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 През 2020 г. се навършиха 142 г. от основаването на Националната библиотека „Св. св. 

Кирил и Методий”, най-голямата обществена библиотека в България – символ на 

независимостта на държавата, източник и дом на националната идентичност, памет на 

културата и книжовността. В дълголетната си история Националната библиотека съхранява и 

осигурява достъп до редки и ценни издания, документи, фотографии, знакова кореспонденция 

за историята и културата на страната от нейното създаване до днес. До тях се нареждат 

изключително богатите и уникални специални колекции, съдържащи редки и ценни ръкописи, 

старопечатни книги, графични издания. Националната библиотека съхранява, осигурява 

достъп и предава на идните поколения наследството на държавата, нейната култура, език и 

духовност.  

 Дейността на Библиотеката през 2020 година премина под знака на пандемията от 

COVID-19, водеща след себе си изцяло нов ред и организация на библиотечните процеси. Да 

бъдат затворени библиотеките е прецедент без идентичност в хилядолетната им история. В 

контекста на парадоксите на ковид кризата, акцентът в пренастройването на дейността на 

Библиотеката беше върху уроците, възможностите и новите хоризонти за работа.  

 Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, наред с редица обществени 

институции, беше затваряна за потребители два пъти през годината, а последвалото отваряне 

се осъществяваше при спазване на всички разпореждания и мерки на държавата за опазване 

здравето както на потребителите, така и на служителите. Независимо от наложеното 

ограничаване на реалния достъп на потребителите, Националната библиотека „Св. св. Кирил и 

Методий” много бързо организира дейността си и продължи да затвърждава ролята и мястото 

си на център за свободен и равен достъп до информация.  

 Съществен е приносът на Библиотеката за опазване на книжовно-документалното 

наследство на България. Важен стратегически приоритет през изминалата година бе 

дигитализацията на колекциите от фонда на библиотеката. През годината бяха организирани и 

проведени повече онлайн изложби, виртуални събития, срещи и интервюта, в сравнение със 

всяка друга.  

 Независимо от ограниченията, пандемичната обстановка доведе и до редица 

положителни промени и ускоряване на процесите по дигитализация чрез засилено създаване 

на дигитални ресурси, разширяване обхвата на услугите и предоставяне на достъп до тях в 

мрежата. Тази различна година напомни на всички колко важна е всеотдайната работа на 

специалистите в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” - архивисти, 

библиотекари, библиографи. През годината те успешно работиха с потребителите, ползвайки 

целия арсенал на интернет пространството, социалните мрежи, платформите за провеждане на 

срещи и събития, обмен на файлове и информация. Статистиката относно използването на 
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цифрови платформи в периода на извънредното положение показва значителен растеж в 

сравнение със същия период на предходната година. 

 Изминалата 2020 г. може да бъде определена като успешна за  Националната 

библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, а постигнатите резултати са основание за 

самочувствие от добре свършена работа. Изпълнени са дейностите и задачите с национална 

отговорност, успешно са реализирани редица инициативи и проекти, следвайки тенденциите в 

развитието на съвременното общество на знанието. 

Равносметката за извършеното през годината е гаранция за устойчивост в изпълнението 

на приоритетните дейности, свързани с : 

 поддържане на Архивна българските печатни и други видове документи; 

 изработване на текущата национална библиография; 

 издирване, събиране, съхраняване и обработване на ръкописно- 

   документалното наследство; 

 осигуряване на качествено библиотечно и информационно обслужване; 

 осигуряване на онлайн обслужване на потребителите чрез сайта на библиотеката 

  изготвяне на библиографски справки и информационни бюлетини за институции и 

граждани; 

 осъществяване на контрол върху изпълнението на Закона за задължителното депозиране на 

печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на 

медийни услуги и разпределение и изпращане на депозитните екземпляри в библиотеките в 

страната; 

 осъществяване на статистическото отчитане на книжовната продукция на България; 

 присъждане на международните стандартни номера на изданияи организации (ISBN, ISSN, 

ISMN); 

 съставяне и поддържане на онлайн базата на Националния регистър на издаваните книги в 

България; 

извършване на научноизследователска и приложна дейност в областта на библиотекознанието, 

библиографията, книгознанието, архивистиката  

ориенталистиката, консервацията и реставрацията; 

 изработване на национални библиотечно-библиографски стандарти, класификационни схеми 

и други видове нормативни документи; 

 осъществяване на методическа помощ и професионални контакти с библиотеките в страната; 

сътрудничество със световните професионални организации и осъществяване на 

международни контакти с библиотеки и други сродни институции по света; 
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популяризиране на научноизследователската, библиотечната, библиографската и 

методическата дейност чрез издаването на монографии, сборници и списания от издателството 

на Националната библиотека.  

През отчетния едногодишен период дейността на Националната библиотека продължи 

да се осъществява в условията на делегиран бюджет. 

Резултатите от ускореното навлизане в дигиталния свят са видими и от полза за цялото 

общество. Ролята на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” с нейните 

специфични и все по-модерни и актуални функции беше затвърдена по време на 

предизвикателствата годината. Според проучване на Конференцията на националните 

библиотеки в Европа, в което беше включена и българската национална библиотека, 

проведено през 2020 година, потребителите оценяват високо ролята на библиотеката в своята 

общност по време на ограничителните режими и пандемията. Потребителите споделят, че 

библиотеката остава близо до тях и ги подкрепя във време на несигурност и ограничения. 

Библиотеката продължава отговорно и последователно да предоставя пълен достъп до 

надеждна информация, когато редица други информационни източници са ограничени, да 

подкрепя образованието и науката и непрекъснатостта на учебния процес, да работи за 

поддържане менталното здраве, психическата устойчивост и добруване на гражданите, да 

предоставя възможност за изживяване на положителни емоции, досег с естетиката, красивото 

и непреходното. 

 

 

I. ОСНОВНИИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ 

1. КОМПЛЕКТУВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ 

 

Комплектуването на библиотечния фонд се осъществява чрез документите, получавани по 

силата на Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведенияи за 

обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги, чрез покупка, дарение и 

книгообмен. 

 

Комплектуване на документи, получени по Закона за задължителното 

депозиране на печатни и други видове произведения и за обявяване на 

разпространителите и доставчиците на медийни услуги 

През отчетната 2020 г. в Националната библиотека са приети, обработени и 

разпределени по силата на Закона за задължителното депозиране на печатни и други 
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произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги 

следните видове издания: 

 

ПОСТЪПИЛИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ ПО ДЕПОЗИТ 

ПРЕЗ 2019-2020 г. 

 

 
2019 2020 

Вид на документа 
Депозитни екз. 

за НБКМ 

Депозитни екз. 

за библ. в 

страната 

Депозитни екз. 

за НБКМ 

Депозитни екз. за 

библ. в страната 

Монографични 

издания 

18 897  

(от тях 

електронни 

ресурси - 602) 

42 676  

(от тях 

електронни 

ресурси - 325) 

19 779  

(от тях 

електронни 

ресурси - 455) 

37 236  

(от тях електронни 

ресурси - 212) 

Дисертационни 

трудове 
922 

 
720 

 

Продължаващи 

издания 
39 321 120 441 30 760 95 287 

Общо 59 140 163 117 51 259 132 523 

 

През 2020 г. по депозит са постъпили 189 800 документа. Обработени и разпределени са 

183 782 б.е. (от тях 51 259 б.е. във фондовете на НБКМ, а 132 523 б.е. са изпратени в 

депозитните библиотеки в страната). В сравнение с 2019 г. постъпилите и обработени за фонда 

на Националната библиотека монографични издания са нарастнали с 4,66%. Забелязва се 

намаляване на получените дисертационни трудове с 22%. Разпределените за библиотеките в 

страната екземпляри също бележат спад с 17,3%.  

Намаляването на количеството на депозитните постъпления през 2020 г. спрямо 2019  г.  

до голяма степен е свързано с обявената през м. март 2020 г. извънредна епидемична 

обстановка и прилагането на задължителните мерки за работа с потребители в Националната 

библиотека и последвалото от това забавяне на отпечатването на изданията, намаляване на 

тиражите на издателската продукция и намаляване на броя на издаваните продължаващи 

издания (списания, столични и регионални вестници).  През 2020 г. са прекратили издаването 

си 21 продължаващи издания - 10 списания, 3 централни и 8 регионални вестници. 
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Комплектуване на документи, набавени чрез покупка, дарение и 

книгообмен.  

 

Комплектуване на документи, набавени чрез покупка 

Във фондовете на Библиотеката са постъпили чрез покупка 126 заглавия от 

монографични издания и 71 заглавия български и чуждестранни продължаващи издания в 

5 450 рег.ед. От тях през 2020 г. по предложение на Комисията за откупуване и определяне на 

цени на документи в НБКМ са откупени и набавени за БИА, Ръкописи и старопечатни книги 

и Ориенталски сбирки - 48 документа, от които: 9 бр. дипломи, 1 грамота, 28 бр. пощенски 

карти,  4 албума с фотографии, 4 старопечатни книги, 2 арабографични книги и 9 

периодични издания. 

 

Комплектуване на документи, набавени чрез дарение 

Постъпилите чрез дарение български и чуждестранни монографични издания за фонда са 

825 заглавия, а чуждестранните периодични издания са 20 заглавия в 59 рег.ед. От тях през 

2020 г. по предложение на Комисията за откупуване и определяне на цени на документи в 

НБКМ са придобити чрез дарение за Ориенталски сбирки Картографски и графични издания, 

Ръкописи и старопечатни книги и Славянски ръкописи общо 53 документа, от които – 1 

двуезичен ръкопис, 2 старопечатни книги, 21 карти и 29 оригинални документи на 

османотурски език 

 

Дарители на българска литература през 2020 г.: 

-    34 издателства 

- 17 държавни и обществени институции 

- 3 неправителствени организации 

- 81 частни лица, автори и преводачи 

 

Дарители на чуждестранна  литература през 2020 г. 

- 36 държавни и обществени институции 

- 122 частни лица, автори и преводачи 
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Комплектуване на документи, набавени чрез книгообмен 

Постъпилите чуждестранни монографични издания за фонда са 621 заглавия и 181 

заглавия чуждестранни продължаващи издания в 564 рег.ед. 

Общо постъпили през 2020 г. чрез покупка, книгообмен и дар български и чуждестранни 

документи във фонда на Библиотеката са 7 645 рег. ед. (книги – 1 572 загл.; 272 заглавия на 

продължаващи издания (в  6 073 рег. ед.);  

 

ПОСТЪПИЛИ ДОКУМЕНТИ ЧРЕЗ ПОКУПКА, КНИГООБМЕН И  ДАРЕНИЕ  

 

2019 2020 

       Вид на 

документа 

Загл. постъпили 

чрез покупка 

Загл. 

постъпили 

чрез 

книгообмен 

Загл. 

постъпили 

чрез 

дарение 

Загл. 

постъпили 

чрез покупка 

Загл. 

постъпили 

чрез 

книгообмен 

Загл. 

постъпили 

чрез дарение 

Монографични       

издания 
107 654 411 126 621 825 

  Продължаващи  

издания 
79 234 52 71 181 20 

ОБЩО 186 888 463 197 802 845 

Забележка: Данните са представени в брой заглавия  

 

Международен книгообмен 

 Международният обмен на документи е един от основните начини за популяризиране 

на българската култура и наука по света, както и за придобиване на чуждестранни документи 

предназначени за фонда на Националната библиотека. През 2020 г. Библиотеката поддържа 

обмен на книги и продължаващи издания с 90 библиотеки от 35 държави. Вследствие на 

обявената през 2020 г. световна пандемия от  COVID 19, през отчетния период се наблюдава 

лек дисбаланс при обмена на книги и периодични издания с чуждестранните партньори, 

поради намаляване на активната дейност на библиотеките по света, както и забавянето на 

международните пощенски услуги. 

 

Постъпили документи за Международен книгообмен чрез покупка 

Закупени и изпратени за чуждестранни библиотеки монографични издания по Проект на 

Министерството на културата по Програма „Българските библиотеки - съвременни центрове 

за четене и информираност - 2020“ - 194 заглавия в 490 тома. 
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Закупени и изпратени за чуждестранни библиотеки  продължаващи издания - 64 заглавия 

в 308 комплекта (1660 б.е.) 

Постъпили документи за Международен книгообмен чрез дарение 

Постъпили и изпратени за чуждестранни библиотеки монографични издания - 554 

заглавия в 554 тома. 

Постъпили и изпратени за чуждестранни библиотеки продължаващи издания- 18 заглавия 

в 174 екземпляра. 

 

Документи за Международен книгообмен чрез вътрешен книгообмен 

Изпратени монографични издания за чуждестранни библиотеки - 8 заглавия в 8 тома 

(издания на НБКМ) 

Изпратени продължаващи издания за чуждестранни библиотеки - 1 заглавие в 48 

комплекта (350 б.е.) (издание на НБКМ). 

 

 

ПОСТЪПИЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН КНИГООБМЕН 

ПО НАЧИН НА НАБАВЯНЕ 2019–2020 г. 

Вид 

на 

документа 

2019 2020 

Загл. 

постъпил

и чрез 

покупка 

Загл. 

постъпили 

чрез 

книго-

обмен 

Загл. 

постъпили 

чрез 

дарение 

Загл. 

постъпили 

чрез 

покупка 

Загл. 

постъпили 

чрез 

книго-

обмен 

Загл. 

постъпили 

чрез дарение 

Монографични 

издания 

 

307 

 

2 

 

554 

 

194 

 

8 

 

554 

Продължаващи 

издания 
75 1 19 64 1 18 

ОБЩО 382 3 573 258 9 572 

Забележка: Издания са представени в брой заглавия  
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ПОСТЪПИЛИ ДОКУМЕНТИ В НБКМ  

51 259 7 645

132 523

Постъпили по депозит 

във фонда на НБКМ

Постъпили чрез 

покупка, книгообмен и 

дарение във фонда на 

НБКМ

Постъпили по депозит и 

разпределени за 

депозитните библиотеки

 

 

 

 

2. СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ 

 

Каталогизация на библиотечни документи 

Въпреки разрастването на пандемията от COVID 19 през 2020 г. процеса на каталогизация 

на библиотечни документи като основна задача на Националната библиотека не е пркъсвал. 

През годината бяха създадени 20 893 пълни библиографски записа, от които 10 785 на 

самостоятелни документи (книги, графични, картографски и нотни издания и дисертационни 

трудове), 160 нови заглавия периодични издания, 253 електронни ресурса, звукозаписи, 

видеозаписи, 8 879 статии, 96 библиографски записа на нови монографични серии в 

споделената база данни COBIB.BG и локалната база на Националната библиотека. В 

локалната база данни на НБКМ са прехвълени данни за 720 библиографски записа от други 

локални бази данни и Конгресната библиотека. 

За сравнение: през 2019 г. са създадени 21 703 библиографски записа, от които 10 789  - 

на самостоятелни документи (книги, графични, картографски и нотни издания и 

дисертационни трудове), 1823 нови заглавия периодични издания (вкл. на монографични 
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серии), 137 електронни периодични издания, 746 електронни ресурса, звукозаписа, 

видеозаписа и 7244 статии в споделената база данни COBIB.BG и локалната база на 

Националната библиотека. Прехвълени данни от други локални бази данни и Конгресната 

библиотека в локалната база данни на НБКМ – 964 библиографски записа  

Редактирани са 60 207 библиографски записа, от които 41 240 на самостоятелни документи, 

936 на продължаващи издания (вкл. на монографични серии), 236 на електронни ресурси, 

звукозаписи, видеозаписи, мултимедии, 2 627 библиографски записа на дисертационни 

трудове, 3 952  записа на статии от продължаващи издания, 496 библиографски записа на 

монографични серии и прехвърлени от други локални бази данни и Конгресната библиотека в 

локалната база данни на НБКМ – 720  библиографски записа  

За сравнение: през 2019 г. са редактирани 53804 записа, от които 21358 записа на 

самостоятелни документи, 499 - на електронни ресурси, 5366 - на продължаващи издания, 289 

на електронни ресурси, звукозаписи, видеозаписи, мултимедии и 8030 записа на статии от 

продължаващи и монографични издания. 
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Поддържане на нормативни бази данни 

 

 Нормативна база данни CONOR.BG 

 

Създадени са 9 667 нови контролни записа с имена на лица с интелектуална отговорност в 

нормативната база данни CONOR.BG. 

Редактирани са 8 356 контролни записи 

 

За сравнение: През 2019 г. са създадени 8 103  нови контролни записа с имена на лица 

с интелектуална отговорност в нормативната база данни CONOR.BG. 

 

 Нормативна база данни COSUB.BG 

 

През 2020 г. са създадени 1 377 нови контролни записи и нови препратки в 

нормативната база данни на предметните рубрики COSUB.BG. 

 

 За сравнение: през 2019 г.са създадени 726 нови контролни записи и нови препратки в 

нормативната база данни на предметните рубрики COSUB.BG. 

 

 

Аналитико-семантична част на библиографското описание 

През отчетния период са индексирани по УДК общо 21 610 библиотечни документа, от 

които 12 271 са монографични издания и самостоятелни документи (книги, албуми, каталози 

от изложби, дисертационни и хабилитационни трудове, нотирана музика, картографски и 

графични издания), 240 нови заглавия периодични издания (вкл. на монографични серии), 220 

електронни ресурси, звукозаписи, видеозаписи и мултимедии и 8 879 статии в споделената 

база данни СОВ1В.BG и локалната база на Националната библиотека. 

За сравнение: през 2019 г. са индексирани по УДК общо 14 412 библиотечни документа, 

от които 14 043 са монографични издания и самостоятелни документи (книги, албуми, 

каталози от изложби, дисертационни и хабилитационни трудове, нотирана музика, 

картографски и графични издания), 214 нови заглавия периодични издания, 367 електронни 

ресурса, звукозаписи, видеозаписи и мултимедии в споделената база данни СОВ1В.BG и 

локалната база на Националната библиотека. 

Редактираните класификационни индекси са общо 23 332, от които 21 725 на 

монографични издания и самостоятелни документи (книги, албуми, каталози от изложби, 
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дисертационни и хабилитационни трудове, нотирана музика, картографски и графични 

издания), 1 453 библиографски записа на дисeртационни трудове, 154 електронни ресурса, 

звукозаписи, видеозаписи в споделената база данни СОВIВ.BG. 

За сравнение: през 2019 г. са редактирани 8 430 класификационни индекса, от които 7 921 

на монографични издания и самостоятелни документи (книги, албуми, каталози от изложби, 

дисертационни и хабилитационни трудове, нотирана музика, картографски и графични 

издания), 214 нови библиографски записа на периодични издания, 295 електронни ресурса, 

звукозаписи, видеозаписи в споделената база данни COBIB.BG.  

Предметизирани са общо 19 835 библиотечни документа, от които 10 740 монографични 

издания и самостоятелни документи (книги, албуми, каталози от изложби, дисертационни и 

хабилитационни трудове), 8 879 библиографски записа на статии и 216 електронни ресурса. 

