marianna Evgenievna 
Philosopher and bibliographer. PhD. Senior research associate in the institute of 

USA and Canada at the Russian Academy of Sciences in Moscow, Russia. ІV 13

ІХ 117. СТАЙКОВА Цветана
Библиограф и библиографовед. Доктор. Доцент в Централната библиотека 

на Българската академия на науките – София, България. Създател на българската 
библиографска пушкиниана. 

СТАЙКОВА Цветана
Библиограф и библиографовед. Кандидат наук. Доцент Центральной 

библиотеки Болгарской академии наук – София, Болгария. Создатель болгарской 
библиографической пушкинианы.  

STAYKOVA Tsvetana
Bibliographer. PhD. Associate professor in the Central Library of the Bulgarian 

Academy of Sciences in Sofi a, Bulgaria. Author of Bulgarian bibliography of Alexander 
Sergeevich Pushkin. ІV 14

ІХ 118. СТАНЧЕВА Силвия
Доктор. Доцент в катедра „Библиотечен мениджмънт” в Университета по 

библиотекознание и информационни технологии – София, България.
СТАНЧЕВА Силвия
Кандидат наук. Доцент кафедры „Библиотечный менеджмент” 

Университета библиотековедения и информационных технологий – София, 
Болгария.

STANCHEVA Silvia
PhD. Associate professor in the Department of Library Management at the 

University of Library Studies and Information Technologies in Sofi a, Bulgaria. ІІІ 94

ІХ 119. СТЕПАНОВ Станислав Вячеславович 
Историк-книговед, сътрудник на Централна градска публична библиотека 

„В. В. Маяковски” (Санкт Петербург, Русия), докторант на Санктпетербургския 
държавен институт за култура – Русия.  

СТЕПАНОВ Станислав Вячеславович 
Историк-книговед, сотрудник Центральной городской публичной 

библиотеки им. В. В. Маяковского (Санкт-Петербург, Россия), аспирант Санкт-
Петербургского государственного института культуры – Россия. 

STEPANOV Stanislav Vyacheslavovich
Historian and book specialist, doctoral student in the Saint-Petersburg State 

Institute of Culture, associate in the Central City Public Library V. V. Mayakovsky in 
Saint-Petersburg, Russia. ІІІ 95 

 
ІХ 120. СТОЛЯРОВ Юрий Николаевич 
Академик, доктор на педагогическите науки, професор на Московския 

държавен институт на културата, водещ научен сътрудник на Научния център за 
изследванията на книжовната култура на Руската академия на науките, Президент 
на секция „Библиотекознание” на Международната академия по информатизация 
към ООН. 

СТОЛЯРОВ Юрий Николаевич 
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Академик, доктор педагогических наук, профессор Московского 
государственного института культуры, ведущий научный сотрудник Научного 
центра исследований книжной культуры Российской академии наук, президент 
отделения „Библиотековедение” Международной академии информатизации при 
ООН.

STOLYAROV Yuriy Nikolaevich
Academician, doctor of pedagogical sciences (D.Sc.), professor in the Moscow 

State Institute of Culture, leading research associate of the Scientifi c Center for Studies of 
the Literary Culture at the Russian Academy of Sciences. President of the Department of 
Library Studies in the International Informatization Academy at UN. І 12, ІІІ 96

ІХ 121. СТОЯНОВ Желязко 
Професор, доктор на философските науки, зам.-директор на Института по 

философия към Българската академия на науките, директор на университетската 
библиотека на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, зам.-главен 
редактор на списание „Философска мисъл”.

СТОЯНОВ Желязко 
Профессор, доктор философских наук, зам. директора Института 

философии при Болгарской академии наук, директор университетской библиотеки 
Софийского университета им. Св. Климента Охридского, зам.-главного редактора 
журнала „Философская мысль”.

STOYANOV Zhelyazko 
Professor, doctor of philosophy (D.Sc.), deputy director of the Institute of 

Philosophy at Bulgarian Academy of Sciences, director of the Library of Sofi a University, 
deputy editor-in-chief of the journal „Philosophical thought”. ІІІ 97

ІХ 122. СТОЯНОВА Диана 
Доктор. Главен асистент в катедра „Информационна среда за туризъм, 

изкуство и култура” при Университет по библиотекознание и информационни 
технологии (УниБит) – София, България. Главен експерт при Института за 
научни изследвания, организация, управление и защита на културно-историческо 
наследство при УниБИТ. Изпълнителен научен секретар на Университетската 
младежка академия за управление на знания при УниБИТ. 

СТОЯНОВА Диана 
Кандидат наук. Главный ассистент кафедры „Информационная 

среда туризма, искусства и культуры” Университета библиотековедения и 
информационных технологий (УниБИТ) – София, Болгария. Главный эксперт 
Института научных исследований, организации, управления и защиты культурно-
исторического наследия при УниБИТ. Исполнительный учëный секретарь 
Университетской молодëжной академии управления знаниями при УниБИТ.

STOYANOVA Diana
PhD. Assistant professor in the Department of Information Environment 

for Tourism, Art and Culture at the University of Library Studies and Information 
Technologies in Sofi a, Bulgaria. Chief expert in the Institute for Research, Organization, 
Management and Preservation of the Cultural and Historical Heritage at ULSIT. Scientifi c 
secretary of the University Youth Academy for Knowledge Management at ULSIT. ІІІ 98

ІХ 123. СТОЙКОВА Добринка 
Доцент в катедра „Библиотечен мениджмънт” на Университета по 

библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) – София, България. 
Директор е на Центъра за продължаващо обучение към УниБИТ. 