За сравнение: през 2019 г. са предметизирани 14 186 библиотечни документа, от които 13 

891 монографични издания и самостоятелни документи (книги, албуми, каталози от изложби, 

дисертационни и хабилитационни трудове, нотирана музика, картографски и графични 

издания), 260 нови заглавия периодични издания, 295 електронни ресурса. 

Редактираните предметни рубрики са общо 23 301, от които 21 694 на монографични 

издания и самостоятелни документи (книги, албуми, каталози от изложби), 1 453 

библиографски записа на дисертационни трудове и 154  електронни ресурса. 

За сравнение: през 2019 г. са редактирани 8 216 предметни рубрики, от които 7 921 на 

монографични издания и самостоятелни документи (книги, албуми, каталози от изложби, 

дисертационни и хабилитационни трудове), 295 електронни ресурса. 

През отчетния период са сигнирани и инвентирани общо 21 971 библиотечни документи, 

от които 20 697 тома за основен фонд и архив и 1 687 тома за специални колекции. 

За сравнение: през 2019 г. са сигнирани и инвентирани 26 628 библиотечни документа, от 

които 22 703 тома за основен фонд и архив, 1 608 тома за специални колекции,  

През отчетния период са редактирани служебни полета в 6 701 библиографски записа 

(архив, основен фонд). 

За сравнение: през 2019 г. са редактирани служебни полета в 2 531 библиографски 

записа (архив, основен фонд) 

 

Поддържане на традиционни библиотечни каталози 

• Текстообработка на каталожни картички на издания: 

- постъпили по депозит - 48 депозитни списъка (11 100 каталожни картички); 

- постъпили, по книгообмен, дарение или покупка чуждестранни издания - 17 списъка 
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(приблизително 650 каталожни картички); 

• Подредени и вмъкнати каталожни картички в традиционните каталози - 695 бр. (602 

бр. на книги и 93 бр. на периодични издания); 

• Техническа обработка на каталожни картички за инвентарна картотека 

(приблизително 12 000 каталожни картички). 

 

3. БИБЛИОТЕЧНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ 

   Поддържане и предоставяне на библиотечни колекции 

Осъществяването на приоритетните задачи на Националната библиотека е свързано със 

съхранението, поддържането и осигуряването на достъп до националното книжовно богатство 

и уникалните документи, които се съхраняват в библиотеката. Предоставянето на търсената 

информация и общуването с потребители дава възможност за оценка на дейностите в 

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по комплектуване на колекциите, с 

оглед читателските интереси и експертно библиографско подпомагане за достигане до 

необходимия търсен документ. В читалните зали на разположение на потребителите са 

уникални за страната колекции.Основните задачи, включени в библиотечно-

информационнатадейност на библиотеката, са: 

 организира, съхранява и предоставя за ползване в читалните зали на печатни и други 

видове библиотечни документи от основния фонд и специалните колекции, включващи 

книги, продължаващи издания, ръкописи; архивни документи; електронни документи и 

бази данни, официални издания, музикални издания, картографски и графични 

документи на граждани и институции от страната и чужбина; 

 извършва регистрация на читателите и води читателски регистър в съответствие с 

изискванията на Закона за защита на личните данни; 

 съхранява библиотечните документи в книгохранилищата в основната сграда и 

външните книгохранилища, като отговаря за опазването им, чрез текущото им 

предоставяне за подвързия и реставрация; 

 осъществява библиографското и информационно обслужване на читатели и 

дистанционни потребители – български и чуждестранни граждани; 

 изготвя писмени библиографски и фактографски справки и информационни бюлетини. 

Изготвя тематични справки с пълнотекстови документи от външни мрежови ресурси и 

бази данни.Съставя библиографски указатели и електронни пътеводители; 

 създава и поддържа е-библиографска база данни „Булгарика“ на публикации от чужди 

автори, издадени в чужбина и свързани по съдържание с България, както и на преводни 

издания на български автори, издавани в чужбина; 
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 издава годишен библиографски указател „България в чуждата литература“; 

 извършва междубиблиотечно заемане – национално и международно; 

 осигурява функционирането на информационната мрежа Europe Direct (Европа 

директно) като информационен компонент на ООН; 

 осигурява достъпа до отрасловата библиотечна статистика и извършва справки за 

дейността на всички видове библиотеки в страната. 

 

Обслужване на потребители 

Библиотеките днес се превръщат в пространства, които съдействат на потребителите за 

разширяване на достъпа до информационни източници, като осигуряват подкрепа от 

специалисти с експертиза в различни области на знанието.Читателската аудитория запазва 

относително постоянни характеристики през последните години. Налице е едно ядро от 

потребители сясно дефинирани професионални интереси към съответните сбирки. 

Разнообразните колекции представляват интерес както за широк кръг индивидуални 

потребители, които работят с документите с научна или образователна цел, така и за държавни 

институции, обществени организации, висши и други учебни заведения, научни институти,  

Отчетната 2020 година беше изпълнене с редица предизвикателства свързани с 

реорганизиране на библиотечните процеси и дейности  така, че да можем от една страна да 

осигурим безопасен достъп до знание за нашите потребители, а от друга да можем да 

отговорим своевременно  на техните информационни потребности.  

Въпреки напрегнатата пандемична обстановка и спазването на наложените 

противоепидемични мерки библиотечно-информационните специалисти обслужваха с висок 

професионализъм своите читатели.  За тяхно удобство бяха въведени широк спектър от 

онлайн електронни услуги за периода на извънредната епидемична обстановка като онлайн 

регистрация на читателите, предоставяне на документи в електронен вид, достъп до 

електронни ресурси от външни бази данни, библиографски и фактографски справки и др. 

Броят на регистрираните  читатели  през изминалата 2020 г. са 19313. Сравнявайки с 

издадените през 2019 г. 16 845 библиотечни карти, отбелязваме увеличаване на 

регистрираните читателите на Библиотеката. Тази цифра ни дава увереност, че нашите 

потребители оценяват по достойнство освен богатите колекции на библиотеката и 

професионализма и високата квалификация на служителите.  
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За сравнение през последните три години библиотечните карти са: 

 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Годишни библиотечни 

карти 

10657 14568 

 

18 866 

Месечни библиотечни 

карти 

173 458 44 

Седмични библиотечни 

карти 

365 493 68 

Дневни библиотечни 

карти 

1 418 1326 335 

ОБЩО: 12613 16845 19313 

 

 

Най-голям е броят на издадените годишни библиотечни карти, като това се дължи на 

безплатната регистрация и въвеждането на новите онлайн услуги въведени в библиотеката . 
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Категории читатели 

Специалисти 10159 

Студенти и ученици 7212 

Други 1942 

ОБЩО 19 313 

 

 

 

 

Посещения на читатели 

Посещенията на място традиционно са свързани с ползване на библиотечни документи, 

които нямат аналог в електронна среда. Професионализмът и квалификацията на служителите, 

които подпомагат потребителите в намирането на търсения документ, е условие за 

запазването на относително големия брой физически посещения в Националната библиотека. 

През отчетната 2020 г. предвид създадалата се пандемичната обстановка и спазването на 

противоепидемичните мерки, доведе до ограничаване на читателските места за ползване на 

място в библиотеката при 50% и 30% от нормалния капацитет. Бяха обособени зони за 

ползване на документите в читални № 4, № 5 и № 1. По отношение на посещенията на 
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потребителите се  запазва техният относителен дял, но  се забелязва и значително увеличение 

на броя на онлайн посещенията, предвид променените условия за ползване на библиотеката.   

 

Посещения на потребители в чит. № 1, 3, 4, 5\6, 7, 8, 9 и 10 

 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Чит. № 1 2410 2658 1307 

Чит. № 3 11 182 11 033 2137 

Чит. № 4 33 832 31 704 14635 

Чит. № 5/6 15 682 13 758 5935 

Чит. № 7 Издания по библиотечно дело 723 720 1518 

Чит. № 8 Картографски и графични издания 1 322 1 504 1761 

Чит. № 9 Официални издания 748 699 2326 

Чит. № 10 Музикални издания 715 645 1669 

Заемно гише 702 8 442 1611 

Общо физически посещения   32899 

Онлайн посещения   39400 

ОБЩО: 67 316 71163 72 299 
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Ползвани библиотечни документи 

Заемане на библиотечни документи по традиционен път 

Ползваните  библиотечни документи  на място в читалните зали и електронно 

заетите през 2020 г. са общо 692 233. Читателската аудитория запазва относително постоянни 

характеристики през последните години. Налице е едно ядро от потребители с ясно дефинирани 

професионални интереси към определени сбирки. Разнообразните колекции представляват 

интерес както за широк кръг индивидуални потребители, които работят с документите с научна 

или образователна цел, така и за държавни институции, обществени организации, висши и 

други учебни заведения, научни институти, библиотеки. Посещенията на място традиционно са 

свързани с ползване на библиотечни документи, които нямат аналог в електронна среда и през 

отчетния период са общо: 293777. Професионализмът и квалификацията на служителите, които 

подпомагат потребителите в намирането на търсения документ, е условие за запазването на 

относително големия брой физически посещения в Националната библиотека, въпреки 

условията създали се от  пандемичната обстановка през отчетната година. 
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Онлайн заети  библиотечни документи 

Виртуалните потребители разполагат с предоставено пространство на модерни 

възможности и улеснен достъп, базирани на приложението на новите технологии в сферата на 

създаване и предлагане на библиотечни услуги. След въвеждането на модул COBISS3/Заемане 

и активиране на приложението "Моята библиотека" онлайн заетите библиотечни документи са 

4140. За тяхно удобство бяха въведени широк спектър от онлайн електронни услуги, като: 

електронна доставка на документи,  онлайн регистрация за читателска карта, справочно 

библиографски услуги, ползване на онлайн бази данни и др.  В резултат на това общо онлайн 

заетите библиотечни документи от нашите потребители са: 398456. 

 

 

Разпределение на броя на документите по читални: 

 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Чит.  № 1 71 598 117438 81141 

Чиг. № 3 41 882 48 697 35169 
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Чит. № 4 223 736 310 341 92058 

Чит. № 5\6 70 999 100 213 59632 

Заемно гише 7 495 7 889 3167 

Чит. № 7 (Методич. Ч.) 1 016 1109 2889 

Чит. № 8 (Кр и Гр) 4 221 5938 6637 

Чит. № 9 (Оф. Изд.) 2 231 2744 7694 

Чит. № 10 (Муз. Ч.) 4 965 7926 5 390 

Поръчки на място в библиотеката   293777 

Онлайн поръчки + Моята библиотека   398456 

 Общ брой 428 143 602295 692 233 
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Разпределение на ползваните документи от основен фонд: 

 - Чит.№3 Чит.№4 Чит.№5,6 

Култура, наука                           3 065 18590 6 638 

Философия   578 21 460 350 

Религия Атеизъм                        552 10 912    67  

Обществени науки                 27 626 72395 23 934 

Естествени науки                       329 5 431 11 467 

Медицина   399 4 150 13 663 

Техника Промишленост            360 7 207 8 177 

Селско стопанство                      209 5 931 4 384 

Изкуство 649 15945 148 

Спорт        6 112 12 753 63 

Езикознание 629 36 074 8 700 

Литература   4 998 45 552 9 810 

География 704 15 190 74 

История   2 587 125164 12 738 

Графични издания  5040  

Картографски издания  1597  

Ноти  426  

Служебни издания  1275  

Издания по библиотечно дело  1889  
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Разпределение на ползваните  документи по видове от колекциите към НОРДН 

 

2018 2019 2020 

Архивни документи  

 

65 828 

 

109 877 

 

76 102 

БИА 

 

37 822 

 

37 742 26 679 

Ориенталски сбирки 28 006 72 135 45 443 

Снимки   1 458     2 544 2 039 

Ръкописи: 

Славянски 

Ориенталски 

  1 523 

     594 

     929 

       950 

       534 

       416 

575 

217 

358 

Книги,   2 463     3 650 3 096 
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от които Старопечатни и редки и 

ценни 

     847       1837 2 006 

Периодика      326        417 309 

 

 

 

 

Разкриване на ръкописно-документално наследство 

През 2020 г. продължи разкриването на съдържанието на ръкописно-документалното 

наследство, което се изразява в следните дейности: 

 писмени идентификации и експертни оценки  на старопечатни книги, ръкописи и 

архивни документи (вкл. експертни оценки за състоянието на документи) – 28 бр.; 

 писмени експертни оценки по чл. 96, ал. 4 от ЗКН на старопечатна книга по заявка от 

НБУ и старопечатна книга, назначена с постановление по досъдебно производство по 

описа на РУ-гр. Сливен- 2 бр.; 

 писмени специализирани справки - 33 бр. 

 Монографии, статии и описи, свързани с ръкописно-документалното наследство в 

НБКМ 
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Информационно-библиографско обслужване. Продукти и услуги 

Специализирани  библиотечни услуги 

Основните дейности, свързани със справочно-библиографското и информационно 

обслужване в Националната библиотека, се запазват и се развиват успешно през изминалия 

отчетен период. Справочното обслужване на потребителите се актуализира периодично и е 

съобразено с  новите моменти в предоставянето на библиотечни услуги в съвременната 

информационна среда. През изминалия отчетен период силно внимание беше обърнато и на  

онлайн справочното обслужване,  което реализирахме в синхрон със съвременните очаквания 

на потребителите за модерни  библиотечни услуги. В отговор на разнообразните 

потребителски търсения Националната библиотека предлага  различни информационни 

услуги: изработване на тематични библиографски справки, тематични справки с предоставяне 

на пълнотекстова информация, библиографско издирване, придружено с електронна доставка 

на документите, библиографски консултации и др. с цел осигуряване на качествено и бързо 

удовлетворяване на информационните потребности на потребителите, достъп до електронни и 

дигитални колекции, библиографски и други бази данни. През последните години, със своята 

задълбочена и прецизна работа, както и с натрупания опит, служителите в отдел БИО 

спечелиха авторитет сред научните среди и признание за качеството на изготвяните справки за 

цитирания, чието количество  постоянно нараства. През отчетната година се забелязва 

увеличение на автоматизираното информационно библиографско търсене в електронния 

каталог, други бази данни и Интернет и предоставянето на вербална библиографска и 

фактографска информация. 

 

2018 2019 2020 

Писмена библиографска информация, включително и 

ретроспективни библиографски издирвания;  

9 612 бр.  

 

17 068 б

р. 

10201 бр. 

Фактографски справки   240 бр. 224 бр. 380 бр. 

Библиографски справки за научни цитирания 25 бр. 54 бр. 16 бр. 

Библиографско издирване с електронна доставка на 

документи 

55 бр. 46 бр. 356 бр. 

Автоматизирано информационно библиографско търсене в 

електронния каталог, други бази данни и Интернет 

8517 бр. 15 385 

бр. 

19125 бр. 
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Устна справка 2523 бр. 3 240 

бр. 

4469 бр. 

Библиографска консултация  463 бр. 534 бр. 509 бр. 

 

 

 

Информационни продукти 

Както и в предходните години, повечето от справките изискваха преглед de visu на голям 

брой печатни и електронни справочни издания и на много ретроспективни библиографии на 

български и чужди езици. Потребителите са както частни лица, така и различни институции. 

През отчетната 2020 г. бяха изготвени следните по значими информационни продукти: 

 

 „България в чуждата литература /Булгарика/” 2008/2009  -  в процес на подготовка .

  

 Картотека “Правна консултация” съдържаща статии с правна информация от в-к 

”Труд” и „Данъчна консултация” – попълване и актуализиране.  

 Информационен бюлетин „Криминалистика и криминология” - попълване и 

актуализиране.  
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Осигурен достъп до бази данни 

  През изтеклата 2020 г.  за потребителите на Националната библиотека беше 

предоставен достъп до следните бази данни:  

Абонамент на Библиотеката: 

East View -  Пълнотекстова рускоезична онлайн база данни “Библиотечное и 

информационное обслуживание”, която включва 28 списания. Универсалната база данни по 

библиотекознание обхваща най-важните професионални периодични издания на руски език, 

предлагащи актуална информация от библиотечната теория и практика, библиографията, 

научната информация, книгознанието, архивистиката. 

 

Ebsco - научна мултидисциплинарна пълнотекстова база данни в платформата EBSCO. 

Тя включва повече от 16 000 пълнотекстови периодични издания и 12 500 реферирани 

списания и над 13 200 монографии, отчети, материали от конференции и др. 

Хронологичният обхват на базата е от 1887 г. до днес, а тематичното съдържание покрива 

почти всички области на човешкото знание. 

 

Gale Virtual Reference Library –съдържа авторитетни електронни справочни издания, 

включени в Gale Virtual Reference Library 

 

Национален абонамент 

 В рамките на националния лиценз, осигурен от Министерство на образованието и 

науката предоставяме за читателите достъп до следните информационни платформи: 

  Web Of Science - световен лидер в предоставянето на реферативна научна литература и 

информация за цитирания на публикации във всички области на природните, приложните, 

обществените, хуманитарните науки и изкуство.  

  Scopus - реферативна база данни с препратки към цитирания на публикации от над 16000 

рецензирани периодични издания в областта на научна, техническа и медицинска литература. 

  ScienceDirect - пълнотекстова база данни, която обхваща над 3900 списания и около 8000 

книги в следните предметни области: физически и инженерни науки, üнауки за живота, 

здравеопазване, üсоциални науки и хуманитаристика. 
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Междубиблиотечно заемане и международно междубиблиотечно заемане  

Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий” осигурява достъп до 

библиотечните си колекции и бази данни на своити потребители, както и до библиотечните 

колекции и бази данни на други библиотеки чрез междубиблиотечно заемане на документи. 

През 2020 г. значително е увеличен ръстът на поръчките по МЗС и МЗ, като значима част от 

поръчките по МЗС са за попълване на липси и липсващи страници във фонда на НБКМ.  

 

 

Дейност Международно 

междубиблиотечно заемане 

Междубиблиотечно заемане за 

страната 

поръчки от 

потребители 

86 295 

поръчки към други 

библиотеки 

78 132 

книги и списания 

(общ брой томове) 

167 348 

статии 266 71 

кореспонденция по 

електронна поща 

295 342 

колети 56 79 

откази общо 

 

24 42 
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Репродуциране на библиотечни документи 

Изработени копия общо черно-бели и цветни – 240 903 броя, от които: 

 черно-бели цветни общо 

читатели 221955 232 222187 

служебни 11629 463 12092 

за Фонда 6586 38 6624 

 240170 733 240903 

 

Дигитални услуги – общо 24 758 файла, от които: 

 дигитално 

заснемане 

сканиране общо 

читатели 21759 2085 23844 

служебни 136 638 774 

за Фонда  140 140 

 21895 2863 24758 
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Подвързване със спирала: 292 броя ( от тях 39 служебни). 

 

Поддържане на информационни технологии и мрежи 

През изтеклата 2020 г. усилията на сътрудниците на направление „Информационно 

осигурявяне на библиотечните дейности“ бяха насочени към подобряване качеството на 

прилагане на информационните технологии в различните дейности на Националната 

библиотека, както и на състоянието на компютърната техника и локалната мрежа за по-добро 

обслужване на потребителите и оптимизиране на работата на служителите на НБКМ. Общото 

състояние на компютърните ресурси на библиотеката през 2020 г. е значително подобрено в 

сравнение с предходната година. 

През 2020г. бяха инсталирани и предадени за ползване: 

- 64 бр. нови (реновирани) компютъра, 15 от които за читатели; 

- 25 бр. 24” IPS монитора без трептене (щадящи очите), 8 от които за читатели. 

 

Обновяване на компютърните ресурси ( закупена техника): 

15 клавиатури 

E-mail сървър 

WEB камера и 5 бр. слушалки с микрофон за провеждане на видео разговори и конференции 

4 бр. мрежови комутатора за разширение на компютърната мрежа 

5000VA UPS устройство с допълнителен батериен модул  

10 бр. 32Gb USB флашки за служебно ползване 

 

Всички сривове свързани с компютърната мрежа и Интернет бяха своевременно 

диагностицирани и отстранявани: 

 Своевременно бяха отсранявани проблеми, свързани с работата на системата COBISS, 

като регулярно беше обновявана платформата Java Runtime Environment, необходима за 

стартирането и нормалната работа на системата  
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 През януари следствие чести прекъсвания на ел. захранването и последвали токови 

удари дефектираха UPS устройство и мейл сървъра на НБКМ. Дефектиралите 

устройства бяха подменени и изграден нов мейл сървър, базиран на свободен софтуер. 

Бяха създадени наново около 200 мейл акаунти, които бяха инсталирани на 

съответните служебни компютри. 

 

 Антивирусния софтуер беше обновяван автоматично, където е възможно и ръчно, 

когато се налагаше. 

 

 В края на годината започна модернизация на компютърната мрежа с пълна подмяна на 

активното мрежово оборудване и частична подмяна на мрежовите кабели, където се 

налага. 

 Преизградени бяха 8 читателски места в Каталожен хол, 6 в читалня №5 и 1 в читалня 

№1 с необходимото компютърно и мрежово осигуряване. 

През отчетния период сътрудниците на направление „Информационно осигуряване на 

библиотечните дейности” оказваха професионално съдействие с презентационна техника и 

озвучаване на всички събития, провеждани на територията на библиотеката съобразно 

календара за събитията. Бяха изготвяни презентации, обработка на видео, записи на дискове и 

флашки. 

По повод честването на 170 години от рождението на Иван Вазов стартира инициативата 

„Вазови строфи”, като за целта всяка седмица бяха изработвани и качвани на страницата на 

НБКМ (като ел. тефтерче) 22 броя Вазови строфи.  

Беше създадена виртуалната изложба „Зад кулисите на Под игото” съдържаща 25 

изображения на видни майстори на художественото изкуство от „Под игото“ с пояснителен 

текст и изработена като дигитално тефтерче (28 изображения). Същите изображения бяха 

обработени и дадени за печат като картички разположени в подаръчна кутия и изложбени 

табла. 

Беше изработен като дигитална книга и качен на страницата на библиотеката романа „Под 

игото”.  

По случай  90-тата годишнина от рождението на Антон Дончев бяха обработени филма 

„Време на насилие“, ръкописите и романа „Време разделно“, като последните две бяха 

изработени като електронни книги.  
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Бяха създадени табла за изложби, както и множество банери, покани, плакати и грамоти. 

Оказано беше съдействие за провеждането на видеоконферентни връзки през Zoom и 

Skype. 

Сътрудниците на направлението активно участваха и в отразяването на събитията 

посветени на честването на 142 години от основаването на Националната библиотека.  

 

Интернет Страница на НБКМ 

На страницата на НБКМ през отчетния период са отразени: 

 Съобщения 65 

Изложби 12 

Събития 38 

Рубрика „Духът на времето“ 44 

Рубрика „Перли в КОРОНАта“ 54 

Рубрика „Виртуални изложби“ 27 

Рубрика „Covid-19: Отговорът на 

библиотеките“ 

6 

Рубрика „Covid-19: Съобщения“ 31 

Рубрика „Оналйн събития“ 5 

 

Бяха качени на сайта стари броеве на списание „Библиотека“ : 

 за 2008г. – 5 книжки; за 2009г. – 5 книжки; за 2010г. – 5 книжки;  

 за 2011г. – 5 книжки.  

Общият брой на качените файлове на сайта за 2020 година е около 1066. 

През изминалия период бяха създанени 73 нови страници. 
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През 2020 г. бяха направени в електронен вид и качени на сайта общо 45 книжки на 

Националната библиография за минали години       

  (серия 1 - 12 книжки, серия 4 -3 книжки и серия 6 - 30 книжки ). 

 

Статистика за посещенията на страницата на НБКМ за 2020 г. 

 

Общият брой посещения на сайта е 517 312. 

  ЯНУАРИ 35967 

ФЕВРУАРИ 44468 

МАРТ 52556  

АПРИЛ 56420 

МАЙ 63814 

ЮНИ 43796 

ЮЛИ 39353 

АВГУСТ 27547 

СЕПТЕМВРИ 34232 

ОКТОМВРИ 32453 

НОЕМВРИ 42031 

ДЕКЕМВРИ 44675 

  ОБЩО 517 312 
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Фейсбук и социални мрежи 

Добавена беше връзка към YouTube канала на Националната библиотека на страницата й, 

както и във Facebook. 

Общият брой харесвания на страницата във Facebook е 3373. 

Последователите на YouTube канала на Националната библиотека са 44. 

COBISS Център 

Наред с основните задачи на център COBISS, а именно, 

 Внедряване и поддържане на международната система за споделена каталогизация 

COBISS и утвърждаването на системата COBISS.BG като част от мрежата COBISS.Net. 

 Осигуряване на софтуера COBISS и наръчници за споделена каталогизация, за локални 

дейности и за други услуги на всички участници в COBISS.BG 

 Управление и поддържане на споделената база данни COBIB.BG 

 Осигуряване на професионална помощ на библиотеките при набавяне, инсталиране и 

поддържане на компютърно оборудване; 

 Организиране на обучение и професионално съдействие на библиотеките и на 

останалите потребители на софтуера и услугите на COBISS; 
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 Осигуряване и поддържане на общ компютърен и комуникационен капацитет за 

осъществяването на функциите на централните служби през 2020 г. усилията на 

сътрудниците на центъра отново бяха насочени към популяризиране на възможностите 

на автоматизираната библиотечно-информационна система COBISS и респективно към 

мрежата COBISS.Net.  

 

През 2020 г. бяха проведени следните квалификационни курсове за служителите на 

библиотеките в системата COBISS.BG: 

 Курс Брой 

участници/НБКМ/ 

Брой 

участници/НАЦИД/ 

1. Използване на софтуера 

COBISS3/ 

Каталогизация-основен 

курс 

8 1 

2. Използване на софтуера 

COBISS3/ Прехвърляне 

на записи  и сведения за 

фонда 

9 1 

3. Използване на софтуера 

COBISS3/ Фонд-

продължаващи издания 

6 3 

4. Използване на софтуера 

COBISS3/Набавяне-

монографии 

6 - 

 Общо 29 5 

 

Беше проведeн изпит за придобиване на лиценз за споделена каталогизация в системата 

COBISS - издържали изпита – 8. 

Бяха създадени нови полета 996 за монографии на документи от фонда на НБКМ, със 

сигнатури О, РДЦ и БИА, придружени с Констативен протокол №1/2020г. – 403 бр. 
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Изготвена беше инструкция за потребителите на COBISS+  - 37 стр. 

Преведени бяха документи, свързани с работата на системата COBISS – 45 стр. 

Проведени бяха 7 онлайн срещи (чрез платформа Zoom) на редакторите на официалната 

Facebook страница на библиотечно-информационната мрежа COBISS.Net – част от която е и 

системата COBISS.BG.  

Подготвени бяха 14 публикации за Facebook страницата на COBISS.Net. 

Беше взето участие в традиционна конференция COBISS (от 1 до 3 декември 2020), проведена 

онлайн под името COBISS Meet 2020. 

Бяха осъществявани текущи консултации и оказване на методична помощ и съдействие на 

потребителите на COBISS. 

Документирани потребителски запитвания за оказване на помощ и съдействие относно 

ползване на електронен каталог COBISS+ - 95 бр.  

Статистически данни  

Към края на 2020 г. обемът на библиографските записи в сводния електронен каталог 

COBISS+ достигна 1 077 271. 

Броят на търсенията в потребителски интерфейс COBISS+  за 2020 г. е 76 386, а на показаните 

записи – 152 581. 
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Броят на търсенията в мобилното приложение на COBISS+ - mCOBISS за 2020 г. е 43, а на 

показаните записи – 299. 
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4. ОПАЗВАНЕ НА РЪКОПИСНО-ДОКУМЕНТАЛНО НАСЛЕДСТВО 

Дигитализация на документи  

И през отчетната 2020 година  Националната библиотека даде своя съществен  принос 

за опазването на културното наследство на България. Важен стратегически приоритет през 

изминалата година   отново бе дигитализацията на колекции от фонда на Библиотеката. Това 

еднозначно се илюстрира от факта, че през 2020 г. са предоставени общо 207819 файла (всеки 

файл съответства на 1 страница) дигитално съдържание спрямо предоставените през 2019 г. 

94 795  файла. По-голяма част от дигитализираните файлове са с въведени метаданни и 

съответно визуализирани и достъпни за потребителите в каталога на Дигиталната библиотека 

през интернет страницата на Националната библиотека. 

 В стремежа си да привлечем още повече интернет потребители към българската история и 

културно наследство увеличихме качествено и количествено предоставеното дигитално 

съдържание в интернет пространството чрез участието си в проекта "Активна историческа 

карта". През 2020 година за проекта бяха предоставени  13806  дигитализирани файла спрямо 

предоставените през 2019 г. 42 975 файла. 

През отчетната година продължи добавянето на дигитално съдържание към уникалната 

за България колекция „Български музикални и нотни издания от 1878 до 1944 г.”,  на която 

беше поставено началото през 2019 г. Колекцията е представена в каталога на Дигиталната 

библиотека с  21784 дигитализирани файла от 1225 документа, което е огромно увеличение в 

сравнение с 2019 г. 3042 дигитализирани файла от 23 документа. Изданията са достъпни за 

всички потребители през сайта на Националната библиотека.  

За целите на дигитализацията Националната библиотека разполага с четири 

професионални букскенера, два плоски скенера (OpticBook 4800 и OpticPro A320) и един 

планетарен скенер Еларскан,  планетарен бук скенер   CZUR М3000 Pro за дигитализиране на 

музикалните издания съхранявани в НБКМ. През 2020 г. беше въведен в експлоатация и един 

нов планетарен скенер SupraScan Quartz A0 HD, подходящ за широк спектър от   документи до 

формат А0. В резултат на новата техника  обема на дигитализираните документи през 2020 г.  

от фонда на Националната библиотека е нарастнал с 113 024 файла в сравнение с предходната 

2019 г.  

 

Видове документи 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 

Файл Док. Файл Док. Файл Док. 

Ръкописи(славянски и 

ориенталски) 

6765 103 8196 29 13987 36 
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Старопечатни, редки и 

ценни документи 

6955 71 6922 65 9713 88 

Архивни документи, снимки 

и портрети 

5597 450 2448 670 4699 675 

Ориенталски    документи 4788 2687 148 2 62 1 

Карти и графика 385 4 308 18 34 5 

Фонд на Боров 10 444 4381 12 640 5302 33995 6341 

Музикални 

  

3 042 23 21784 1225 

Периодични издания 9967 21 9291 44 61219 228 

Читателски поръчки 4347 435 3260 5 14016  

Институционални поръчки 22 887 117 5 419  25 231 124 

По проекти 7522 68 42975 259 13806 81 

(Интерактивна карта) 

Изложби 1413  146  853  

Библиотекознание и 

библиография 

    8420 20 

ОБЩО 81 071 8337 94 795 6 417 

 

207819 

 

8804 

 

 

Консервация и реставрация на архивни и други видове документи 

В отдел „Реставрационен център“ постъпват материали за консервация и реставрация 

основно от направленията „Опазване на ръкописно-документално наследство“ и „Обслужване 

на потребители“. За всяка библиотечна единица и/или външен обект, в зависимост от 

причината за постъпването й в отдела, се изготвя документация – консервационно-

реставрационен протокол (при необходимост от реставрационна намеса) или консервационно-

реставрационна експерта оценка (при необходимост от оценяване на състоянието). През 2020 

г. в отдела са изготвени общо 66 консервационно-реставрационни протокола, от които 56 за 

библиотечни единици, собственост на Националната библиотека и 10 за външни обекти. 

Изготвените експертизи за състоянието са общо 16, от които 12 за библиотечни единици и 4 за 

външни обекти.   

Отдел „Реставрационен център“ има за задача да предоставя текущо консултантска и 

експертна помощ на библиотеки, институции и граждани, свързана с опазването и 

съхранението на различни видове документи и архивни материали. През изтеклата година 
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такъв тип дейност беше проведена чрез консултации по телефона на граждани и читалища, 

във връзка с дезинфекцията на библиотечни материали като потенциални носители на вируса 

Covid-19. Служители на отдела участваха и в разработката на оптечатан през отчетната година 

труд, посветен на същия проблем. 

По проект „Наследство БГ“, в който партньор е и Националната библиотека, през 2020 

г. отдел „Реставрационен център“ беше технически дооборудван с ламинатор (1 брой); 

дестилатор (1 брой); камина (1 брой); овлажняваща камера и вакуум маса в едно цяло (1 брой); 

книговезки стан (2 броя); каутер (2 броя). Предстои да бъде извършен ремонт на работните 

помещения. 

През отчетната 2020 г. са извършени следните дейности във връзка с консервация и 

реставрация на архивни и други видове документи: 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Обезпрашени 

 

362 009 тома 395 000 тома 405 814 тома 

Реставрирани обекти 

  

273 документа 595 документа 984 документа 

Брой листа 12 368 листове 11 624 листове 15 524 листове 

Подвързии 262 – подвързии 283 - подвързии 

 

225 бр. 

подвързии 

 

Превенция и лечение по системата „Аноксия“  

Профилактиката на фондовете на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ 

включва обезпрашаване и дезинфекция на книжни тела и стелажи. Системата за “лечение” на 

книги „Аноксия“инсталирана в Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” през 

2017 г. е базирана на премахването на кислорода до нива под 0,5% и въвеждане на инертен газ 

(в случая азот), като в същото време  се контролират нивата на температурата и относителната 

влажност, които се поддържат в определени параметри за ефективност на системата. 

Смъртността на вредителите е 100%, независимо от техния стадий на развитие, а хартията 

остава непокътната. През 2020 г. бяха обработени част от фондовете, съхранявани в основната 

сграда на  Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, които са част от колекциите 

на отделите „Читални и книгохранение“ и „Библиографско и информационно обслужване. 
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Междубиблиотечно заемане“ (подръчен фонд) и направление „Опазване на ръкописно-

документално наследство“. Техният общ брой е 405 814 книжни тела, като 50 814 от тях са 

обработени от служителите на отдел „Реставрационен център“, а  общият брой преминали 

през обработка в камера „Аноксия“ и обезпрашени след това книжни тела е 18200 и 205 бр. 

кутии с арабографични документи, в сравнение с обработените през 2019 г. 16515 книжни 

тела, архивни кутии и папки, 125 бр. кутии с арабографични документи. 

Дарителска програма "Осинови книга"  

По програмата през 2020 г. бяха осиновени 12 бр. библиотечни документи. 

Постъпилата сума от дарения на частни лица, държавни и обществени институции е в размер 

на 4 745 лв., предоставени от 1 училище, 1 дружество, 1 училищен клуб, 1 сдружение и 1 

частно лице. Независимо от затрудненията, произтекли от епидемичната обстановка и довели 

до двоен спад на постъпленията по програмата, дарителските инициативи не стихнаха до края 

на отчетната година. 

 

5. ДЕЙНОСТИ С НАЦИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 

Контрол по Закона за задължителното депозиране на печатни и други 

произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците 

на медийни услуги 

 През 2020 г. е извършена проверка на 3 013 издателства. Изготвени са 704 

писма-рекламации и са съставени списъци с липсващи издания – 7 948 заглавия. 

Изпратени са 1 354 уведомителни писма, покани за подписване на акт и др. форми на 

кореспонденция и комуникация с издателства. 

На издателите, които не изпълняват разпоредбите на Закона, са съставени 16 бр. 

административни констативни актове АУАН (Акт за установяване на 

административно нарушение). 

В резултат на извършения контрол по изпълнението на Закона за 

задължителното депозиране са набавени: 8 920  заглавия, от които 5 054 

монографични издания и 3 866  периодични издания. 

За сравнение: през 2019 г. са набавени 8 450 заглавия, от които 4 693 

монографични издания и 3 757 периодични издания 
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Осигуряване на задължителни екземпляри за депозитните библиотеки 

През 2020 г. по силата на Закона за задължителното депозиране на печатни и 

други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на 

медийни услуги са приети 189 800 и са обработени и разпределени 183 782 

документа. От тях във фонда на НБКМ са постъпили 51 259 библиотечни единици, а 

в депозитните библиотеки в страната са изпратени 132 523. 

 

  ДЕПОЗИТНИ ЕКЗЕМПЛЯРИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ В СТРАНАТА 

Местонахож 

дение 

Библиотеки 

Монографични 

издания (брой 

ед.) 

Продължаващи 

издания (брой 

ед.) 

Благоевград 
Регионална библиотека 

„Димитър Талев“ 
2250 7314 

Бургас 
Регионална библиотека „Пейо 

Крачолов Яворов“ 
2 368 7 314 

Варна 
Регионална библиотека „Пенчо 

Славейков“ 
4 771 7 789 

Велико Търново 
Регионална библиотека „Петко 

Рачев Славейков“ 
2 452 13 824 

Пловдив 
Народна библиотека „Иван 

Вазов“ 
9 231 15 016 

Русе 
Регионална библиотека 

„Любен Каравелов“ 
4 632 7 789 

София Централна библиотека на БАН 2 284 7 314 

 

Университетска библиотека на 

Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“ 

4 445 7 789 

Со  София 
Столична библиотека 2 381 7 314 

Шумен 
Регионална библиотека 

„Стилиян Чилингиров“ 
2 422 7 314 
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• Разпределени регионални вестници по краеведски принцип - 6 510 бр. 

• Изпратени депозитни издания в депозитните библиотеки - 132 523 бр. 

• Разпределен частичен депозит от УБ и БАН, за Регион. библ. - 

Сливен, ЦМБ, Библ. на УАСГ, Аграрен университет - Пловдив и 

Тракийски университет - Ст. Загора - 21 992 бр. 

Забележки: 

1) Разпределените екземпляри на продължаващи регионални издания са разпределени 

по краеведски принцип. 