СТОЙКОВА Добринка
Доцент кафедры „Библиотечный менеджмент” Университета 

библиотековедения и информационных технологий (УниБИТ) – София, Болгария. 
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Она является директором Центра обучения через всю жизнь при УниБИТ.
STOYKOVA Dobrinka
Associate professor (PhD) in the Library Management Department at the 

University of Library Studies and Information Technologies in Sofi a, Bulgaria. Director 
of the Center for Vocational Training at ULSIT. ІІІ 99 

ІХ 124. СУБЕТО Александър Иванович
Академик, професор, доктор на философските науки, доктор на 

икономическите наук, кандидат на техническите науки. Президент на Ноосферната 
обществена академия на науките, гранд-доктор по философия, пълен професор на 
Оксфорд, заслужил деец на науката на Руската Федерация, носител на премията на 
Правителството на Руската Федерация – Санкт-Петербург, Русия. 

СУБЕТТО Александр Иванович 
Академик, профессор, доктор философских наук, доктор экономических 

наук, кандидат технических наук. Президент Ноосферной общественной академии 
наук, гранд-доктор философии, полный профессор Оксфорда, Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, Лауреат премии Правительства Российской 
Федерации – Санкт-Петербург, Россия. 

SUBETTO Alexandr Ivanovich 
Academician, professor, doctor of philosophical sciences (D.Sc.), doctor of 

economical sciences (D.Sc.), PhD of technical sciences. President of the Noospheric 
Public Academy of Sciences, full professor of the Oxford University, honored scientist 
of Russia, Laurieate of the Prize of the Government of Russian Federation in Saint 
Petersburg, Russia. І 13, ІІІ 100, ІV 15

ІХ 125. СУКИАСЯН Eдуард Рубенович
Кандидат на педагогическите науки, доцент. Завеждащ сектор в 

Научноизследователския център за развитието на Библиотечно-библиографска 
класификация (ББК), главен редактор на ББК. Водещ научен сътрудник на Руската 
държавна библиотека – Москва, Русия.

СУКИАСЯН Эдуард Рубенович 
Кандидат педагогических наук, доцент. Заведующий сектором 

Научно-исследовательского центра развития Библиотечно-библиографической 
классификации (ББК), Главный редактор ББК. Ведущий научный сотрудник 
Российской государственной  библиотеки – Москва, Россия. 

SUKIASYAN Eduard Rubenovich 
PhD of pedagogical sciences, associate professor. Head of department in the 

Research Center for the Development of the Library and Bibliographic Classifi cation 
(LBC), editor-in-chief of LBC. Leading research associate at the Russian State Library in 
Moscow, Russia. ІІІ 101 

ІХ 126. ТАХИРОВ Мюмюн 
Доктор по философия. Доцент в катедра „Комуникации и информиране” 

на Университета по библиотекознание и информационни технологии – София, 
България. Член е на Съюза на българските писатели и на Съюза на българските 
журналисти. Почетен член е на Академия „Ориент – Оксидент” – Букурещ, 
Румъния. Доктор хонорис кауза на Института за научни изследвания „Вектор” – 
Баку, Азербайджан.

ТАХИРОВ Мюмюн
Кандидат философских наук. Доцент кафедры „Коммуникации и 

информирование” Университета библиотековедения и информационных 
технологий – София, Болгария. Его основные интересы находятся в области 
аксиологии, духовных аспектов безопасности, этнодемографии, интеркультурной 
коммуникации, культурологии и философии истории. Он является членом Союза 
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писателей Болгарии и Союза болгарских журналистов. Почетный член Академии 
„Ориент – Оксидент” – Бухарест, Румыния. Доктор хонорис кауза Института 
научных исследований „Вектор” – Баку, Азербайджан.

TAHIROV Myumyun
Doctor of philosophy (PhD). Associate professor in the Department of 

Communication and Informing at the University of Library Studies and Information 
Technologies in Sofi a, Bulgaria. Member of the Union of Bulgarian Writers and Union of 
Bulgarian Journalists. Honorary member of the Academy Orient–Occident in Bucharest, 
Romania. Doctor Honoris causa of the Institute for Scientifi c Research Vektor in Baku, 
Azerbaijan. ІІІ 102

ІХ 127. ТЕОФАНОВ Цветан
Арабист. Възпитаник на Багдадския университет. Преводач на Свещения 

Коран и на сборници с хадиси. Професор. Доктор на филологическите науки. Бивш 
декан на Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски”.

ТЕОФАНОВ Цветан
Арабист. Воспитанник Багдадского университета. Переводчик Священного 

Корана и сборников хадисов. Профессор. Доктор филологических наук. Бывший 
декан Факультета классических и новых филологий Софийского университета им. 
Св. Климента Охридского. 

THEOPHANOV Tsvetan
Specialist of Arab and Islamic studies. Graduated from University of Baghdad. 

Translator of the Holy Quran and Hadith books. Doctor of Philology Studies (D.Sc.), 
professor, former Dean of the Faculty of Classical and Modern Philology at Sofi a 
University. ІІІ 103  

ІХ 128. ТЕОФИЛОВ Иван
Богослов. Завършил Френския лицей в Истанбул, в който са учили Тодор 

Каблешков, Марин Дринов, Екзарх Йосиф І, Стоян Михайловски, Драган Цанков, 
Симеон Радев. Дългогодишен началник-отдел на Св. Синод на Българската 
православна църква. Дългогодишен редактор на вестник „Истина – Veritas”. 
Мирянин – францисканец (Католическа църква в България). 

ТЕОФИЛОВ Иван
Богослов. Окончил Французский лицей в Стамбуле, в котором учились 

Тодор Каблешков, Марин Дринов, Экзарх Иосиф І, Стоян Михайловски, Драган 
Цанков, Симеон Радев. Долгие годы начальник отдела Св. Синода Болгарской 
православной церкви. В течение многих лет редактор газеты „Истина – Veritas”. 
Мирянин – францисканец (Католическая церковь Болгарии).