2) Частичен депозит получават според Правилника към Закона за задължителното 

депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и 

доставчиците на медийни услуги: Централна медицинска библиотека, София; Аграрен 

университет - Пловдив; Тракийски унимерситет - Стара Загора; Университет по архитектура, 

строителство и геодзия - София; Регионална библиотека „ Сава Доброплодни “ - Сливен. 

 

 

Съставяне, обнародване и разпространение на Национална 

библиография 

  През 2020 г. са съставени 101 книжки на Текущата национална 

библиография. От тях на онлайн страницата на библиотеката са публикувани 35 

книжки за периода 2012-2017 г. Редактирани и подготвени за публикуване са 48  

книжки. 

 

 За сравнение: през 2019 година са съставени 63 книжки на Текущата национална 

библиография. От тях на страницата на библиотеката са публикувани 9 книжки. 

 Серия 1. Български книгопис, месечно издание - съставени 18 книжки за 2015 

(1), 2017 (10), 2018 (7) г. 

 Серия 4. Български периодичен печат, годишно издание - редактирани и  

публикувани на сайта на НБКМ 2 годишни указателя за 2016 и 2017 г. 

 Серия 5. Летопис на статиите от българските списания и сборници, месечно 

издание - редактирани и подготвени за публикуване на сайта на НБКМ 28 

книжки - 12 за 2014, 12 за 2015, 4 за 2016 

 Серия 6. Летопис на статиите от българските вестници, месечно издание - 

редактирани и публикувани на сайта на НБКМ 30 кн. (7-12 за 2012 г., 12 кн. за 

2013 г., 12 кн. за 2014 г.);. Редактирани и подготвени за публикуване 20 

книжки - 12 кн. за 2015 г., 8 кн. за 2016 г. 
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 За сравнение: през 2019 година са съставени 63 книжки на Текущата национална 

библиография. От тях на страницата на библиотеката са публикувани 9 книжки. 

 

Поддържане на каталогизация в публикациите. 

 

Във връзка със съставянето на каталогизация в публикацията (CIP),  по заявки 

на автори и издатели през 2020 г. са изработени и изпратени 5 описания. 

 

Присъждане на международни идентификационни номера 

Национална агенция за международен стандартен номер на книги  

(ISBN: International Standard Book Number). 

 

 В Националната агенция за ISBN, наред с присъждането на международни 

идентификационни номера на книгите се поддържа и „Национален регистър на издаваните 

книги в България“. През 2020 г. са въведени 12 116 нови записа, от които 11 698 записа в 

модул "Издания", 257 записа в модул "Издатели" и 161 записа с общ код (еднократно 

присъден ISBN).  

Редактирани са  1 967 записа. 

 

КНИГИ ПОД ПЕЧАТ, ЗАЯВЕНИ ОТ ИЗДАТЕЛИ ЗА НАЦИОНАЛНИЯ 

РЕГИСТЪР НА ИЗДАВАНИТЕ КНИГИ В БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По вид документи 

 2019 бр.з. 2020 бр. з. 

Книги 10 509 9 982 

Графични издания 78 73 

Картографски издания 23 91 

Електронни издания 1584 1552 

ОБЩО 12 194 11 698 
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Международната база данни Global Register of Publishers (Лондон) е 

изпратена информация за нови и актуализирани адреси на издателства и редакции - 

509 записа. 

 

АДРЕСИ НА ИЗДАТЕЛСТВА И РЕДАКЦИИ 

 

 2019 2020 

Нови издателства 219 257 

Издателства с нов код 76 63 

Издателства с променени данни (име или адрес) 218 187 

Спрели да издават 0 2 

Редакции на адреси за изпращане в Global Register of 

Publishers 
655 509 

 

Национална агенция за международен стандартен номер на нотни издания 

(ISMN: International Standard Music Number) 

   През отчетната 2020 г. са присъдени 76 номера и са създадени 9 записа на 

нови издателства. Актуализирани са данните за издателства и издания – 19 

редакции. Изпратена е информация в Международната агенция за ISMN 

(Берлин) за новите и актуализирани адреси на издателства -28 записа. 

 

По език и предназначение 

 2019 2020 

Български книги 7726 7472 

Преводни книги 2674 2817 

Учебници 1794 1409 

ОБЩО 12 194 11 698 
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За сравнение: през 2019 г. са присъдени 83 номера и са създадени 6 записа на 

нови издателства. Актуализирани са данните за издателства и издания - 13 редакции. 

 

Национална агенция за международен стандартен номер на продължаващи 

издания  

(ISSN: International Standard Serial Number) 

 

През 2020 г. са присъдени 159 номера на нови заглавия и контрол по 

отпечатването на 55 заглавия. 

Присъдени са 7 бр. служебни номера на продължаващи издания.  

За сравнение: през 2019 г. са присъдени 182 номера на нови заглавия и контрол 

по отпечатването на 63 заглавия. Присъдени са 8 бр. служебни номера на 

продължаващи издания.  

В международната база данни ISSN Virtua са въведени 162 нови заглавия и са 

актуализирани 179 записа с данни за промени в издателства, заглавия или спрели 

заглавия. 

Национална агенция за международен стандартен идентификатор на публичната 

самоличност на създателите на произведения. (ISIL: International Standard Name 

Identifier) Регистър ISIL- През 2020 г. е редактиран 1 запис. 

 

ПРИСЪДЕНИ МЕЖДУНАРОДНИ ИДЕНТИФИКАЦИОННИ НОМЕРА  

       В НАЦИОНАЛНИТЕ АГЕНЦИИ ПРЕЗ 2020г. 

ISBN ISSN ISMN ISIL

12 116

159

76
1

2020 г.
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Поддържане на Архив на българските печатни и други видове 

документи 

Постъпилите документи в Архива през 2020 г. са 13 992 загл. в 25 198 

екземпляра, от които  монографични издания - 9 652 загл. в 9 689 т. и продължаващи 

издания - 4 340 загл.  в 15 509 рег. ед.  От тях 96  загл. са депозирани в 1 екземпляр. 

За сравнение: през 2019 г. общо постъпилите в Архива документи са  38 969 

загл. в 52 241 екз. от които 32 569 загл. на монографични издания 

За сравнение:.- постъпилите продължаващи издания през 2019 г. по ДС№ 1-41/ 

2019 г.  са общо – 5 479 загл.  в 18 609 рег. ед.  

Монографични издания 

През 2020 г. депозираните в Националната библиотека и постъпили в Архива 

монографични издания за периода 2019-2020 г. са в общо 37 деп. сп. (8 деп. сп. от 

2019 г.: 29 деп. сп. от 2020) -  9 652 загл. в 9 689 регистр. ед. (книги, нотни, 

графични, електронни, картографски ресурси, дисертации, звукозаписи). 

Приети и обработени са 9 652 загл. на монографични издания. От тях 96 заглавия са 

депозирани в 1 екземпляр. 

 

За сравнение: през 2019 са приети 177 деп. сп. – 23 986 б.е. Приети и обработени – 32 569 

загл. 

Самостоятелни документи 

Приемане на самостоятелни издания - дисертациионни трудове - текущо по деп. сп. 

от 2020 г. - общо приети дисертационни трудове за 2020 г. - 723 загл. в 757 т. , от 

които 3 на електронен носител (от ДС за 2020 г.)  

За сравнение: през 2019 са приети общо 921 загл. В 977 т. 

 

Продължаващи издания 

Приемане на продължаващи издания - по ДС № 49/ 2019 г. и № 1-48/ 2020 г. – 

общо 49 деп.спис. 

  Приети и обработени са 4 340 загл. в 15 509 рег. ед.  От тях електронни ресурси - 47 загл. в 64      

рег.ед. 
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За сравнение:През 2019 г. общо постъпили продължаващи издания – 5 479 загл.  в 18 

609 рег.ед. От тях на ел. носител - 117 загл. 

 

ПОСТЪПИЛИ РЕСУРСИ В АРХИВА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПЕЧАТНИ И 

ДРУГИ ВИДОВЕ ДОКУМЕНТИ - ПО ВИД ДОКУМЕНТ 

Вид документ 

2019 

загл./ б.ед. 

2020  

загл./ б.ед. 

 

Книги 30 304/ 30 304 8 544/ 8 544 

Графични, картографски и 

нотни издания  

872/ 872 159/ 159 

Дисертации, хабилитационни 

трудове 

921/ 977 720/ 757 

 

Електронни издания 1 393/1 479 276/ 276 

 [вкл. 3 ел. дис.] 

Списания, бюлетини, 

сборници 

2 240/4 221 1 562/ 2 918 

Вестници 3 235/ 14 384 2 730/ 12 543 

Издания на Брайл 4/ 4 1/ 1 

Общо  38 969/ 52 241 13 992/ 25 198 

 

 

Отчитане на националната издателска продукция на страната 

Една от дейностите с национална отговорност на Библиотеката, е 

предоставянето на годишна статистическа информация за всички видове документи, 

издадени на територията на страната. 

През отчетната 2020 г. за Националния статистически институт е организирана, 

въведена, кодирана и предадена информацията за книгоиздателската дейност през 

2019 г.: 

 

 данни за 9 516 монографични издания; 

 данни за 1 105 продължаващи издания. 

 

Освен това е въведена статистическа информация за монографичните издания, 

получени по депозитни списъци през 2020 г., според изискванията и номенклатурите 
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на НСИ в 8 850 библиогр. записа. Тя ще бъде допълнена, обобщена и изпратена в 

Националния статистически институт през 2021 г. 

 

6. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2020 г. 

Националната библиотека не е акредитирана като научен институт, но извършва 

научноизследователска дейност по силата на чл. 20 от Закона за обществените библиотеки (в 

сила от 6 юли 2009 г., Обн. ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г.). Към 31 декември 2020 г. научната 

общност на НБКМ наброява 21 души на щатна длъжност, разпределени по научни степени и 

звания, както следва: асистенти – 3; гл. асистенти – 4; доценти – 4; доктори – 21; докторанти – 

5. Петима от библиотечните специалисти в момента са зачислени в различни форми на 

докторантура. Независимо от затрудненията, предизвикани от пандемичната обстановка, 

довела до известни промени и в научно-изследователската дейност на библиотечните 

сътрудници, отчетната 2020 г. се оценява като добра, а научноизследователската дейност се 

вписва в няколко направления, отразяващи специфичната проблематика, разработвана в 

Националната библиотека през нейната дългогодишна история: библиотечно-информационни 

науки, библиография, архивистика, археография, изворознание, книгознание, ориенталистика. 

През годината са публикувани 6 монографии и самостоятелни документи, 38 статии и студии; 

изнесени са 7 доклада и презентации на научни форуми, 2 от които  на международни 

конференции. Поради създадената епидемична обстановка част от представянията на 

колегията в научните форуми бяха чрез виртуални участия - 4 бр. В края на 2020 г. успешно е 

завършена една докторантура със защита пред научно жури по научната специалност 3.5. 

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - Книгознание). (виж 

Приложение № 2). Сътрудници на Библиотеката осъществяват преподавателска дейност в 

областта на библиотечно-информационните науки, библиография, книгознание, архивистика, 

арабистика към съответните катедри в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Нов 

български университет и Университета по библиотекознание и информационни технологии. 

Чрез свои експерти Националната библиотека участва в дейността на национални комисии, 

комитети и международни професионални обединения. Националната библиотека „Св. св. 

Кирил и Методий“  има своята партида в Регистъра за научна дейност в системата на НАЦИД, 

но липсата на акредитация от страна на НАОА продължава да бъде сериозен проблем за 

успешното развитие на научната общност и участието на нейни кадри в научни журита според 

тяхната изследователска област и компетентност. 
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7. ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

През 2020 г. работата по изданията на Националната библиотека „Св. св. Кирил и 

Методий“ се извърши по предварително приет издателски план. Всички издания са 

подготвени за печат и отпечатани в срок с добро полиграфическо качество. 

 

Продължаващи издания: 

Кн. 1. 132 с. 

Кн. 2. 140 с. 

Кн. 3. 172 с. 

Кн. 4. 107 с. 

Кн. 5. 127 с. 

Кн. 6. 112 с. 

Общо: 790 с. (49,375 п.к.) 

Самостоятелни издания 

1. Briefcatalogueof the Oriental Manuscripts Preservedin St. St. Cyrirl and Methodius National 

Library – редактиране на именен показалец – 20 с. 

220 тир. 

2. Библиотеките в условия на COVID-19: Препоръки за безопасност на персонала и 

дезинфекция на библиотечни документи от Красимира Александрова, Ивайла Богданова-

Иванова и Наталия Владинова – 84 с. 

100 тир. 

3. Приписки в българските старопечатни книги (1806−1878). Ч. 2 (1851−1865) – 318 с. 

200 тир  

4. Полски автори, преведени на български език. Библиографски указател 2009–2020 – 290 с. 

Други дейности 

 През изтеклата година в Печатницата се подварзаха 295 броя вестници и списания. 

Извършваха се книговезки услуги на външни клиенти, като приходът възлиза на 340 лв. 
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8. БИБЛИОТЕЧНО - КООРДИНАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

В условията на пандемична обстановка работните среща на библиотекарите – методисти 

от страната през 2020 г. се провеждаха онлайн.  

За поредна година бяха разпределени и доставени книги от предоставени лични 

библиотеки и дарения на издателства за библиотеките в градовете Пловдив, Добрич, 

Благоевград, Русе, Варна, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Велико Търново. Даренията стигнаха 

и до Столична библиотека, Университетска библиотека, Централната библиотека на БАН, 

както и до други регионални, читалищни, училищни и обществени библиотеки. 

 

9. КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

Културни събития 

 В първите месеци на 2020 година културната програма в Националната библиотека „Св. 

св. Кирил и Методий“ (НБКМ) беше натоварена и динамична. Традиционно Библиотеката 

приема читатели и много посетители, които следят събитията в културния календар и не 

пропускат срещите с любими автори или дългоочаквани национални премиери, изложби и 

други събития. Националната библиотека е разпознаваема сред обществеността, като културен 

център, който предоставя разнообразни онлайн и офлайн услуги в областта на културата, 

образованието, литературата, изкуствата.  

 Екипът на „Връзки с обществеността. Библиотечна координация. Международна дейност“ 

в НБКМ планира и провежда събития от културния календар, посреща посетители от страната 

и чужбина, работи върху публичния образ на националния културен институт НБКМ,като 

важна част от тази дейностса беседите за историята, мисията, изграждането и опазването на 

книжовното ни наследство в Националната библиотека.  

 2020-та година беше различна от предходните заради световната ковид пандемия. 

Извънредното положение, противоепидемичните мерки, извънредните ситуации сложиха 

отпечатък върху работата с читателите, провеждането на събития на живо, участията в 

конференции, симпозиуми и специалните чествания в културния календар на Библиотеката.  

 Библиотечна координация и връзки с обществеността в НБКМ планират и организират 

срещи, форуми, събития в Културния календар, като през 2020 година бяха променени 

критериите за провеждане на мероприятия в Националната библиотека. Премиери на книги, 

национално значими културни събития, срещи с изтъкнати автори и обществени фигури в 

областта на културата, културното наследство и опазването му остават във фокуса на нашия 

календар.  

 Националната библиотека бе домакин, организатор и участник на провеждането на 149 

събития през 2020 г., от които 130 национални и 19 международни. Сред тях са изложби, 
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дискусии, семинари и кръгли маси, чествания  по специални поводи, които в повечето случаи 

се провеждаха онлайн, а когато епидемичната обстановка позволяваше и на живо. 

 НБКМ пренастрои успешно, бързо и адекватно своите прояви. Дори когато имаше 

възможност събитията да се проведат на живо, както се случи с честването на 170 години от 

рождението на Иван Вазов на 9 юли 2020, веднага след това в сайта на Библиотеката, в ютуб 

канала и в социалната мрежа фейсбук се публикуваха виртуални изложби, филми и 

презентации, за да сме сигурни, че обществеността има достъп до проявите на националния 

културен институт НБКМ.  

 Тази практика, всяко събитие на живо да се случва и в интернет пространството, отчитаме 

като принос към подобряване на услугите, в частност за потребителите и като цяло за 

българската общественост.  

 Невъзможността постоянно да се срещамена живо с нашите читатели, съмишленици и 

посетители, ни издигна на ново ниво в комуникацията с външните и вътрешните, 

професионални и колегиални общности. Информация за работата на Националната 

библиотека, за нейния богат фонд, ползите за нашите потребители ставаха предимно по 

електронен път.  

 В условията на световната ковид пандемия Библиотеката продължи активно да работи по 

собствени инициативи и културни проекти, както и в сътрудничество с други институции. 

Наши партньори през 2020 г. бяха Министерството на културата, Университетът по 

библиотекознание и информационни технологии, Националният исторически музей, БАН, 

Държавният архив, Съюзът на народните читалища, ББИА, издателства, посолства. 

 

Изложби и експозиции през 2020 г.  

„Празничната обредност на българите“ 

 Експозицията традиционно се разполага във витрините, непосредствено до централния 

вход в началото на Източното крило. Представихме изложби за празниците от християнския 

календар. По време на първото и второто затваряне (март-април и ноември-декември) на 

Библиотеката във връзка с ковид, празничната обредност беше илюстрирана с документи от 

фонда на НБКМ и публикувана в социалните мрежи и в сайта на институцията. Тези 

публикации с дигитализирани снимки, гравюри и други документи бързо набираха свои нови 

читатели и така връзката ни с посетителите се поддържаше. Впрочем практиката да работим с 

физически изложби и задължително онлайн стана постоянна след месец април 2020 г..  

 Лазаровден и Цветница. Великден, през април 

 Успениена св. Методий, патрон на НБКМ, април 

 Вяра, Надежда, Любов и майка им св. София,септември 

 Св. преподобни Иван Рилски чудотворец и света Петка,октомври 
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 Св. Архангел Михаил и Андреевден, ноември 

Поредица „Българска периодика“  

 Януари, 145 години от излизането на 1 бр. на сп. „Знание”  

 Април, Възрожденски хумористични вестници  

 Юли, 155 г. от излизането на бр.1 на сп. „Българска старина” 

 Септември, 160 г. от излизането на бр.1 на в. „Дунавски лебед”  

 Ноември, 150 г. от излизането на бр. 1 от Периодическо списание на Българското 

книжовно дружество  

 И тази поредица зае подобаващо място в онлайн пространството, като едновременно 

експозициите можеха да се разглеждат в сградата на Националната библиотека, но без 

традиционните до 2020 година официални откривания. Поредицата „Българска периодика“ 

припомня и образова нашите посетители, читатели и последователи в социалните мрежи и 

инстаграм, като популяризира ценните документи, които се съхраняват, реставрират, 

дигитализират в Библиотеката и са важна част от българската история, култура и просвета. 

Поредицата продължава да е пример за просвещение в ХХI век, повод за национална гордост 

и укрепване на патриотичния дух на нацията.  

 

Поредица „Книжовен калейдоскоп“ 2020, в зала „История на книгата“ с експозициите: 

 Януари, „Видове календари и леточисления” 

 Февруари, „Лекарственици, ботаники” 

 Март,  „130 г. от рождението на Чудомир” 

 Май,  „ Годишнина от създаването на Европейския съюз” 

 Юни,  „Иван Вазов” 

 Юли,  „Пощенски картички с изгледи от морето” 

 Септември, „Съединението на България” 

 Октомври,  „Месец на музиката” 

  

Нова поредица „Български библиографи и библиотекари” 

Целогодишно в западното крило на Библиотеката присъстваха експозиции посветени на 

живота и делото на изтъкнати български библиотекари и библиографи. Изложбите бяха 

представени и в онлайн пространството. 

 Февруари,  150 г. от рождението на Стоян Аргиров 

 Май,  110 г. от рождението на Борис Десев 

 Септември,  110 г. от рождението на Димитър Иванчев  
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Гостуващи изложби 

В условията на пандемията от ковид и през 2020 г. НБКМ имаше гостуващи изложби 

включително и в чужбина. Възможностите за представяне на виртуални изложби компенсира 

в голяма степен пътуването на експозиционните постери. Публикуването на експозициите в 

онлайн каналите на Библиотеката разшири параметрите на външните публики. Имаше 

гостуващи изложби в различни градове на страната, а също така посрещахме изложби от 

Регионални библиотеки и други културни институти. Тази практика на обмен е добре дошла 

за публиката в столицата и в страната. 

Изложбата „Книги, посоки, публики“ на английски език гостува в българското посолство 

в Подгорица. Изложбата по случай 170 години от рождението на Иван Вазов „Зад кулисите на 

„Под игото“ успя да стигне до театъра в Габрово и да се срещне с публиката на живо.   

На територията на НБКМ посрещахме изложби от Националния литературен музей, 

съвместни експозиции във връзка със 150 години на българската екзархия и националните 

чествания на Иван Вазов.  

Изложби, подготвени от Националната библиотека 

 Общият брой на изложбите, които бяха подготвени и изложени от Националната 

библиотека на място и в интернет пространството са част от културния календар на 

институцията. Въпреки ограниченията в движението на посетителите и реда на допуск на 

читателите в сградата на Библиотеката, през цялата година витрините в Централното фоайе, 

западното крило и зала „История на книгата“ бяха изцяло запълнени. В някои случаи, като 

честването на 150 години на българската екзархия, 170 години от рождението на Иван Вазов и 

90 годишнината на академик Антон Дончев Библиотеката оживяваше при откриването на 

експозициите в присъствието на допустимия брой гости. При строго спазване на 

противоепидемичните мерки с маски, дезинфекция и задължителното разстояние между 

присъстващите, изброените и тържествено открити експозиции посрещнаха официални лица и 

гости. Тези изложби, останаха повече от месец на разположение на посетителите, „За кулисите 

на „Под игото“ с 28 оригинални илюстрации от романа, издаден през 1894 г. намери своето 

постоянно място на втория етаж на НБКМ. Можем да кажем, че общата посещаемост на 

изложбите в сградата на Библиотеката за 2020 година надмина 12 000 посещения. Броят на 

онлайн посещенията на филмите, презентациите и виртуалните събития и изложби 

произведени от НБКМ през 2020 г. надвишава 100 000.  

 140 г. от рождението на Йордан Йовков, ноември 

 90 г. Антон Дончев, филм „Книгата е жива“, декември 

 90 г. Антон Дончев, „Време разделно“ електронно издание, ноември 

 90 г. Антон Дончев, изложба „Време разделно“, октомври 

 Д-р Петър Берон европейски измерения на възрожденската личност, октомври 
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  170 г. от рождението на Захарий Стоянов, октомври 

 „75 години от създаването на ООН. 65 години НБКМ - депозитна библиотека 

на ООН”, октомври  

 За Деня на София „Рилският водопровод“, септември 

 Аджарски ръкописи в НБКМ, септември 

 Изложба „Певец на две епохи” по случай 170 г. Ив. Вазов, юли 

 Видео мапинг „Иван Вазов: живот чрез творчество“, юли 

 Иван Вазов в НБКМ в 2 части: май и юли 

 Иван Вазов като детски писател, май 

 „Зад кулисите на „Под игото“, откриване през май 2020 – постоянна изложба и през 

2021 г. (2020 – 170 г. от рождението на Вазов. 2021 – 100 г. от смъртта му) 

 Българското войнство (1878-1945) в документи, фотографии и периодичен 

печат от Дигиталната библиотека на НБКМ – в две части, м. май 

 100 години от рождението на Валери Петров, през април 

 Неповторимата Стефка Съботинова, март; 

 150 години от учредяването на българската екзархия , февруари  

 

Литературни вечери, представяния на книги, фотоизложби 

 Вътрещните пространства в Националната библиотека отдавна са любима сцена за 

провеждането на премиери на книги, за представянето на нови издания и срещи с читатели. На 

живо в НБКМ гостуваха автори със своите премиери, но по-голямата част от тези събития се 

превърнаха в онлайн поредици. Някои от тях, като „Духът на словото“ бяха ежедневни, а 

поредицата „Вазови строфи“ в чест на 170 годишнина от рождението на Иван Вазов се 

публикуваха всяка седмица от януари до юли 2020 г. 

 „Спомен за Рада. Бележки към един живот“, януари 

 „Вокалното стихосложение” – „лабораторията” на поетическата метафония, Румен 

Денев, януари 

 „Вие сте тук“ на картата на моя живот, Петър Пунчев, януари; 

 “Обичай ме бавно” на Добромир Банев с премиера в Националната библиотека, 

любовната лирика за първи път с жестомимичен превод, февруари 

 Представяне на мащабния и енциклопедичен труд на архитект Димитър Върбанов, 

PartituraMundi, февруари 

 Премиера на новата поетична книга на поета и преводач Хайри Хамдан – „Водните 

лилии на паметта“, февруари 
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 „Минута е много“ чества 40-годишнината от излъчването на първия сигнал по БНТ в 

Националната библиотека, февруари 

 Поетът Николай Милчев с премиера на книгата „Светът на ябълковия човек“, февруари 

 Усещане за пролет – фотоизложба на  Иван Добромиров, април-май  

 Представяне на сборник „Българските общности в Турция – исторически аспекти и 

съвременно състояние“, юли 

 „Магията море“, авторска изложба на художник -фотограф  Иван Добромиров, 

август 

 Премиера на българското издание на магичния роман от фламандския писател 

КунПетерс „Изцелителят“, октомври 

 Издателство „АТЕА“ с премиера на книгата „Обща теория на Образованието – системи 

и модули“ от Йордан Р. Йорданов, октомври 

 Изтъкнатият лекар и писател проф. Златимир Коларов с премиерата на второто издание 

на романа си „IllusioMagna“, октомври 

 Издателство „Атеа” с премиера на книгата „Слънчев буквар – научни 

изследвания и заключения“, автори  Йордан Йорданов и Ани Василева. Посветена 

на 1150 г. от Успението на Св. Кирил и на народните будители и книжовници в 

българската държава, октомври 

 Представяне на монографията на д-р Елисавета Балабанова „Словоредни 

модели с участието на адюнкти в българския език“, октомври  

 

Специални годишнини и връчване на отличия 

 170 години от рождението на народния поет Иван Вазов: 

 Изложба „Иван Вазов като детски писател“, май 

 „Зад кулисите на „Под игото“, откриване през май 2020 – постоянна изложба и 

през 2021 г. (2020 – 170 г. от рождението на Вазов. 2021 – 100 г. от смъртта му); 

 Изложба „Певец на две епохи”, юли 

 Видео мапинг „Иван Вазов: живот чрез творчество“, юли 

 Иван Вазов в НБКМ в 2 части: май и юли 

 Електронно издание на „Под игото“ от 1894 на флаш памет със специална 

сувенирна кутия 

 Фототипно издание на „Под игото“ 1894 г. 

 „Вазови строфи“- онлайн седмична рубрика със строфи от Вазови произведения 

и негови снимки от фонда на Библиотеката, от януари до юли 2020 г. 

 150 години на българската екзархия, февруари; 

 90 години от рождението на Антон Дончев 

http://nationallibrary.bg/wp/?p=67426&hilite=%27%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%27%2C%27%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%27
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 Изложба посветена на романа „Време разделно“ в Централното фоайе на НБКМ, 

с изложен оригинал на първото издание на романа от 1964 г., ръкописът и 

преводи на повече от 40 езика 

 Връчване на почетния знак на Библиотеката на академик Антон Дончев по повод 

90-та му годишнина 

 Електронно издание „Време разделно“: оригинал на романа, ръкопис и филм 

„Време на насилие“ във флаш памет 

 Филм за честването на Антон Дончев в НБКМ „Книгата е жива“ 

 На 26 февруари 2020 г. в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ се 

състоя Втората тържествена церемония „Дарител на годината“. 

 Тържествено награждаване на студентите IV курс на Университета по архитектура, 

строителство и геодезия, специалност „Архитектура”, успешно защитили 

проект „Реконструкция, преустройство и разширение на Националната библиотека „Св. 

св. Кирил и Методий”. Проект на Обществения съвет на НБКМ. Бяха представени 13 

иновативни решения за реконструкция или разширение на съществуващата сграда на 

Библиотеката. Отличените работи са постоянна изложба в НБКМ (източно крило) 

 Тържествено изцяло онлайн честване на 142 годишнина на Националната библиотека 

 

Литературен клуб „Писмена“  

 Запазена марка и запазена територия за музикално-поетични изяви, дебюти и творчески 

срещи, през 2020 г. клубът проведе на живо и онлайн шест премиери: 

 Българският хайку съюз отбеляза своята 20-та годишнина на 25 ноември 2020 

 Премиера на стихосбирката „Клонка от мирта“ от Елисавета Шапкарева, 29 октомври 

 Премиера на книгата на Яница Радева „Поздрави от Хадес“  се откри новият 

сезон в клуб „Писмена“ през октомври  

 Виртуална премиера на книгата „Дом на звезди и вятър” на Мира Дойчинова, март  

 Поетична премиера на изкуствоведа проф. Цонка Великова, февруари 

 Премиера на фамилна книга на поета Георги Атанасов, януари 

 

Поредици от лекции 

Това е инициатива на НБКМ, в която чрез експертните познания на специалисти в 

библиотеката, студенти и посетители имат възможност да научат от първоизточника за 

съхранението и опазването на книжовното наследство на нацията. 

Поредица лекции за студенти в специалността "Библиотечен и информационен 

мениджмънт" към УниБИТ и занятия с оригинални документи от фонда на Библиотеката беше 

водена от доц. Елена Узунова.  

http://nationallibrary.bg/wp/?p=69482
http://nationallibrary.bg/wp/?p=67428
http://nationallibrary.bg/wp/?p=66421
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Състоя се и учебно занятие на тема "Информационните възможности на НБКМ" за 

студенти от първи крус„Педагогика“ към Софийския университет. 

Курс специални колекции - ръкописи, старопечатни книги, редки и ценни издания в РБ 

"Христо Смирненски“ Хасково, организиран от ББИА с участието на д-р Бояна Минчева и 

доц. Елена Узунова от НБКМ. 

Среща с дискусия "Директива за авторското право в цифровия единен пазар". Презентация 

на Ана Лазарова от Сдружение "Цифрова република" за НБКМ се проведе през януари 2020 г. 

 

Зала „История на книгата“ 

Беседи и посещения в НБКМ 

 Зала „История на книгата“ е открита през 2018 г. в чест на 140 годишнина на НБКМ. 

Втора година тя е предпочитано място за срещи, обучения, провеждане на училищни часове в 

„класната стая“ на Библиотеката.  

 Графикът за посещенията на ученици беше предварително запълнен за 2020-та година, но 

пандемията редуцира посещаемостта. Въпреки обстоятелствата, от януари до март и от юни до 

октомври в зала „История на книгата“ се провеждаха обучения, курсове и посещения на 

ученици и различни неправителствени организации.  

 През месец септември броят на индивидуалните посетители се увеличи, като голяма част 

от тях бяха чужденци. Отново през септември 2020 НБКМ традиционно се включи в 

Европейските дни на наследството. Една инициатива, в която знакови институции отварят 

врати за свободно разглеждане на сградите и запознаване с тяхната мисия и история. Така 

НБКМ посрещна 4 организирани групи желаещи на 19 и 20 септември, като обиколките на 

Библиотеката започваха отвън около сградата, продължаваха вътре през зала „История на 

книгата“ и всички знакови вътрешни пространства. Тази инициатива показа изключително 

големия интерес към сградата на Библиотеката, архитектурата й, процеса на строителството и 

към колекциите, които съхранява НБКМ.  

 

Други събития и партньорства 

 Партньорствата на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ са 

сътрудничества с различни културни институции и учебни заведения, като УниБИТ, които 

освен традиционните дългосрочни съвместни мероприятия направиха и през 2020 г. 

нетрадиционно откриване на академичната учебна година на открито в пространството пред 

Библиотеката. Посетителите на НБКМ, както и случайните минувачи станаха съпричастни 

към тържествената церемония, въпреки дъжда и пандемичната обстановка. 

 През март 2020 г. НБКМ подписа меморандум за сътрудничество с Българския 

фармацевтичен съюз, браншовата организация на магистър-фармацевтите в България. 



59 

 

Неформално това сътрудничество стартира на 10 февруари – денят на учредяването на  

Българския фармацевтичен съюз, в зала “История на книгата” в Националната библиотека, 

където беше открита изложбената витрина „Лекарственици, билки, светци“, част от 

поредицата „Книжовен калейдоскоп“. На откриването присъстваха новоизбраният 

председател на Българския фармацевтичен съюз (БФС) – проф. Асена Стоименова, проф. 

Илко Гетов, магистър-фармацевт Борислав Борисов, народен представител от ГЕРБ, гости и 

много фармацевти. 

 Продължава сътрудничеството с Асоциацията на жените адвокати, Софийската 

адвокатска колегия и Центъра за медиация към Софийския градски съд. 

 

Връзки с обществеността 

 Връзките с обществеността на Националната библиотека активно работят за разширяване 

на читателския и посетителски кръг в пандемична обстановка. Това наложи нов начин на 

общуване с приятелите и съмишлениците, с членовете на Обществения съвет, с посетителите 

и информирането на читателите и потребителите на библиотечни услуги. Всички тези 

процеси, погледнати през призмата на ПР-а означаваха пренастройване на работата в онлайн 

режим.  По време на първото затваряне на Библиотеката заради ковид пандемията през март-

април, започна реорганизацията на общуването с изброените целеви групи.  

Резултатите не закъсняха и можем да изтъкнем следните адекватни промени в политиката на 

информираност и обслужване на потребителите: 

Разкриване на нови онлайн рубрики с документи от фонда на НБКМ: 

 „Перли в КОРОНАта“ - Екипът на НБКМ представя безценни късчета познание, 

духовност и естетика. В поредицата разказваме любопитни и занимателни истории, свързани с 

тяхното откриване, създаване, придобиване от НБКМ и ценността им за българската и 

световната култура. Така всеки месец добавяме по една перла в необичайното ни ежедневие, 

променено от КОРОНАвируса. 

 „Духът на словото“ - онлайн рубриката „Духът на словото” е поредица от 

всекидневни виртуални срещи с изтъкнати, знакови български поети и писатели, които 

споделят 3 свои любими книги или книги, променили живота им. Поредицата подкрепяше 

духа на българите в най-трудния първи пандемичен период, стартира на 18 април и завърши 

на 31 май – месецът на духа и словото. 

 „Вазови строфи“ - онлайн седмична рубрика със строфи от Вазови произведения и 

негови снимки от фонда на Библиотеката, от януари до юли 2020 г. 

 Covid-19 – рубрика, която проследява не само новините за  
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Ковид пандемията, но и „отговора на библиотеките“ по света 

 Безплатни електронни ресурси – рубрика, която обобщава всичко, което читателите и 

посетителите на сайта на НБКМ могат да получат по електронен път 

Всяка изложба с материали и документи от фонда на Библиотеката се подготвя и излага във 

витрини и е придружена с електронно издание във вид на филм, презентация или друг вид 

онлайн видео съдържание. 

 Заснемане на филми от външни автори и други, продуцирани от НБКМ по специални 

поводи: 

 Два епизода на „5 минути София“ на „Каменвостудио“ – за мисията и сградата на 

Библиотеката и за т.нар. Цариградски архив 

 Филм на НБКМ в чест на 90-та годишнина на акад. Антон Дончев „Книгата е жива“, 

произведен за Библиотеката от Г. Торнев 

 Изцяло провеждане на онлайн чествания за 142-та годишнина на Националната 

библиотека: 

 Видео обръщение на директора на НБКМ доц. д-р Красимира Александрова 

 7 презентации онлайн за историята на Библиотеката 

 Видео клип  за НБКМ в софийското метро 

 Клип и филм за НБКМ и рилския водопровод в столичните трамваи 

 Видео поздравления от българските институции 

 27 специални видео поздравления от световни и европейски национални 

библиотеки 

 „Връзки с обществеността“ поддържа и е в тесен контакт с ресорни репортери във всички 

национални електронни медии, онлайн издания и националните печатни ежедневници. 

Специализираните медии, колкото и малко да са, също са на разположение и често публикуват 

свои материали по информационните поводи от дейностите и мероприятията в библиотеката. 

През 2020-та медиите търсеха НБКМ като институция-събеседник, която да повдига 

националния дух, да вдъхва увереност на всички, в условията на пандемията ковид-19. 

 Свидетелство за интереса към работата на НБКМ са над 500 публикации и 

журналистически материали излезли в ефир, на екран или в онлайн пространството. Най-

честите гости на рубрики и предавания са директорът на иституцията доц. д-р Красимира 

Александрова, д-р Бояна Минчева от „Ръкописно-документално и книжовно наследство“, 

Руслан Иванов и др. 
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 Отбелязваме новото сътрудничество, което НБКМ осъществи със столичния градски 

транспорт и столичната община. Библиотеката редовно рекламира събитията и изложбите си в 

специалния сайт на общината за култура ArtSofia. Така по-голяма аудитория има достъп до 

информация за инициативите на Библиотеката.  

 Чрез столичният градски транспорт  - екраните в метрото и мониторите в трамваите – 

успешно бяха позиционирани специално подготвен 30 секунден клип за 142-та годишнина на 

НБКМ, излъчват 3 седмици в края на годината. В трамваите на  София, които имат екрани се 

излъчи кратък филм-презентация за Рилския водопровод. Тези два нови комуникационни 

канала успешно заработиха през 2020 година. Това сътрудничество продължава. 

Участие на НБКМ в конференции и форуми през 2020 г. 