TEOPHILOV Ivan
Theologian. Graduated from the French high school in Istanbul. Long-standing 

head of department at the Holy Synod of the Bulgarian Orthodox Church. Editor of the 
newspaper Veritas. Member of the Franciscan Order in the Roman Catholic Church of 
Bulgaria. ІІІ 104

ІХ 129. ТОДОРОВА Богдана 
Философ. Доцент, доктор на философските науки. Завеждащ секция 

„Социални теории, стратегии и прогнози” в Института за изследване на обществата 
и знанието при Българската академия на науките – София, България. 

ТОДОРОВА Богдана 
Философ. Доцент, доктор философских наук. Заведующий секцией 

социальных теорий, стратегий и прогнозов Института исследования обществ и 
знания при Болгарской академии наук – София, Болгария. TODOROVA Bogdana

Philosopher. Associate professor, doctor of philosophical sciences (D.Sc.). Head 
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of the Department of Social Theories, Strategies and Prognoses in the Institute for Study 
of Societies and Knowledge at Bulgarian Academy of Sciences in Sofi a, Bulgaria. ІІІ 105 

ІХ 130. ТОДОРОВА Таня 
Професор, доктор. Ръководител на катедра „Библиотечен мениджмънт” 

и зам. ръководител на ЮНЕСКО междуфакултетска катедра „Информационно-
комуникативни технологии в библиотечните науки, образованието и културното 
наследство” при Университета по библиотекознание и информационни технологии 
– София, България.

ТОДОРОВА Таня
Профессор, кандидат наук. Заведующая кафедрой Библиотечного 

менеджмента и зам. заведующего межфакультетской кафедрой (при ЮНЕСКО) 
Информационно-комуникативных технологий в библиотечных науках, образовании 
и культурном наследстве Государственного университета библиотековедения и 
информационных технологий – София, Болгария.

TODOROVA Tanya
Professor, doctor (PhD). Head of the t Library Management Departmenand 

deputy head of UNESCO Interfaculty chair „Information and Communication 
Technologies in Library Sciences, Education and Cultural Heritage” at the University of 
Library Studies and Information Technologies in Sofi a, Bulgaria. ІІІ 106, ІV 16 

ІХ 131. ТОМАШЕВА Елена Николаевна
Доктор по педагогика. Доцент в катедра „Детска литература” в 

Санктпетербургския държавен университет по култура и изкуства.
ТОМАШЕВА Елена Николаевна
Кандидат педагогических наук. Доцент кафедры детской литературы Санкт-

Петербургского Государственного университета культуры и искусств.
TOMASHEVA Elena Nikolaevna
PhD of pedagogics. Associate professor in the Department of Children’s 

Literature at the Saint Petersburg State University of Culture and Arts, Russia. ІІІ 107

ІХ 132. ТОМОВ Васил 
Инженер и семиотик. Изследовател на проблемите за същността на човека 

и същността на българите.
ТОМОВ Васил
Инженер и семиотик. Исследователь проблем сущности человека и 

сущности болгар.
TOMOV Vasil
Engineer and specialist in semiotics. Study the problems of the Bulgarian 

national identity. ІІІ 108 

ІХ 133. ФЕДОТОВ Александър 
Изтоковед – кореист, монголист, тибетолог, специалист по източни 

класически литератури, източни култури и религии. Доктор по изтокознание и 
доктор на филологическите науки. Професор в катедра по кореистика на Софийски 
университет „Св. Климент Охридски” – София, България. Директор на Центъра за 
източни езици и култури. Директор на Центъра по кореистика.

ФЕДОТОВ Александр
Востоковед – кореист, монголист, тибетолог, специалист по восточным 

классическим литературам, восточным культурам и религиям. Доктор 
востоковедения и доктор филологических наук. Профессор кафедры кореистики 
Софийского университета им. Св. Климента Охридского – София, Болгария. 
Директор Центра восточных языков и культур. Директор Центра кореистики.

FEDOTOFF Alexandеr
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Orientalist – specialist in Korean, Mongolian, Tibetan and Eastern classical 
literatures, cultures and religions. Doctor of oriental philology (D.Sc.). Professor of 
Department of Korean Studies at Sofi a University in Sofi a, Bulgaria. Director of the 
Center of Eastern Languages and Cultures and the Center of Korean Studies. ІІІ 109

ІХ 134. ФИЛИПОВА Силвия 
Асистент в Секцията по библиография към Центъра по национална 

библиография на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” – София, 
България. 

ФИЛИПОВА Силвия
Ассистент Секции по библиографии при Центре национальной 

библиографии Национальной библиотеки им. Св. Кирилла и Мефодия – София, 
Болгария.

FILIPOVA Silviya
Assistant in the Department of Bibliography of the Center of National 

Bibliography at the National Library of Bulgaria ІІІ 110

ІХ 135. ФИЮЗИ Хаджар 
Доктор. Преподавател по персийски език и персийска литература в 

Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Нов български университет. 
Възпитаник на Американския колеж в Техеран – Иран. Дълги години работи 
като главен експерт в държавни научно-технически университети и организации 
в Иран и България. Многогодишен сътрудник в Културното представителство 
към посолството на Ислямска република Иран в София. Автор на преводите на 
персийски език на творби от Николай Хайтов, Йордан Радичков, Павел Матев и 
Владимир Зарев. Един от съставителите на двутомния „Българо-персийски речник”, 
получил през 2014 г. Голямата световна награда „Книга на годината” в областта 
на иранистиката на Ислямска република Иран. Получава наградата лично от 
президента на Иран. През 2014 г. участва във форум в Техеран и Исфахан. 