Невъзможността НБКМ на живо да участва в различни форуми и конференции много 

бързо се трансформира във възможност за присъствие чрез онлайн пространството. Там 

достъпът беше единственият вариант на общуване с колеги, медии, потребители. НБКМ 

обедини колегията за празника 11 май, като стана домакин и проведе първия Национален 

онлайн форум „COVID-19: отговорът на библиотеките”. Списъкът с онлайн срещи и 

участия е дълъг, ето българските форуми:  

 11 май 2020 

o Национален онлайн форум „COVID-19: отговорът на библиотеките”. 

o Домакин и организатор НБКМ 

o Участници: 63 представители на обществените библиотеки и сродни институции 

в цялата страна, които споделиха своя опит, проблеми и предизвикателства при 

работата с библиотечно-информационни инфраструктури и предоставяне на 

дистанционни услуги за потребителите в карантинния период 

 20 май 2020 

o Участие и оценяване на онлайн видео конкурс за 24 май заедно с партньор 

Райфайзенбанк 

 16  юли 2020 

o Научна конференция с представяне на сборник „Българските общности в Турция 

– исторически аспекти и съвременно състояние“. Издаден по проект „Булгарика 

– културологичен профил на българската диаспора“ № ОПРО5/10, финансиран 

от  Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката. 

 23 октомври 2020 

o Кръгла маса „Възможности за развитие на Българската наградна система” 
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o Представяне на проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на 

формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в 

областта на националната памет”.  

o Организатор: Евгений Иванов, Председател на УС на Сдружение за младежка 

култура и съвременни изкуства „Радар” 

 1 ноември 2020 

o Научна конференция „Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век“ 

o Организатор УниБИТ, участие на НБКМ  

 

10. Международна дейност. проекти и програми 

Международна дейност 

НБКМ през 2020 година имаше много международни участия в конференции, форуми и 

уебинари. По разбираеми ковид причини, пътуванията в чужбина не се състояха, но повечето 

от срещите се случиха онлайн. Конференциите и годишните събрания на организациите, в 

които членува НБКМ бяха онлайн посетени от представителите на Националната библиотека. 

Участвахме с гласуване при взимането на важни решения, като например годишното събрание 

на CENL, приема на Шотландската национална библиотека за член на организацията и други.  

 Тези срещи, семинари и онлайн заседания започнаха в края на месец март и до декември 

можем да отчетем тенденция за продължаване на работата в този необичаен формат и през 

следващата година. 

 Международните ни партньорски отношения за 2020 година включват обмяна на опит и 

информационни ресурси чрез онлайн срещи, кръгли маси и семинари.  

Годишната среща на Конференцията на националните библиотеки (CENL) в Европа 

се проведе на 19 октомври за първи път онлайн поради ограниченията наложени от 

пандемията COVID-19. 

Директорът на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” доц. д-р Красимира 

Александрова участва в гласуването и утвърждаването на основните документи, които 

ръководят дейността на организацията. Трийсет и шест директори на национални библиотеки 

в Европа утвърдиха единодушно протокола от 33-та годишна среща на Конференцията на 

националните библиотеки в Европа, годишния отчет на CENL за 2019 г. Сред участниците от 

страна на Националната библиотеката бяха още зам.-директорите д-р Ваня Аврамова и Румяна 

Петрова, както и представители на различни направления. Те имаха възможност да се включат 
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в онлайн дискусии по интереси в по-малки специализирани групи и да обменят опит с 

колегите си от цяла Европа. 

На срещата беше представен план за действие и комуникации на CENL по време на 

пандемията, очертаха се основните предизвикателства пред националните библиотеки и 

произтичащите от тях възможности. Участниците обсъдиха темите за бъдещето на 

физическите пространства в националните библиотеки, предоставянето на дигитални услуги, 

дигиталното ограмотяване на потребителите и преодоляването на дигиталното разделение, 

основано на възраст, социално положение, етническа принадлежност, географско положение, 

 авторските права и предоставянето на онлайн достъп до ресурси, както и дистанционна 

работа на служителите в националните библиотеки и запазване и повишаване на качеството на 

услугите към потребителите. 

На 26 април – Денят на интелектуалната собственост под надслов „Климат, 

наследство и интелектуална собственост“, Международна федерация на библиотечните 

асоциации и институти (IFLA) заедно с още световни организации в областта на защита на 

културното наследство се обърнаха към Световната организация за интелектуална собственост 

(WIPO) да предприеме спешни действия за спасяването на културното наследство по света. 

НБКМ подкрепи тази световна онлайн акция чрез своите информационни канали, като член на 

Международна федерация на библиотечните асоциации. 

Сред многобройните участия в международни форуми, отделяме специално място на 

участието в уебинара организиран от ALA - Асоциацията на американските библиотеки 

на тема „Библиотеките и COVID – 19: управленските стратегии и стресът“ през м. 

март 2020 г. В него участваха над 300 библиотекари от колежански, университетски и 

обществени библиотеки на територията на САЩ, Канада и двама от Европа - Националната 

библиотека "Св. св. Кирил и Методий"- България и Библиотеката "Свети Георги" в Пистоя, 

Тоскана, Италия. Това беше първото онлайн участие, на което започна дискусия за 

подкрепата, която националните библиотеки трябва да оказват на своите потребители във 

време на пандемия. Споделеният опит от италианските участници, отключи последвалите 

инициативи, които НБКМ, като национален културен институт трябваше да се погрижи. По 

всичко личи, че 2021 година ще протече по подобен начин. 

Онлайн международни форуми с участието на Националната библиотека: 

 20 март 2020 г.  

o Участие в уебинар организиран от ALA - Асоциацията на американските 

библиотеки на тема „Библиотеките и COVID – 19: управленските стратегии и 

стресът“.  
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o Участници: над 300 библиотекари от колежански, университетски и обществени 

библиотеки на територията на САЩ, Канада и двама от Европа - Националната 

библиотека "Св. св. Кирил и Методий"- България и Библиотеката "Свети 

Георги" в Пистоя, Тоскана, Италия.  

 27 март 2020 г.  

o Участие в уебинар организиран от ALA – Асоциацията на американските 

библиотеки на тема „Авторските и сродни права използвани от библиотеките по 

време на COVID – 19“ 

 26 април  2020 

o Онлайн участие в Деня на интелектуалната собственост под надслов „Климат, 

наследство и интелектуална собственост“ с призив към Световната организация 

за интелектуална собственост (СОИС) за спешни действия, за спасяването на 

културното наследство по света. 

o Организатор: Международната федерация на библиотечните асоциации и 

институти (ИФЛА) заедно със световни организации в областта на защита на 

културното наследство  

 29 април 2020 

o Онлайн форум „С книга по време на карантина: библиотеките в нов формат“, 

Нур Султан, Казахстан 

o Организатор: Националната академична библиотека на Казахстан и 

Министерството на културата и спорта на Казахстан 

o Участници: библиотеки от 20 държави от Европа и Азия 

o НБКМ с доклад за новите технологии, традиционната роля на библиотеката и 

COVID-19, доц. д-р Красимира Александрова 

 20 май 2020 

o Онлайн участие в блог на Британската библиотека и партньори „Библиотеките 

партньори от Югоизточна Европа по време на пандемията през 2020 г.“. 

 1 юни, 2020  

Онлайн конферентен разговор между директора на НБКМ доц. д-р Красимира 

Александрова и директора на Националната библиотека и архив на Иран г-жа Ашраф 

Боруджерди. Основна тема на срещата беше настоящата кризисна ситуация с COVID-

19. Обсъдени бяха ролята на институцията национална библиотека по време на кризата, 

мерките и дейностите за осигуряване на безопасна среда както за сътрудниците на 

библиотеката, така и за нейните потребители и прилагането на подходящи методи за 

опазване на книжния фонд. 
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 14 юли 2020 

o Онлайн участие в проучване „Нагласите на библиотеките-членки за 

бъдещата структура на управление на IFLA“ в условията на коронавируса и 

онлайн работата. 

o Участници: 716  

 4 август 2020 

o Онлайн участие с видео обръщение по случай 225 години от основаването на 

Националната библиотека на Русия в град Санкт Петербург 

 9 септември 2020 

o Участие на НБКМ във видеоконференция организирана от Мурманската 

универсална научна библиотека посветена на Деня на славянската писменост и 

култура и в чест на 30-годишнината от откриването на паметника на светите 

братя Кирил и Методий в най-северната точка на света - гр. Мурманск. 

o НБКМ участва с презентацияза онлайн изложби и събития, свързани с 

честването на 24 май в условията на световната пандемия Covid-19. 

 14-17 септември 2020 

o Международна научно-практическа конференция „Наука, технологии и 

информация в библиотеките (LIBWAY-2020) 

o Организира се от Държавната публична научно-техническа библиотека в 

Новосибирск, Сибирски отдел на Руската академия на науките 

o Участници от НБКМ: Кр. Александрова, В. Аврамова, Р. Петрова, М. 

Стефановас представяне на нашето „Ръководство: Библиотеките в условията на 

Covid-19. Препоръки за безопасност на персонала и дезинфекция на 

библиотечни документи“ 

 13 октомври 2020 

o Участие в регионален виртуален уъркшоп „Мисли за немислимото“ за дневния 

ред на европейските библиотеки в условията на пост-Ковид. 

o Организатор: EBLIDA - Европейското бюро на библиотечни, информационни и 

документационни асоциации 

o Участници: 56 организации 

 19 октомври 2020  

o Годишна онлайн конференция (събрание) на CENL 

o Гласуване на бюджет и доклад 

o Дискусии за работата на организацията в условия на ковид 

 31 октомври 2020 
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o Онлайн участие с видео поздрав към Националната и университетска 

библиотека на Босна и Херцеговина по случай  75-та й годишнина 

 18 ноември, 2020  

Конгрес на четенето се проведе в Нур Султан, Казахстан. Националната библиотека „Св. 

св. Кирил и Методий“ е традиционен участник в този престижен международен форум. НБКМ 

се включи с презентацията „Библиотеките и четенето след пандемията: научени уроци, 

възможности и перспективи“. Въпреки усложнената международна обстановка поради 

разпространението на Covid-19 и с помощта на новите технологии провеждането на форума 

доказа, че темите за четенето и ролята на библиотеката са дори още по-актуални и необходими 

за общността в периоди на глобални предизвикателства. 

Конгресът беше организиран от Националната академична библиотека и Министерството 

на културата и спорта на Република Казахстан. Във форума взеха участие: председателят на 

международната библиотечна асоциация IFLA и представители на над 10 

националнибиблиотеки от Европа и Азия.  

На 1 септември започна миграцията на съдържанието на Световната дигитална 

библиотека (World DigitalLibrary), която ще продължи да съществува, но ще е достъпна през 

сървъра на американския конгрес. Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ 

препотвърди желанието си дигитализираните документи от фонда на НБКМ и предоставени 

на Световната дигитална библиотека, да преминат на новия сървър и така да продължат да 

популяризират културното наследство на България, което се съхранява във фондовете на 

Националната библиотека. 

Меморандуми за сътрудничество 

 През 2020 г. Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ преподписа 

меморандуми за сътрудничество с националните библиотеки на Беларус, Пакистан, Литва. 

Подновени за нов двугодишен срок бяха и меморандумите с Народната библиотека на Сърбия 

и Националната библиотека на Румъния. Подписани бяха нови с националните библиотеки на 

Полша, Чехия и Черна гора.  

 Очакваме официално потвърждение за преподписване на сътрудничеството ни с 

Националната библиотека на Испания. Изпратили сме проект на меморандум за 

сътрудничество с Националната библиотека на Ирак в отговор на преписка изпратена до 

НБКМ от Министерството на външните работи чрез Министерството на културата. 
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Проекти и програми 

 През 2020 г. в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ се разработиха и 

изпълняваха дейности по следните проекти и програми: 

1. Наименование: „Осигуряване на достъпна архитектурна среда чрез обзавеждане на 

специализирани читателски места за хора с увреждания в Националната библиотека „Св. св. 

Кирил и Методий“ – АХУ – проект с рег. № 1-ДС/01.08.2019г., за 19 678 лв. Договор № ПД-

16-38/14.10.2019г. - завършен и открт обект през 2020 г.  

2. Наименование: „Интерактивно представяне на българското музикално наследство. 

Създаване на дигитална колекция „Български музикални и нотни издания 1878-1944 г.“ – 

Национален фонд култура, за 8887 лв. Договор №KN-127-SP-3/23.05.2019 г. Завършен и 

отчетен през 2020 г.  

3. Наименование: Помощ за книгата. Проект: „Издаването на книгата на Росица Кирилова: 

„Приписки в българските старопечатни книги (1806-1878). Част 2. (1851-1865)“  – 

Министерство на културата, Договор номер РД11-07-70/04.11.2020 г. стойност - 1542 лв., 

изпълнен, отчетен  

4. Наименование: Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и 

информираност 2020, Министерство на културата. Усвоени финансови средства: 24 998,68 

лв.  

5. Наименование: Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „На- следство 

БГ“ BG05M2OP001-1.001. Европейско финансиране по програма НОИР. В процес на 

изпълнение.  

6. Наименование: Честване на 170 годишнината от рождението на Иван Вазов", 

Министерство на културата, стойност: 15 000 лв., изпълнен, отчетен  

7. Наименование: Проект "Старт в кариерата", Министерство на труда и социалната 

политика, в процес на изпълнение 

8. Наименование: Проект "Студентски практики", ОП Наука и образование за интелигентен 

растеж, Министерство на образованието и науката, СУ "Св. Климент Охридски". В процес 

на изпълнение 

9. Наименование: Проект "Студентски практики", ОП Наука и образование за интелигентен 

растеж, Министерство на образованието и науката, Университет по библиотекознание и 

информационни технологии. В процес на изпълнение 

10. Наименование: "Подземия и библиотеки: в търсене на игровизацията като метод за 

привличане на младежите към четенето". Програма Еразъм + 2020, младежка мобилност. 

Международен проект на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", 

Националната библиотека на Румъния, Националната библиотека на Литва. Одобрен. 
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11.  Наименование: „БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА -  2021 г. “, Фонд научни 

изследвания, Министерство на образованието и науката. Проектът на НБКМ е в списъка на 

одобрените проекти за резервно финансиране при отпускане на допълнителни фондове.  

12. Наименование: "Популяризиране на колекциите на Български исторически архив при 

НБКМ, чрез изграждане на дигитална платформа, представяща видни личности от 

възрожденския и следосвобожденски период", програма "Културно наследство" на 

Национален фонд Култура. Неодобрен 

13. Наименование "Европейските столици - културни мостове във времето и 

пространството", Европейска комисия, "Културно сътрудничество на западните балкани". 

Партньорски проект на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", Националната 

библиотека на Румъния, Националната библиотека на Сърбия, Националната библиотека на 

Хърватия, Националната библиотека на Албания. Неодобрен.  

14. Наименование: Зелени Библиотеки(GreenLib): Обучение на студенти и професионалисти 

по библиотечни и информационни науки, Еразъм +, Ключова дейност 2:  Стратегическо 

партньорство във висшето образование. Партньорски проект на Националната библиотека 

"Св. св. Кирил и Методий, Университет по библиотекознание и информационни технологии, 

Университет Hacettepe, Турция, Университет Тампере, Финландия, Асоциация за 

информационна грамотност (InLitAs), Париж, Франция, Университетска библиотека 

Вилнюс, Литва, Обществена библиотека Тампере, Финландия. Неодобрен. 

15.  Наименование: „Кирило-Методиевски културен маршрут - историята на културната 

идентичност на славянските държави.". Международен партньорски проект за включване на 

Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" в Кирило-Методиевския културен 

маршрут и сертифицирането му като маршрут към Съвета на Европа. Подаден. 

16. Наименование: „Културно наследство, идентичности и перспективи в променящите се 

европейски общества: Гърция и България от османското минало до националното настояще 

и отвъд“, Фонд "Научни изследвания", Програма "Културно наследство". Подаден.  

17. Наименование: „Обучение за успешно развитие“. Министерство на труда и социалната 

политика, ОП Развитие на човешките ресурси. Вх. Рег. №БГ05М9ОП001-1.057-0146. 

Одобрен. В процес на изпълнение 

18. Наименование: „Споразумение за сътрудничество между Национална библиотека „Св. 

св. Кирил и Методий“ и ЦБ-БАН по Национална научна програма културно историческо 

наследство, национална памет и обществено развитие“. Договор №ПД-07-05/08.04.2019 г. В 

процес на изпълнение. 

19. Наименование: „Активна историческа карта“ – дигитализация на документи от фонда на 

Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Фондация „Активна историческа 

карта“. Договор №ПД-7-13. В процес на изпълнение.  
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20. Програма „Осинови книга“: в. Дунав, Русе, 1874-1875 г., Г. X., бр. 929, 931-933, 935-936, 

940 и 947. 

21. Програма „Осинови книга“ Иван Вазов. Под игото.Роман за живота на българите в 

предвечерието на Освобождението. В три части. С ил. от Пиотровски, Обербауер, Митов и 

Мърквичка. София, книж. Т. Ф. Чипев, 1894. 

22. Програма „Осинови книга“ Иван М. Вазов. Драски и шарки. Очерки из столичния живот. 

Ч. 1 - 2. София, 1893-1895. 

23. Програма „Осинови книга“ Найден Геров. Блъгарский речник : [свезка 1] / [съставен от 

Найдена Герова]. [Санкт-Петербург], [1856]. 

24. Програма „Осинови книга“ Неофит Рилски. Болгарска граматика. Болгарска граматика 

изд. - В Крагуевце : у Княжеско-Сербской типографии, 1835. 

25. Програма „Осинови книга“ Петър Берон. Буквар болгарский с различни поучения: за 

болгарските училища. Букурещ, 1847 г. 

26. Програма „Осинови книга“ ЛЮБОСЛОВИЕ или периодическо повсемесячно списание 

/ред. Константин Фотинов. - сигнален брой, 1842. - Смирна : (Смирна : А. Дамианов) 

27. Програма „Осинови книга“ Бусилин, Георги Попилиев. Български буквар / на иждивение 

московскаго купца Ангели Николаевича Хаджогло из града Русчук. - Москва : в 

Университетската печатня, 1844. - 117, [1] с. ; 19 см. 

28. Програма „Осинови книга“ Вазов, Иван Минчов. Тъгите на България : стихотворения от 

И. Вазова. - Букурещ : печатница на Йосифа Андрича, 1877. - 46, [1] с. ; 21 см. 

29. Програма „Осинови книга“ Иван Богоров. Първичка българска словница / написа И. 

Андреов. - 2. изваждане. - Стамбол : в тискарницата на Тадея Дивичиан, 1848, второ 

издание. 

30. Програма „Осинови книга“ Петър Берон. Буквар болгарский с различни поучения: за 

болгарските училища. Цариград, 1856 г. 

31. Програма „Осинови книга“ в. Дунав, Русе, 1866-1867 г., Г. II., бр. 53-154 (2.03.66 – 

26.02.67). 

 

II. АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ 

1. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

Численост на персонала:  

- 206 щатни бройки; 

- 15 извънщатни бройки по ПМС № 66. 

Средносписъчен брой на служителите за 2020 г. е 214, от тях 181 жени и 2 майки. 
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През 2020 година постъпилите на работа в библиотеката са 46 човека. 

Напусналите са 46, като прекратяването на трудовия им договор е: 

– до изтичане на срока за изпитване – 5 бр.; 

– по взаимно съгласие на страните – 21 бр.;  

– с писмено предизвестие от служителя – 6 бр.; 

– предизвестие от работодателя – 1 бр.; 

– поради придобито право на пенсия – 13 бр.; 

 

Структура на персонала 

ДИРЕКЦИЯ - 4 щ. бр. 