ФИЮЗИ Хаджар
Кандидат филологических наук. Преподаватель персидского языка и 

персидской литературы Софийского университета им. Св. Климента Охридского 
и Нового болгарского университета. Воспитанница Американского колледжа 
в Тегеране (Иран). Много лет работала главным экспертом в государственных 
научно-технических университетах и организациях в Иране и Болгарии. В течение 
долгих лет была сотрудником Представительства по культуре при Посольстве 
Исламской республики Иран в Софии. Является автором переводов на персидский 
язык произведений Николая Хайтова, Иордана Радичкова, Павла Матева и 
Владимира Зарева. Один из составителей двухтомного „Болгарско-персидского 
словаря”, удостоенного в 2014 г. Большой мировой награды „Книга года” в области 
иранистики Исламской республики Иран. Награда вручена лично президентом 
Ирана. В 2014 г. приняла участие в форуме в Тегеране и Исфахане. 

FIOUZI Hadjar
PhD Lecturer in Persian language and literature at Sofi a University  and New 

Bulgarian University. Graduated from American college in Tehran. Long standing 
chief expert in scientifi c organizations in Iran and Bulgaria. Associate to the Cultural 
Department of the Embassy of Iran in Sofi a. Translated into Farsi of works BY Nikolay 
Haytov, Yordan Radichkov, Pavel Matev and Vladimir Zarev. Co-author of the two-
volume „Bulgarian-Persian Dictionary”, which under her scientifi c edition was awarded 
in 2014 with the Iranian prize „Book of the Year” personally by the President of Iran. 
The same year she participated in the Bulgarian-Iranian Women Meeting in Tehran and 
Isfahan. ІІІ 111



1739

ІХ 136. ХОРХОРДИНА Татяна Инокентевна 
Доктор на историческите науки, професор на Историко-архивния институт 

на Руския държавен хуманитарен университет, ръководител катедра „История и 
организация на архивното дело” – Москва, Русия.

ХОРХОРДИНА Татьяна Иннокентьевна
Доктор исторических наук, профессор Историко-архивного института 

Российского государственного гуманитарного университета, заведующая кафедрой 
истории и организации архивного дела – Москва, Россия. 

KHORKHORDINA Tatiana Inokentievna
Doctor of historical sciences (D.Sc.), professor and head of the History and 

Organization of Archives Department in the Historical and Archives Institute at the 
Russian State Humanitarian University. ІІІ 112, ІV 17 

ІХ 137. ЦВЕТКОВА Люба
Доктор. Доцент и ръководител на катедра „Книга и общество” на 

Университета по библиотекознание и информационни технологии – София, 
България. 

ЦВЕТКОВА Люба
Кандидат наук. Доцент и заведующий кафедрой „Книга и общество” 

Университета библиотековедения и информационных технологий – София, 
Болгария. 

TSVETKOVA Lyuba
PhD. Associate professor and head of the Book and Society Department at the 

University of Library Studies and Information Technologies in Sofi a, Bulgaria. ІІІ 113

ІХ 138. ЧАНТОВ Веселин
Завършва английска филология и става доктор по обществени комуникации 

и информационни науки. Преподава английски език в Университета по 
библиотекознание и информационни технологии – София, България. 

ЧАНТОВ Веселин
Окончил специальность „английская филология”, кандидат наук по 

специальности „общественные коммуникации и информационные науки”. 
Преподает английский язык в Университете библиотековедения и информационных 
технологий – София, Болгария.  

CHANTOV Veselin
Graduated in English philology. PhD of social communications and information 

sciences. Lecturer in English at the University of Library Studies and Information 
Technologies in Sofi a, Bulgaria. VІІ 4    

ІХ 139. ЧОЛОВА Станислава
Студентка по специалност „Информационна сигурност” на Университета 

по библиотекознание и информационни технологии – София, България. 
Председател на Студентския съвет на УниБИТ. 

ЧОЛОВА Станислава
Студентка Университета библиотековедения и информационных 

технологий (специальность „Информационная безопасность”) – София, Болгария. 
Председатель Студенческого совета УниБИТ.  

CHOLOVA Stanislava
Student of information security at the University of Library Studies and 

Information Technologies in Sofi a, Bulgaria. President of the Student council of the 
University. І 4, VІ 12

ІХ 140. ЧЬОРНИ Юрий Юриевич 
Кандидат на философските науки, ръководител на Центъра по изучаване 
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на  проблемите на информатиката към Института за научна информация по 
обществени науки на Руската академия на науките (ИНИОН РАН), ръководител 
(съвместно с К. К. Колин) на съвместния семинар на Института по проблемите 
на информатиката (ИПИ) РАН и ИНИОН РАН „Методологически проблеми на  
науките за информация”, член на Информационно-библиотечния съвет на РАН, 
член на Научния съвет на Руската държавна библиотека (РГБ), член-кореспондент 
на Постоянния комитет по информационни технологии към Международната 
федерация на библиотечните асоциации и учреждения (ИФЛА). 

ЧËРНЬІЙ Юрий Юрьевич 
Кандидат философских наук, руководитель Центра по изучению проблем 

информатики при Институте научной информации по общественным наукам 
Российской академии наук (ИНИОН РАН), руководитель (с К. К. Колиным) 
совместного семинара Института проблем информатики (ИПИ) РАН и ИНИОН 
РАН „Методологические проблемы  наук об информации”, член Информационно-
библиотечного совета РАН, член Научного совета  Российской государственной 
библиотеки (РГБ), член-корреспондент Постоянного комитета по информационным 
технологиям при Международной федерации библиотечных ассоциаций и 
учреждений (ИФЛА). 