- Директор 

- Зам.-директор, библиотечна дейност 

- Зам.-директор, създаване на информационни ресурси 

- Зам.-директор, административно-стопански дейности 

ДИРЕКЦИЯ "БИБЛИОТЕЧНИ ДЕЙНОСТИ" - 103 щ. бр. 

- Направление "Обслужване на потребители" - 54 щ. бр. 

 - Ръководител направление - 1 щ. бр. 

- Отдел "Читални и книгохранение" - 35 щ. бр. 

- Отдел "Специални колекции" - 7 щ. бр. 

- Отдел "Библиографско и информационно обслужване. Междубиблиотечно заемане" - 

11 щ. бр. 

- Направление "Опазване на ръкописно-документално наследство" - 36 щ. бр. 

 - Ръководител направление, гл. асистент - 1 щ. бр. 

- Отдел "Български исторически архив" - 7 щ. бр. 

- Отдел "Ръкописи и старопечатни книги" - 6 щ. бр. 

- Отдел "Ориенталски сбирки" - 7 щ. бр. 

- Отдел "Реставрационен център" - 15 щ. бр. 



71 

 

- Направление "Информационно осигуряване на библиотечните дейности" - 13 щ. бр. 

 - Ръководител направление - 1 щ. бр. 

- Отдел "Информационни технологии. COBISS център" - 5 щ. бр. 

- Отдел "Дигитална библиотека" - 7 щ. бр. 

ДИРЕКЦИЯ "СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ" - 69 щ. бр. 

- Направление "Комплектуване на библиотечни документи" - 20 щ. бр. 

 - Ръководител направление - 1 щ. бр. 

- Отдел "Депозиране, набавяне и регистрация на национална книжнина" - 14 щ. бр. 

- Отдел "Набавяне и регистрация на чуждестранни издания" - 5 щ. бр. 

- Направление "Библиографска обработка на библиотечни документи" - 21 щ. бр. 

 - Ръководител направление - 1 щ. бр. 

- Отдел "Каталогизация и контролни файлове" - 13 щ. бр. 

- Отдел "Семантична обработка и регистрация" - 7 щ. бр. 

- Направление "Национална библиографска агенция" - 28 щ. бр. 

 - Ръководител направление - 1 щ. бр. 

- Отдел "Библиография на книги и други видове документи" - 9 щ. бр. 

- Отдел "Библиография на продължаващи издания и статии" -11 щ. бр. 

- Отдел "Национална агенция за международни стандартни номера" - 4 щ. бр. 

- Отдел "Архив на български печатни и други видове документи" - 3 щ. бр. 

ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ" - 30 щ. бр. 

- Направление "Административно-финансови дейности " - 14 щ.бр. 

 - Отдел "Административен офис" - 6 щ.б р. 

- Отдел "Финансово-счетоводна  дейност" - 6 щ. бр. 

- Отдел "Човешки ресурси" - 2 щ. бр. 

- Направление "Стопански дейности" - 16 щ. бр. 
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 - Ръководител направление - 1 щ. бр. 

- Отдел "Управление на собствеността" - 5 щ. бр. 

- Отдел "Копирен Център" - 4 щ. бр. 

- Отдел "Издателство. Книговезница. Печатна база. Книжарница" - 6 щ. бр. 

ПМС66 - 15 бр. към 31.12.2020 г. 

Възрастова структура на персонала 

През 2020 г. най-много са служителите от 41 до 55 години – 79, следват групите на 56 - 63 

годишните - 57 бр. и на 25 до 40 годишните – 52 бр. , над 63 години – 26 броя и до 25 години – 

5 бр.  

Заплащане 

Средномесечният доход на служителите в НБКМ за 2020 г. от заплати и допълнителни 

възнаграждения е 1105,03 лв. 

Обучение и квалификация на персонала 

През 2020 г. са проведени следните обучения съгласно Плана за повишаване на 

квалификацията на служителите/работниците в НБКМ: 

 

  
Вид Дата Тема 

Брой 

служи

тели Часове 

1 

Интензивен 

курс 

27-

28.01.2020 

Сключване, изменение и прекратяване на 

трудов договор. Защита на личните данни. 

Пенсиониране. 1 16 

2 Обучение 28.1.2020 

Указания за изпълнение на договор по ОП 

"Развитие на човешките ресурси" 1 8 

3 Обучение 8.6.2020 

Периодично обучение на длъжностните 

лица от НБКМ, определени да провеждат 

инструктажите по безопасност и здраве при 

работа 12 6 

4 
Квалификац 15- Използване на софтуера 

8 40 
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ионен курс  19.06.2020 COBISS3/Каталогизация - основен; 

5 

Квалификац

ионен курс  

21-

23.07.2020 

Използване на софтуера COBISS3/ 

Прехвърляне на записи  и сведения за 

фонда 9 24 

6 

Квалификац

ионен курс 

28-

29.07.2020 

Използване на софтуера COBISS3/ Фонд-

продължаващи  издания  6 16 

7 

Квалификац

ионен курс 

3-

5.08.2020 

Използване на софтуера COBISS3/ 

Набавяне-монографии 6 24 

8 

Практическо 

обучение 16.09.2020 Работа с ЦАИС ЕОП 10 8 

9 Обучение 22.10.2020 

Обучение на изпълнителския 

електротехнически персонал според 

изискванията на Правилника за безопасност 

и здраве при работа в електрически уредби 

на електрически и топлофикационни 

централи и по електрически мрежи. 2 8 

1

0 

Участие в 

конференция 16.10.2020 "Форум реставрация 2020"  1 8 

1

1 Обучение 

19-

21.10.2020 Годишно счетоводно приключване 2020 г. 1 16 

 

1.6. Ключови статистически данни към 31.12.2020 г. 

Персонал  

Персонал по вид 

 

2019  2020  

Общо 206+14 ПМС  206+15 ПМС  

Професионален 

библиотечен персонал* 

105  106  
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Друг квалифициран 

персонал 

66  64  

Друг персонал 49  51  

*Отчитат се всички 

библ. длъжности без 

архив 

    

Персонал по образование  

С висше образование,  

от тях: 

с библиотечна 

квалификация 

175 

 

134 

 178 

 

138 

 

Със средно образование, 

от тях: 

с библиотечна 

квалификация 

37 

 

 

6 

 34 

 

 

4 

 

Разпределение на персонала по структура 

 

Дирекция 4  4  

Направление 

"Обслужване на 

потребители"  

 

54  

  

54  

 

Направление "Опазване 

на ръкописно-

документално 

наследство"  

 

36 

  

36 

 

Направление 

"Информационно 

осигуряване на 

 

13 

  

13 
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библиотечните 

дейности"  

Направление 

"Комплектуване на 

библиотечни документи"  

 

20 

 

  

20 

 

 

Направление 

"Библиографска 

обработка на 

библиотечни документи"  

 

21 

  

21 

 

Направление 

"Национална 

библиографска агенция"  

 

28 

  

28 

 

Направление 

"Административно-

финансови дейности "  

 

13 

  

13 

 

Направление "Стопански 

дейности"  

 

17 

  

17 

 

ПМС 66 14  15  

Възрастова структура на персонала 

 

 жени мъже жени мъже 

До 25 години 0 2 4 1 

От 25 до 40 години 43 9 45 7 

От 41 до 55 години 70 13 68 11 

От 56 до 63 години 52 7 50 7 

Над 63 години 16 7 18 8 
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Обучение на персонала 

 

Брой специалисти, 

участвали в 

квалификационни 

курсове 

113  

 

57  

Брой учебни часове 203  174  

Персонал по образование 

С висше образование,  

от тях: 

с библиотечна 

квалификация 

175 

 

134 

 178 

 

138 

 

Със средно образование, 

от тях: 

с библиотечна 

квалификация 

37 

 

 

6 

 34 

 

 

4 

 

 

2. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 

 През 2020 г. Комитетът по условия на труд (КУТ) при Национална библиотека „Св.св. 

Кирил и Методий” и отговорника по ЗБУТ ефективно подпомагаха Директора на 

библиотеката в управлението на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд.  

В съответствие с действащата нормативна уредба по безопасност и здраве на работа, 

КУТ и отговорникът по ЗБУТ следяха активно за недопускане на нарушения на трудовото 

законодателство.  

През отчетната година КУТ провеждаше редовно заседания съгласно утвърдения 

Правилник за работа, на които предлагаше и разглеждаше мерки за подобряване условията на 

труд, обсъждаше и взимаше решения по текущите въпроси, свързани с ЗБУТ.   
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 Във връзка с установената в страната епидимична обстановка против 

разпространението на COVID-19 и съобразно препоръките на Националния оперативен щаб и 

Заповедите на Министъра на здравеопазването, своевременно и в срок се извършваха 

извънредни инструктажи на служителите в НБКМ по отношение на спазване 

противоепидемични мерки и условия за намаляване и ограничаване на разпространението на 

коронавирусната инфекция;  

 С цел минизиране разпространението на вируса, се обособиха отделни коридори на 

потоците хора на вход и изход. Беше въведена организация на входа на библиотеката за 

дезинфекция и мерене на температура на всеки посетител. Беше въведена организация и за 

спазване на минималната изискана от властите, дистанция от 1,5м. Мерките подлежиха на 

непрекъснат контрол. Бяха осигурени предпазни средства- маски, шлемове, ръкавици, калцуни 

и дезинфектанти на видни места. Отпечатани са информационни табели за превенция 

разпространението на Коронавирус COVID-19 и др.  

 

 Бяха проведени следните по-важни мероприятия за подобряване условията на труд и 

осигуряващи безопасна и здравословна работа: 

 Периодично и по сигнал бяха извършвани проверки за условията на труд по 

работните места; 

 През месец януари комисия, определена със заповед на директора, определи 

подходящи работни места за хора с намалена работоспособност и заети места по квотен 

принцип съгласно ЗХУ и в срок до 31 януари 2020 г. бяха уведомени съответните органи. 

 Текущо през цялата година бяха подменяни дефектиралите осветителни тела; 

 В изпълнение на чл.20 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и 

чл.4 от Правилата за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при 

работа”, бяха закупени най-необходимите лекарствени и медицински материали за оказване на 

първа долекарска помощ;  

 В изпълнение на Наредба № 7 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи бяха 

организирани и проведени профилактични очни прегледи за оценка състоянието на зрението 

на служителите в НБКМ. 

 

3. СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 По смисъла на съществуващата структура в Националната библиотека и разписаните 

основни функции в Правилника за дейността, дейности по стопанисване на сградния фонд, 

организиране и осъществяване на цялото техническо обслужване, с цел ефективно и ефикасно 

използване на имуществото и неговото опазването, както и поддържане на структурните звена 



78 

 

с техника, консумативи, инвентар, поддържането на добри хигиенни условия, спазване на 

основните нормативни актове при експлоатацията и поддръжката на собствеността се 

изпълняват от направление „Стопански дейности”.  

 

Противоепидемични мерки 

 Изпълнението на стопанските дейности през 2020 г. премина изцяло в условията на 

обявената епидемична обстановка поради разрастналата се пандемия на COVID-19. Със 

заповед РД-15-26 от 24.03.2020г. на Директора на библиотеката беше създаден оперативен 

щаб за действие в условията на пандемия с разписани ясни и точни задачи и конкретни 

действия. Основната задача беше и е да се ограничи опасността от разпространение на 

коронавирус, да се опази здравето и живота на служителите и потребителите на Националната 

библиотека. Това доведе до преструктуриране на начина на работа и на основните дейности, 

според и съобразно препоръките на Националния оперативен щаб и Заповедите на Министъра 

на здравеопазването. В периода на извънредното положение и последвалата пандемична 

обстановка през 2020 г., в помещенията на библиотеката се извърши следното: 

1. Създаде се организация за пълна и непрекъсната дезинфекция на всички работни, служебни 

и общи помещения - санитарни помещения, коридори, стълби и други пространства, както и 

всички читални и хранилища. Този процес продължава и до момента, като дезинфикцията се 

извършва по определен график. На всеки служител са осигурени лични дезинфектанти и 

възможност сам да контролира процеса на собственото си работно място. Поддържащия 

персонал извършва дезинфекцията на общите помещения. 

2. Бяха закупени дистанционни термометри за измерване на температурата, а определени за 

тази цел служители следяха за измерване на температурата на всички лица, влизащи в 

библиотеката при засилен контрол и от страна на охраната. 

3. Първоначално на всички служители, а в последствие и на посетители и читатели, бяха 

предоставени маски за еднократна употреба и шлемове. На служителите извършващи 

цялостната дизенфекция бяха осигурени защитни облекла, калцуни, ръкавицици и бонета. 

4. Текущо се набавяха необходимите дезинфектанти за повърхности, спирт за дезинфекция, 

дезинфектантен гел за ръце, течен сапун за всички тоалетни, както и дезинфектанти за 

сензорните дозатори и белина за всички санитарни и общи помещения. 

5. Поетапно се закупиха и монтираха сензорни дозатори, с цел ограничаване на възможността 

от разпространение на заразяването с коронавируаса. 



79 

 

6. Допълнително беше поставен елктронен дигитален стационарен термометър на централния 

вход, който без намесата на служители от библиотеката да измерва телесната температура на 

всеки влизащ и да сигнализира за поставяне на маска. 

7. С цел постигане на максимално пречистване на въздуха и за осъществяване на пълен 

дезинфекциращ процес бяха закупени два озоногенератора за читалните и работните 

помещения. 

8. Много сериозно внимание беше обърнато и на книгите, на тяхното почистване и 

дезинфекциране, като се осигуриха подходящи антибактерицидни лампи, както и UV машина 

за стерлизиране на книги. 

9. Организираха се специални помещения - изолатори за карантиниране на всички печатни 

издания, постъпващи в библиотеката, както и всички ползвани от читателите книги, 

периодика, карти и др., спазвайки стриктно карантината от 72 часа. 

10. Максимално използване на системата аноксия, като много ефикасно средство. 

11. Установи се като практика перодичното провеждане на извънредни инструктажи на 

служителите и работещите в библиотеката за спазване на всички противоепидемични мерки и 

условия за намаляване и ограничаване на разпространението на коронавирус инфекцията.  

12. Обособиха се зони за влизане и излизане чрез маркировка и заграждения, за да се избегне 

струпването на хора при движението на читатели, посетители и служители в сградата на 

НБКМ. 

13. С цел спазване на дистанция и изпълнение на заповедите на директора беше осигурено 

задължителното отстояние между читателските маси в читалните, както и в работните 

помещения на служителите.  

Сграден фонд 

С Решение на МС №489 от 16 юли 2020 г. се предоставя безвъзмездно имот в гр. 

Плевен за управление на Министерство на културата за нуждите на Национална библиотека 

"Св. св. Кирил и Методий". Същият е предоставен безвъзмездно за управление на НБКМ със 

Заповед на министъра на културата от 05.08.2020 г. и предаден с Протокол за предаване и 

приемане на имот публична държавна собственост на 28.08.2020 г. Предприети са действия за 

усвояване на сградата за нуждите на библиотеката като хранилище като е изготвен екшън 

План. 
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След получаване на имота в гр. Плевен, поради отпаднала необходимост от имот - 

публична държавна собственост , намиращ се в с. Герман отнет от НБКМ със Заповед на 

министъра на културата на 06.08.2020 г. и предаден с Протокол от 10.08.2020 г.  

И през 2020 г. в основната сграда на НБКМ продължиха да се извършват обновителни и 

ремонтни дейности, с цел постигане на по-конфортна среда за работата на служителите и 

потребителите на библиотеката. В изпълнение на основните функции на стопанския отдел 

беше създадена организация, ред и изпълнение на дейностите по получаване, разпределяне и 

снабдяване на отделните структурни звена в библиотеката с получени материали – бюра, 

шкафове, столове и др. През отчетната година Библиотеката получи дарения от офис-мебели, 

които бяха своевременно приети и разпределени в структурните звена. Беше извършен 

монтаж и сглобяване на новите мебели и съответно демонтаж на стари, както и ремонт на 

повредени такива. Всички действия по освобождаване на помещенията от стари, морално 

остарели и материално негодни материални активи и запаси бяха своевременно организирани. 

Електрически инсталации 

През отчетната 2020 г. са предприети действия по поддържане на съществуващата ел. 

инсталация, като са извършени: 

- профилактика на ГРТ; 

- периодична проверка и профилактика на пожароизвестителната система; 

- профилактика на уредбата на бариерата и антипаркинг устройствата и елементите; 

- проверка и профилактика на всички асансьори в сградата на НБКМ, основен ремонт на 

пътническите асансьор. 

Отопление и вентилация 

Климатичните инсталации и подаването на топлоенергия се поддържат абонаментно.  

Периодично през годината се подменят филтрите на климатичната камера. 

Извършени са неотложни дейности за констатиране на състоянието на отоплителната 

мрежа и свързаните с нея съоръжения.  

Извършен е пълен ремонт и пускане в експлоатация на водоохладителната система - 

чилър.  

Водоснабдяване и канализация 

През годината текущо са извършвани ремонт на смесителни батерии, отпушване на 

мивки, подмяна на глави на батерии, ръкохватки за чешми, подмяна и ремонт на казанчета, 

отпушване на канали.  
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Снабдяване и автотранспорт 

През цялата година се осъществяваше снабдяване с необходимите материали за 

ежедневните дейности на всички направления и отдели в библиотеката, чрез организаране на 

доставки, закупуване и предоставяне на ползвателите. Своевременно се реагира при спешни 

доставки на предимно дезинфектанти и почестващи препарати и уреди за ползването им. 

Предприемане на организационни дейности и създаване на ред за поддържане на 

сравнително добро ниво складовото стопанство и отчетността за ползване на материалите и 

запасите. 

В санитарните дни се създаваше необходимата организация за подреждане и почистване 

на фондохранилища и работните помещения, като максимално се използваха всички налични 

транспортни, технически и човешки ресурси. Многократно през годината се извозваше 

книжен фонд от книгохранилището в с. Гуцал до книгохранилището в "Изграв" в София, 

където допълително бяха монтирани стелажи и бяха реорганизирани и подредени част от 

помещенията. Всички дисертации от централната сграда бяха преместени в хранилището и 

подредени на новите стелажи.   

Хигиена  

Поддържането на хигиенните условия в работните помещения, общите части, читалните, 

книгохранилищата и сервизните помещения в Библиотеката се извършва при спазване на 

хигиенните норми и изисквания. Регулярно се зареждат хигиенни материали. През 2020 г. е 

въведен график за дезинфекция на всички площи в сградата на НБКМ.  

През отчетната година се извърши основно почистване и подреждане на вътрешните 

дворове, бяха изнесени и извозени всички отпадъчни продукти. Периодично се почистват 

работните помещения от хартиени отпадъци, които регулярно се извозват и предават за 

вторични суровини. 