CHERNIY Yuriy Yurievich
PhD of Philosophy, Director of the Center of Study of the Problems of 

Informatics at the Institute of Scientifi c Information in Social Sciences of the Russian 
Academy of Sciences (ISISS RAS), head (along with K. K. Kolin) of the Joint seminar at 
the Institute of Problems in Informatics (IPI) of RAS and  ISISS RAS ”Methodological 
Problems of the Sciences of Information”,  member of the Information and Library 
Council of RAS, of the Scientifi c Council of Russian State Library, corresponding-
member of the Standing Committee in Information Technologies at IFLA. ІІІ 114, V 6

ІХ 141. ШАПКАЛОВА Светла
Доктор. Главен асистент към катедра „Културно-историческо наследство” 

на Университета п библиотекознание и информационни технологии – София, 
България

ШАПКАЛОВА Светла
Кандидат наук. Главный ассистент кафедры „Культурно-историческое 

наследие” Университета библиотековедения и информационных технологий – 
София, Болгария.

SHAPKALOVA Svetla
PhD. Assistant professor in the Department of Cultural and Historical Heritage at 

the University of Library Studies and Information Technologies in Sofi a, Bulgaria. ІV 18

ІХ 142. ШМИТ Алфред 
Роден през 1959 г. Завършва философия, психология и история на 

изкуствата във Виенския университет. Специализира библиотекознание и защитава 
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О писменехь, 2015.  <http://www.sno.unibit.bg>.] .......................................................................................1059

ВЕЛЕВ Венцислав. Профессор д.эк.н. Стоян Денчев: Primus inter pares 
[: Рец. на кн.: Профессор Стоян Денчев : Primus inter pares. – София : За буквите – 
О писменехь, 2015. – На болг. яз.]

VELEV Ventsilav. Professor D.Sc. Stoyan Denchev: Primus inter pares 
[: Review of the book: Professor Stoyan Denchev: Primus inter pares. – In Bulg.]

ІV 6. ГОРДУКАЛОВА Галина. Философские проблемы 
ноосферизма вторично-документального информационного моделирования 
[: Рец. за ст.: Куманова А. Философские проблемы ноосферизма 
вторично-документального информационного моделирования.  
// Вестник Санкт-Петербургск. гос. унив. культуры и искусств, 2015, N 3. –  Редуц. публ.] .........................1062

ГОРДУКАЛОВА Галина. Философските проблеми 
на ноосферизма на вторично-документалното информационно моделиране 
[: Рец. на ст.: Куманова А. Философските проблеми на ноосферизма 
на вторично-документалното информационно моделиране. // Вестник на Санкт Петербургск. 
държ. унив. за културата и изкуствата, 2015, N 3. – На рус. яз.]

GORDUKALOVA Galina. Philosophical problems of the noospherism 
of the secondary-documentary information modeling 
[: Review of the article: Kumanova, A. Philosophical problems 
of the noospherism of the secondary-documentary information modeling. – In Rus.]
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ІV 7. ЗЛАТКОВА Пламена. На хоризонта: ново учебно 
помагало по академично текстописане [: Рец. за кн.: Василев, 
Н. Златна христоматия на България : Книга ІІІ. Историография. – 
Вж: ІV 3 ; Василев, Н. Златна христоматия на България : Книга ІІІ. Историография. – 
Ново ел. изд. – София : За буквите – О писменехь, 2016. <http://www.sno.unibit.bg>.] ...........................1064

ЗЛАТКОВА Пламена. На горизонте: новое учебное пособие по академическому 
текстописанию [: Рец. на кн.: Василев, Н. Золотая хрестоматия Болгарии : 
Книга ІІІ. Историография. – См: ІV 3 ; Василев, Н. Золотая хрестоматия Болгарии : 
Книга ІІІ. Историография. – Новое эл. изд. – София : За буквите – О писменехь, 2016.
 <http://www.sno.unibit.bg>. – См: ІV 3 ; На болг. яз.]

ZLATKOVA Plamena.  On the horizon: a new teaching appliance 
of academic text writing [: Review of the book: Vasilev, N. Golden chrestomathy 
of Bulgaria. – See: ІV 3 ; In Bulg.]

ІV 8. ИЛИЕВА Стефка. За книгата на професор Александра Куманова 
„Архитектоника на информационното пространство: Идеален план 
(Онтологично изследване)”, издадена на български и руски език 
[: Рец. за кн.: Куманова, А. Архитектоника информационного пространства. – 
Шумен : Аксиос, 2006 ; Същото и на бълг. ез.] ..........................................................................................1066

ИЛИЕВА Стефка. О книге профессора Александры Кумановой 
„Архитектоника информационного пространства: Идеальный план 
(Онтологическое исследование)”, изданной на болгарском и русском языках 
[: Рец. на кн.: См.: ІV 8. – На рус. яз. ; На болг. яз.]

ILIEVA Stefka. About the book of Professor Alexandra Kumanova Architectonics 
of the information space: Ideal plan (Ontological study) [: Review of the books: 
Kumanova, A. Architectonics of the information space. – In Rus. ; In Bulg.]

ІV 9. ИЛИЕВА Стефка. За книгата на професор Александра Куманова 
„Тодор Боров – „Пътя към  книгите” [: Рец. за кн.: Куманова, А. 
Универсалната библиография от втора степен с международен обхват – 
ретроспективният многостепенен пътеводител по информационната среда 
на планетата : Т. Боров – „Пътя към книгите”. – София : Гутенберг, 2007.] ............................................1070

ИЛИЕВА Стефка. О книге профессора Александры Кумановой „Тодор Боров – 
„Дорога к  книгам” [: Рец. на кн.: Куманова, А. Универсальная библиография 
второй степени, международного охвата – ретроспективный многостепенный 
путеводитель по информационной среде планеты : Т. Боров – 
„Дорога к книгам”. –  София : Гутенберг, 2007. – На болг. яз.]

ILIEVA Stefka. About the book of Professor Alexandra Kumanova Todor Borov – 
„Road to the books” [: Review of the book: Kumanova, A. Todor Borov – 
„Road to the books”. – In Bulg.]

ІV 10. COHEN Eli. Scholar – creator of a new knowledge about informing systems 
[: Review of the book: See:  ІV 5. – In Bulg.] ..................................................................................................1072

КОЕН Илай. Учен – създател на ново знание за информационните системи 
[: Рец. за кн.: Вж: ІV 5]

КОЕН Илай. Ученый – создатель нового знания об информационных системах 
[: Рец. на кн.: См.: ІV 5. – На болг. яз.]

ІV 11. МУКАНОВА Поли. Уникално справочно издание [: Рец. за кн.: 
The English – Russian – Bulgarian Dictionary of Library and Information Terminology = 
Англо-русско-болгарский словарь по библиотечной и информационной деятельности = 
Англо-руско-български речник по библиотечна и информационна дейност. 
– София : За буквите – О писменехь, 2010.] ................................................................................................1073

МУКАНОВА Поли. Уникальное справочное издание [: Рец. на кн.: См.: ІV 11]
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MUKANOVA Polly. Unique reference work [: Review of the book: See: ІV 11]

ІV 12. СИМОВА Полина. Антология на българската изящна словесност – 
фолклорна традиция и блестящи образци на 12-вековната история 
[: Рец. за кн.: Златна христоматия на България : Кн. ІІ. Антология. – 
София : За буквите – О писменехь, 2014.] ...................................................................................................1078

СИМОВА Полина. Антология болгарской изящной словесности – 
фольклорная традиция и блестящие образцы 12-вековой истории 
[: Рец. на кн.: Антология болгарской изящной словесности – 
фольклорная традиция и блестящие образцы 12-вековой истории. – На болг. яз.]

SIMOVA Polina. An anthology of the Bulgarian refi ned speech – 
folklore tradition and brilliant paragons of a 12 centuries history 
[: Review of the book: Vasilev, N., Kumanova, A. Golden chrestomathy of Bulgaria. – In Bulg.]

ІV 13. СОКОЛОВА Марианна. Инфосфера гуманитарного знания 
Александры Кумановой. Заметки российского читателя о „Нестинариане” 
(Мировоззренческий ориентир универсума гуманитарного познания) 
[: Рец. на кн.: Куманова, А. Нестинариана : Историография. Фотомонография. – 
София : За буквите – О писменехь, 2014 ; Kumanova, A. Nestinariana : Historiography. 
Photomonography – София : За буквите – О писменехь, 2014.
 <http://www.sno.unibit.bg>.] ........................................................................................................................1082

Марианна Соколова. Инфосферата на хуманитарното знание 
на Александра Куманова. Бележки на руския читател за „Нестинариана” 
(Мирогледен ориентир на универсума на хуманитарното познание) 
[: Рец. на кн.: См.: ІV 13]

SOKOLOVA Marianna. Infosphere of the humanitarian knowledge 
of Alexandra Kumanova. Notes of a Russian reader about Nestinariana 
(Weltanschauung orientation of the universum of humanitarian knowledge) 
[: Review of the books: See: ІV 13] 

ІV 14. СТАЙКОВА Цветана. Един забележителен труд [: Рец. за кн.: Вж: ІV 12] ...................1094
СТАЙКОВА Цветана. Замечательный труд [: Рец. на кн.: См.: ІV 12]
STAYKOVA Tsvetana. One remarkable work [: Review of the book: See: ІV 12]

ІV 15. CУБЕТТО Александр. Первая болгарская научная экспедиция 
по поиску следов  протоарийской и праславянской цивилизации 
на территории России [: Рец. на кн.: Арианика : Експедиция във Воттоваара – 
Карелия и Аркаим – Урал. – София : За буквите – О писменехь, 2016.] ...................................................1097

СУБЕТО Александър. Първа българска научна експедиция за търсенето 
на следи от протоарийска и праславянска цивилизация на територията на Русия 
[: Рец. за кн.: Арианика : Экспедиция в Воттоваару – Карелия и Аркаим – 
Урал. – София : За буквите – О писменехь, 2016. – На болг. яз.]

SUBETTO Alexandr.  First Bulgarian expedition in search of traces 
from proto-Aryan and pra-Slavonic civilizations on Russian territory 
[: Review of the book: Aryanica. – In Bulg.]

ІV 16. ТОДОРОВА Таня. Принос в изследванията и обучението по библиография 
[: Рец. за кн.: Куманова, А. Класификационни построения на видовете библиография, 
библиографската дейност, библиографските указатели и  библиографската информация. – 
София : За буквите – О писменехь, 2014.] ...................................................................................................1099

ТОДОРОВА Таня. Вклад в исследования и обучение библиографии 
[: Рец. на кн.: Куманова, А. Классификационные построения 
видов библиографии, библиографической деятельности, 
библиографических указателей и библиографической информации. – 
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София : За буквите – О писменехь, 2014. – На болг. яз.]
TODOROVA Tanya. Contribution to the research and training in bibliography 

[: Review of the book:  Kumanova, A. Classifi cation models of the genres 
of bibliography, bibliographic activity, bibliographic indexes and bibliographic information. – In Bulg.]

ІV 17. ХОРХОРДИНА Татьяна. О научном вкладе в мировую 
культуру болгарского профессора  Александры Кумановой 
[: Рец. на кн.: Куманова, А. Введение в гуманитарную библиографию 
[CD-ROM]. – София : Гутенберг, 2007.] ......................................................................................................1102

ХОРХОРДИНА Татяна. За научния принос в световната култура 
на българския професор Александра Куманова 
[: Рец. за кн.: Куманова, А. Увод в хуманитарната библиография [CD-ROM]. – 
София : Гутенберг, 2007. – На рус. яз.]

KHORKHORDINA Tatiana. About the scientifi c contribution 
to the world culture of Bulgarian professor Alexandra Kumanova 
[: Review of the book: Kumanova, A. Introduction to the humanitarian bibliography. – In Rus.]

ІV 18. ШАПКАЛОВА Светла. За книгата за професор д.ик.н. Стоян Денчев: 
Щрихи към  когнитологичен портрет, направен в стила на интервюто 
[: Рец. за кн.: Вж: ІV 5] .................................................................................................................................1109

ШАПКАЛОВА Светла. О книге о профессоре, д.эк.н. Стояне Денчеве: 
Штрихи к когнитологическому портрету, сделанному в стиле интервью 
[: Рец. на кн.: См.: ІV 5]

SHAPKALOVA Svetla. On the book about Professor Dr. econ sci. Stoyan Denchev: 
Sketches to the cognitologic profi le as an interview [: Review of the book: See: ІV 5]

ІV 19. ЯНЕВА Наталия. Системните компоненти „хуманитарно знание – 
хуманитарна библиография” в електронна книга за инфосферата 
[: Рец. за кн.: Вж: ІV 17] ...............................................................................................................................1112

ЯНЕВА Наталия. Системные компоненты „гуманитарное знание – 
гуманитарная библиография” в электронной книге об инфосфере 
[: Рец. на кн.: См.: ІV 17]

YANEVA Nataliya. System components „humanitarian knowledge – 
humanitarian bibliography” in an electronic book about infosphere 
[: Review of the book: See: ІV 17]

V. ИНТЕРВЮТА ............................................................................................................................1117
Интервью 
Interviews 

V 1. РУДЖЕРО ГИЛЯРЕВСКИЙ
(Стремиться к тому, чтобы информация становилась более объективной) /
Беседу ведет Александра Куманова .........................................................................................................1119

РУДЖЕРО ГИЛЯРЕВСКИЙ 
(Да се стремим към това, информацията да става по-обективна) /
Беседата води Александра Куманова  

RUGGERO GILYAREVSKY                             
(Striving for more objective information) /
Interview conducted by Alexandra Kumanova

V 2. СТОЯН ДЕНЧЕВ 
(Primus inter pares) /
Беседата води Александра Куманова ......................................................................................................1122

СТОЯН ДЕНЧЕВ
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(Primus inter pares) / 
Беседу ведет Александра Куманова 

STOYAN DENCHEV
(Primus inter pares) /
Interview conducted by Alexandra Kumanova

V 3. SCOTT J. LLOYD
(Language, culture and experience) / 
Interview conducted by Alexandra Kumanova ..........................................................................................1157

СКОТ Дж. ЛОЙД
(Език, култура и опит) /
Беседата води Александра Куманова

СКОТ Дж. ЛОЙД
(Язык, культура, практика) /
Беседу ведет Александра Куманова

V 4. ЯКОВ ШРАЙБЕРГ
(Я рассматриваю информационное общество как первую ступень общества знания) /
Беседу ведет Александра Куманова .........................................................................................................1159

ЯКОВ ШРАЙБЕРГ
(Аз разглеждам информационното общество като първо стъпало 
на обществото на знанието) /
Беседата води Александра Куманова

YAKOV SHRAYBERG
(I consider the information society as the fi rst stage of the knowledge society) / 
Interview conducted by Alexandra Kumanova

V 5. НИКОЛАЙ ЯРЪМОВ
(Незнанието е сериозна болест) /
Беседата води Александара Куманова ....................................................................................................1163

НИКОЛАЙ ЯРЬІМОВ
(Незнание – это серьезная болезнь) /
Беседу ведет Александара Куманова 

NIKOLAY YARAMOV 
(Ignorance is a grave disease) / 
Interview conducted by Alexandra Kumanova

V 6. РУДЖЕРО ГИЛЯРЕВСКИЙ
(Информатика вчера, сегодня, завтра) /
Беседу ведет Юрий Чëрный /....................................................................................................................1180

РУДЖЕРО ГИЛЯРЕВСКИЙ
(Информатиката вчера, днес, утре) /
Беседата води Юрий Чьорни

RUGGERO GILYAREVSKY
Informatics yesterday, today, tomorrow / 
Interview conducted by Yuriy Cherniy

VІ. ОЧЕРЦИ. ДНЕВНИЦИ. ПИСМА .......................................................................................1199
Очерки. Дневники. Письма
Sketches. Diaries. Letters 

VІ 1. ВАСИЛЕВ Николай. За хуманитарната библиография 
и за информационната среда – на международен научен форум ........................................................1201

ВАСИЛЕВ Николай. О гуманитарной библиографии и об информационной среде –
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на международном научном форуме 
VASILEV Nikolay. On the humanitarian bibliography and the information environment – 

in an international scientifi c forum  

VІ 2. ВАСИЛЕВА Румелина. Невчесани въпроси по повод един юбилей ...........................1204
ВАСИЛЕВА Румелина. „Непричесанные” вопросы по поводу одного юбилея 
VASILEVA Rumelina. Ineffable questions on the occasion of a jubilee 

VІ 3. ВЕЛИЧКОВ Петър. Неизвестни поздравителни картички 
до Елисавета Багряна ................................................................................................................................1208

ВЕЛИЧКОВ Петър. Неизвестные открытки, отправленные Елисавете Багряне 
VELICHKOV Petar. Unknown congratulatory cards to Elisaveta Bagryana 

VІ 4. ГЕОРГИЕВ Асен. Коледа 1968 (Откъс от дневниците 
на проф. Петър Динеков. Фонд 904. а.е. 60) ............................................................................................1223

ГЕОРГИЕВ Асен. Рождество 1968 (Отрывок из дневников 
проф. Петра Динекова. Фонд 904. а.е. 60) 

GEORGIEV Asen. Christmas 1968 (Fragment from the diaries of Prof. Petar Dinekov) 

VІ 5. ИЛИЕВА Стефка. Библиотечно образование в Санкт Петербург 
(Поглед към една научна школа на библиосферата) ............................................................................1228

ИЛИЕВА Стефка. Библиотечное образование в Санкт-Петербурге (Взгляд на одну 
научную школу библиосферы) 

ILIEVA Stefka. Library education in Saint-Petersburg (Overview of one scientifi c school 
in the bibliosphere)

VІ 6. КАЗАНСКИ Никола. Вълшебните славеи на Руската империя 
(Очеркови записки) ....................................................................................................................................1231 

КАЗАНСКИ Никола. Волшебные соловьи Российской империи (Очерковые записки)
KAZANSKI Nikola. Magic nightingales of the Russian empire (Sketchnotes)

VІ 7. КИЯНИ Мохаммад. Поглед към ислямската революция в Иран ...............................1236
КИЯНИ Мохаммад. Взгляд на исламскую революцию в Иране 
KIANI Mohammad.  Overview of the Islamic revolution in Iran 

VІ 8. KRZYSZTOF Kurzok. Bericht der Reise nach Indonesien ...............................................1242
KRZYSZTOF Kurzok. Report of the journey in Indonesia 
КШИЩОФ Кужок. Доклад за пътуването в Индонезия 
КШИШТОФ Кужок. Доклад о поездке в Индонезию 

VІ 9. МОСКАЛЕНКО Лариса. Институт дружбы народов ...................................................1247
МОСКАЛЕНКО Лариса. Институт „Дружба между народите” 
MOSKALENKO Larisa. Institute of the friendship of nations

VІ 10. ПЕТРОВА Калина. Професор Александра Куманова с медал 
„М. В. Ломоносов” (УниБИТ с престижна награда за наука) .............................................................1250

ПЕТРОВА Калина. Профессор Александра Куманова удостоена медали 
им. М. В. Ломоносова (У УниБИТ престижная награда за науку)  

PETROVA Kalina. Professor Alexandra Kumanova with M. V. Lomonosov medal 
(ULSIT with prestigious award for science)

VІ 11. ПИСАНОВ Леонид, ПИСАНОВ Владислав. Очарованная далью 
(Портрет ученого. О творчестве и научных экспедициях А. Кумановой) .........................................1251

ПИСАНОВ Леонид, ПИСАНОВ Владислав. Омагьосана от далечината 
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(Портрет на учения. За творчеството и научните експедиции на А. Куманова) 
PISANOV Leonid, PISANOV Vladislav. Charmed by the distance 

(Profi le of a researcher. About work and scientifi c missions of A. Kumanova)

VІ 12. ЧОЛОВА Станислава. Достоен творчески път ..........................................................1260
ЧОЛОВА Станислава. Достойный творческий путь 
CHOLOVA Stanislava. Worthy creative Path 

VІІ. ПРЕВОДИ ..............................................................................................................................1265
Переводы 
Translations 

VІІ 1. ВЕЛЧЕВ Петър. Три сонета на Франсиско де Кеведо ................................................1267
ВЕЛЧЕВ Петър. Три сонета Франсиско де Кеведо 
VELCHEV Petar. Three sonnets by Francisco de Quevedo
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Издателство „За буквите – О писменехь” открива нова поредица от когнитологични 
изследвания, която носи общото заглавие „Факлоносци”. Инициативата се предприема във връзка с 
60-годишнината на Държавния библиотекарски институт – днес:  Университет по библиотекознание и 
информационни технологии.  

Тези изследвания са породени от необходимостта: 
- да се разкрие по-цялостно личностният принос на изтъкнати дейци, свързали 

творчеството си с библиотечно-информационната социокомуникативна сфера и с 
информационната наука като част от научното и културното движение на планетата; 

- да се откликне на знаменателната за времето ни парадигма – вкоренена в 
интердисциплинарността на знанието – която се проявява в създаването на всеобхватна 
информационна картина на света. 

Както е известно от теория на науката, когнитологичният портрет е инструментът за 
получаване на интересуващото ни знание. 

Обръщаме се към когнитолози, науковеди, библиографи, но и към водещи научни 
учреждения в България и чужбина, обхващащи широкомащабно знанието, да вземат участие в 
това благородно начинание. 

Мислите и знанията на когнитологично портретираните дейци на инфосферата са 
особено ценни, защото те не само разкриват различни аспекти на третираните проблеми, но и 
предлагат възможното им оптимално решение на високо научно и професионално равнище. Тези 
мисли и знания съдействат за:  

- разрушаването на примитивните ограничителни бариери, издигнати между изкуствено 
откъснатите една от друга, но живо преплитащи се сфери на познанието; 

- консолидирането на методологично ниво на многообразието на   
и н ф о р м а ц и о н н а т а   р е а л н о с т, схващана като ефективна социална сфера на 
взаимодействие – индикатор на хуманитаризацията на науката и обществото, корелат на 
социалната представителност на науката през ХХІ в.

Този уникален емпиричен материал по наукознание, интердисциплинарни връзки и 
психология на научното творчество ще допринесе за изучаване приноса на личности, изграждали 
и изграждащи инфосферата. Именно това изграждане е сърцевина  на   ш к о л а   в   
н а у к а т а. 

Начинанието е благотворително. 
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