Охрана 

 Деноннощната охрана в сградата на НБКМ се осигуряват от външна охранителна фирма 

по договор, която осигурява и пропускателния режим. За допълнителна сигурност в сградата 

има действаща система за видеонаблюдение. През 2020 г. в книгохранилището в с. Богданлия 

се изгради видеонаблюдение и интернет, които допълнително обезпечават сигурността на 

съхранявания там библиотечен фонд.  

 Във връзка с епидемията от ковид през отчетната година бяха засилени пропускателните 

мерки, като се следеше стриктно за носене на лични защитни средства, дезинфекция и 

спазване на дистанция. 
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 Организация на движение на МПС в прилежащите площи към сгарадата на библиотеката 

осигурява добър достъп до входовете за зареждане с консумативи и получаване на 

депозитните материали. 

 

Обществени поръчки 

През 2020 г. са проведени следните процедури за възлагане на обществена поръчка чрез 

ЦАИС ЕОП, публикувани в Профил на купувача на Националната библиотека „Св. св. Кирил 

и Методий“ на https://app.eop.bg/buyer/27185 

 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Организиране и провеждане на обучение за придобиване на ключови умения по чужд език 

(английски език) чрез електронна платформа за провеждане на дистанционно обучение на 

заети лица в Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"“. 

Процедурата е открита на 14.09.2020 год. По същата е сключен договор № ПД-13-08 от 

18.12.2020г. с избраният за изпълнител „Център за чужди езици и мениджмънт“ ООД. 

Договорът е сключен под условие по смисъла на чл. 114 от ЗОП и предстои започване на 

изпълнение по него. 

 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка 

на активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група на ниво 

средно и ниско напрежение за нуждите на Национална библиотека "Св. св. Кирил и 

Методий"“. 

Процедурата е открита на 27.08.2020 год. и е възложена с договор № ПД-13-04 от 

09.11.2020г. на „Енерджи маркет глобол“ ООД. 

 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонтни 

и обновителни дейности в Реставрационен център в Националната библиотека „Св. св. Кирил 

и Методий” по проект „Изграждане и развитие за върхови постижения „Наследство БГ” “. 

Процедурата е открита на 30.07.2020 год. и е възложена с договор № ПД-13-05 от 

19.11.2020 год. на „Ремонт П строй“ ЕООД. Договорът е предсрочно прекратен на 

11.12.2020г., поради неизпълнение. 

 

4. ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ 

Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”  e  държавен културен институт с 

национално значение - второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на културата, на 

основание Закона за обществените библиотеки от 06.07.2019 г., изменен в ДВ бр.68 от 

02.08.2013 г. и ПМС 
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 № 14 от 31.01.2011 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с 

бюджет в Министерство на културата.  

        Утвърдените със Закона за държавния бюджет за 2020 г. приходи на Националната 

библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" са в размер на 225 855 лв., а на разходите 4 199 809 лв.  

Анализ на приходите  

 Общият размер на реализираните приходи към  31.12.2020 г. е  231 771 лв., разпределени по 

параграфи и подпараграфи както следва: 

§§ 24-04 "Нетни приходи от  продажба на услуги, стоки и продукция" – 46 878 лв. Това са 

приходи от продажба на услуги и продукция на НБКМ, от абонамент и специализирани 

издания.  

§§ 24-05 "Приходи от наеми на имущество" – 189 467 лв, които представляват 83,88% от 

общия размер на реализираните приходи на НБКМ, на основание сключени договори за 

предоставяне на имущество под наем на български фирми и физически лица.  

§§ 25 - 01 "Такси за административни услуги и други дейности" – 15 443 лв . Тези такси са 

събрани на основание утвърден ценоразпис от директора на библиотеката във връзка с ПМС 

№290/20.10.2011 г. и с ПМС №268/02.10.2015 г. за допълнение на тарифа за таксите. 

Ценоразписът се актуализира текущо и в него са утвърдени цени на отделните услуги, 

извършвани от Националната библиотека - за присъждане на издателски идентификатор /код/.  

§§ 36 - 19  "Други неданъчни приходи"  - 216 лв. Приходът е от предадени вторични суровини. 

§§ 37-01 "Внесени ДДС и други данъци върху продажбите" - минус 38 884 лв. внесен дължим 

ДДС. 

§§ 37-02 "Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия /-

/" отчетен е 3% данък върху приходите от стопанска дейност в размер на – 5304 лв. 

§§ 45 - 01 "Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната" - 

получени дарения в размер на 23 955 лв, които в процентно изражение са 10,33% от общо-

реализираните приходи. 

Разходи - анализ на изпълнението на разходите 

 Към 31.12.2020 г. по отчета за касово изпълнение на бюджета на Националната библиотека 

"Св. Св. Кирил и Методий" са отчетени разходи в размер на 4 151 403 лв. Усвоени по проект „ 

Изграждане  и развитие за върхови постижения „Наследство БГ“ по оперативна програма 
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наука и образование за интелигентен растеж „Процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M20P001-1.001, приоритетна ос А1,  рефинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд – 157 518 лв за специализирана техника за съхраняване 

и разпространяване на книжовното културно наследство. 

§§ 01-01 "Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения" -  

отчетени са 2 502 895 лв. за 206 щатни бройки.  

§§ 02-00 "Други възнаграждения и плащания за персонала" - изразходваните средства по 

отчета към 31.12.2020 г. са в размер на 336 489  лв. Отчетени са разходите за плащания на 

нещатния персонал, нает по трудово правоотношение, на персонала по извън-трудови 

правоотношения, како и изплатените суми за СБКО и други с характер на възнаграждение -

обезщетение на персонала и други плащания и възнаграждения /болнични от работодател/ . 

§§ 05-00 "Задължителни осигурителни вноски от работодател"   

Изразходваните средства по отчет към 31.12.2020 г. са  в размер на 519 552 лв., като са спазени 

изискванията на нормативното законодателство.   

§ 10-00 "Издръжка" 

 Разходите за издръжка са в размер на 733 936 лв., което представлява  17,67 % от общия 

размер на разходите. Най-голям относителен дял в параграфа заемат разходите за външни 

услуги – 369 239 лв или 50,30%  от разходите за издръжка (обичайни разходи за дейността 

като телекомуникационни и пощенски услуги, абонамент и поддръжка на софтуер и хардуер, 

интернет, охрана);  разходи за  вода, горива и енергия – 235 962  лв или 32,15 % от разходите 

за издръжка; разходи за материали в размер на  64 124 лв., изразходвани за закупуване на 

канцеларски материали, хигиенни материали, консумативи за офис техника и др., които заемат 

8,73 % от разходите за издръжка; разходи за текущ ремонт на сградния фонд в размер на 27 

648 лв. или 3,76 % от разходите за издръжка, разходи за командировки в страната - 1109 лв . 

Разходи за застраховки - 4775 лв. 

Платени държавни данъци и такси за 2020 г.са в размер на 20 766 лв.  

§§ 46-00 "Разходи за членски внос"  

Към 31.12.2020 г. са изплатени общо 9088лв -ISSN, ISMN, ISBN,CENL, IFLA, БАРОК, БИК 

Капиталови разходи за материално-техническа база: 

През 2020 г. са изразходвани средства, както следва: §§52-01 Придобиване на компютри и 

хардуер – 17 265 лв за придобиване на сървър, §§52-03 Придобиване на друго оборудване, 
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машини и съоръжения – 10 000лв. Придобита е машина за дезинфектиране на книги и екран за 

електронна книга, §§52-05 Придобиване на стопански инвентар – със средствата е закупено 

ергономично бюро за 1412 лв по програма на АХУ. 

 Трансфери - анализ на трансферите 

Предоставени трансфери от Министерство на културата по проекти по бюджетна програма 

"Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, 

библиотеки и читалища". 

По §§69-00 "Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци" се прилага системата на 

безналично централизилано разплащане, като изразходваните трансферни средства по касов 

отчет към 31.12.2020 г. са общо в размер на 1 111 971лв. или както следва: 

§§ 69-01 "Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица"  - 217 540 лв 

§§ 69-05 "Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО"- 563 683 лв.  

§§ 69-06 "Трансфери за поети осигурителни вноски за ЗО" – 221 593 лв.  

§§ 69-07 "Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО"  - 109 155 лв.     
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Приложение № 1 

 

СТАТИСТИЧЕСКА ТАБЛИЦА 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА 

ПО СТАНДАРТА ЗА БИБЛИОТЕЧНО ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ ПРЕЗ 

2020 г. 

 

 ИЗИСКВАНИЯ ПО СТАНДАРТА 2020 г. 

т. 12 Изграждане на колекции  

12.1. Показатели:  

 а) набавени библиотечни документи 

– от 50 000 –55000 броя 

библиотечни документи годишно 

58 904  

 
б) абонамент на периодични 

издания – от 2 000 до2500 броя 

заглавия годишно 

36 бр. чужди; 

26 бр. български; 

9 бр. откупени заглавия 

71 бр. общо 

12.2. Индикатори:  

 а) брой придобити документи в 

Архив на българската книжнина  

– 100% от получените по депозит 

документи; 

25 198  

 б) брой придобити документи в 

специалните колекции 

– до200 документа годишно 

352 

 в) процент от фонда на придобити 

периодични издания 

– от 12 до14% в регистрационни 

единици; 

36 833 

4,19% 

 г) процент на новите записи в 

националната библиография/статии/ 

– 100% от получените по депозит 

документи; 

8 879 бр. 

т. 13. Каталогизация  

13.1. Показатели:  
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 а) брой записи в библиографските 

бази данни 

– от 22 000 до 30 000 броя записи 

годишно 

20 893 

13.2. Индикатори:  

 а) средното време за обработка на 

документи в базите данни 

– от 30 до 50 мин. на документ 

30-50 мин. 

 б) средното време за аналитична 

обработка на документите в базите 

– от 20 до 30 мин. на статия 

30 мин. 

т. 14. Достъп  

14.1. Показатели:  

 а) Регистрирани читатели 

– до12000 броя годишно 

19 313 

 
б) Работното време на Национална 

библиотека  

–не по-малко от 55 часа седмично; 

70,5 ч. седмично зимно 

работно време; 

76 ч. седмично лятно 

работно време 

14.2. Индикатори  

 

а) посещения и процент на виртуални 

посещения 

– до300 000 броя, от които50 % 

виртуални посещения 

72 299 посещения 

физически в читалня; 

517 312 посещения на 

сайта; 

589 611 общ брой; 

87,7 % виртуални 

посещения 

т. 15. Използване  

15.1. Показатели  

 а) ползвани (заети) библиотечни 

документи, вкл. междубиблиотечно 

заемане 

– до350 000 регистрационни единици 

годишно; 

692 233 

15.2. Индикатори  
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а) процент откази – до1 % от 

заетите библиотечни документи; 

 

506 бр. 

0, 085% 

 

т. 16. Дигитализация  

16.1. Показатели  

 а) дигитализирани копия 

– от 45 000 до 50 000 брой копия 

годишно 

232 577 общ брой копия 

 

16.2. Индикатори.  

 а) брой на заглавията на 

дигитализирани документи на 1000 

заглавия в определените специални 

колекции, обекти на книжовното 

наследство 

– от 1,3 до1,5 броя 

8 804 бр. дигитални 

заглавия 

 

8,05бр. 

т. 17. Услуги  

17.1. Показатели  

 а) брой информационни продукти 

(справки и др.)/библиотечни 

консултации/ 

– от 140–160 продукта годишно 

5730 бр. 

 б) брой информационни услуги 

– 8 500 броя годишно; 

10 201 бр. 

 в) брой информационни единици, в т. 

ч. и информационните услуги 

– от 7000 до 8 000 информационни 

единици; 

19 125  

17.2. Индикатори.  

 а) време за изпълнение на 

информационна услуга 

– от 1 до 10 часа за информационна 

услуга; 

1-10 ч. 

т. 18. Опазване  

18.1. Показатели  
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 а) реставриране, консервиране и 

превенция на библиотечни 

документи 

– 1 специалист-реставратор – 1700 

листа годишно; 

15 524 л. 

1940,5л.годишно от 1 

специалист-реставратор 

18.2. Индикатори.  

 а) процент материали, които се 

нуждаят от опазване 

– до 0,3% ежегодно,от определения 

за опазване фонд; 

0,13%  

 б) процент на документи, 

съхранявани в подходящи условия 

–до1% от фонда годишно; 

0,06%  

т. 19. Управление  

19.1. Показатели:  

 а) изложби и друга културна дейност 

– до 60 броя годишно; 

149 

19.2. Индикатори.  

 а) промотиране на културното 

наследство 

–от 10 до 15 мерки  

(изложби, печатни и електронни 

издания; представяне в уебсайтове, 

представяния в медии, кампании и 

др.) 

90 национални събития, 

изложби и онлайн 

конференции; 

19 международни прояви; 

500 представяния в медии 

и онлайн публикации 

 б) предприети мерки, вкл. 

дигитализиране за запазване на 

националното наследство 

 

 – консервиране и реставриране;  общ брой 491 561 

 
– усъвършенстване на условията за 

правилно съхраняване; 

ефективно използване на 

системата "Аноксия" - 

 

 – функциониране на дигитална 

библиотека и др. 

да 

 в) национални и международни да 
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ангажименти на библиотеката 

 – участие в международни 

организации; 

IFLA, CENL, CDNL, ISBN, 

ISMN, ISSN, ISIL 

 

– участие в национални и 

международни проекти и програми; 

Europeana, COBISS, 

ISSNVirtua,Global register 

of publishers, 

Национален регистър на 

издаваните книги в 

България 

 

– двустранно и многостранно 

международно сътрудничество. 

Подписани и в процес на 

подписване меморандуми 

и споразумения 

 

т. 20. Научна дейност  

20.1. Показатели:  

 а) научна дейност 

–до 40 бр.научни изследвания 

годишно 

5 научни изледвания; 

1 дисертация 

20.2. Индикатори:  

 а) брой издадени научни и научно – 

приложни издания и публикации 

– от 40 до 50броя публикации 

годишно 

45 

т. 21. Издания  

21.1. 
Индикатор 

– до 20 броя издания годишно 

Монографии – 6 бр.; 

Продължаващи издания – 

6 бр. 

т. 22. Потенциал за развитие  

22.1. Индикатори:  

 а) брой на часовете за обучение на 

персонала 

– минимум 8 часа, максимум 20 часа 

на служител годишно; 

15 ч. 

 б) процент от персонала, ангажиран в 

националното и международното 

25% 
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сътрудничество и в проекти 

– от 20 до 25%; 

 в) процент от персонала, зает с 

научна и научно-приложна дейност 

–до12 %; 

12% 

 г) процент на приходите на 

библиотеката, получени от услуги 

– от 55 до 60 %; 

60% 

 

д) ангажименти и сътрудничество в 

рамките на националната мрежа 

– основен ангажимент по смисъла на 

чл. 42, ал. 1-5 от Закона за 

обществените библиотеки. 

– създава, разпространява и 

предоставя библиографска 

информация от национално 

значение; 

– изпълнява функциите на 

централна лаборатория за 

реставрационни и 

консервационни дейности; 

– извършва експертна оценка 

и контрол върху 

консервационни проекти; 

– координира дейността на 

библиотеките за закрилата на 

наследството; 

– осигурява експертна и 

консултантска помощ по 

въпросите на закрилата на 

наследството 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 Приложение № 2  

 

ПУБЛИКАЦИИ НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА, ПРЕЗ 

2020 г.   

Защитени дисертационни трудове 

1. Величков, Петър. Български библиофилски издания (1901-1947). Комуникационна 

синергия между артефакт и рецепция : дисертационен труд за присъждане на образователна и 

научна степен „доктор“ по научната специалност 3.5. Обществени комуникации и 

информационни науки (Журналистика - Книгознание) / Петър Величков Петров. - София : [П. 

Величков], 2020. - 484 с.: с ил., факс.; 30 x 21 см + 1 автореферат (46 с.: с табл.; 21 см). 

 

Монографични издания и самостоятелни документи 

2.  Александрова, Красимира Стойчева. Библиотеките в условията на COVID-19: препоръки 

за безопасност на персонала и дезинфекция на библиотечни документи = Libraries and COVID-

19 : guidelines for staff safety and desinfection of library documents / Красимира Александрова, 

Ивайла Богданова, Наталия Владинова. - София : Нац. библ. "Св. св. Кирил и Методий", 

2020. - 83 с. 
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библиотеки, музеи в интерактивния свят : сборник доклади от международна 

видеоконференция, София-Орел, 15 май 2020 г. 

53. Узунова, Елена Георгиева. Още един път за Обретеновия сборник от Националната 

библиотека : доклад с презентация на Международна конференция "Всекидневният живот в 

средновековна България”, София, Институт за исторически изследвания, 23-24 октомври 2020.  

 

Виртуални участия в национални и международни форуми 

54. Атанасов, Християн Атанасов. Виртуално участие на INTED20: 14th International 

Technology, Education and Development Conference, 2-4 March, 2020 – Valencia, Spain.  

55. Атанасов, Християн Атанасов. Български нумизматични четения. История и общество в 

перспективата на нумизматиката : международна конференция, проведена онлайн на 10 -12 

ноември 2020 г. във виртуалното пространство на СУ „Св Климент Охридски“, в платформата 

Webex. 

56. Маркова, Йоанна, Христова-Йорданова, Камелия. Участие в уебинар на тема 

„Интегриране на Гражданската наука в университетите: от „какво“ до „как“ (Integrating Citizen 

Science at universities: from "what" to "how"), организиран от Асоциацията на европейските 

изследователски библиотеки (LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – 

Association of European Research Libraries) - изготвяне и представяне на презентация на 

английски език на тема Introduction to Citizen Science - an outline for a new elective course at the 

University of Library studies and Information Technologies in Sofia (Въведение в гражданската 

наука - предложение за нов избирателен предмет в УНИБИТ, София)     

57. Минчева, Бояна, Кирилова, Росица.  Виртуално участие в обсъждане на резултатите от 

проект „Информационно-търсеща система „Книгопис на българската възрожденска книжнина 

1801-1878”  
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                                                                                                                      Приложение № 3  

Медиите за Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ 

Януари 2020 

https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/8101783 

https://bnr.bg/sofia/post/101218280/klasni-stai-i-v-bibliotekite 

Февруари 2020 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/nacionalnata-biblioteka-veche-ima-knigi-za-hora-s-uvrezhdanija.html 

http://news.bnt.bg/bg/a/vsichki-knigi-v-natsionalnata-biblioteka-veche-sa-dostpni-za-nezryashchi 

БНТ, “Вяра и общество” с Горан Благоев 

https://www.bnt.bg/bg/a/unikalen-dokument-za-blgarskata-ekzarkhiya 

 https://eurocom.bg/new/tsveta-karayancheva-uchredyavaneto-na-blgarskata-ekzarkhiya-e-

obshchonarodna-kauza 

 https://www.actualno.com/society/izlojba-v-nacionalnata-biblioteka-150-godini-ot-osnovavaneto-na-

bylgarskata-ekzarhija-news_1437573.html 

Март 2020 

Кирилова, Росица. "Знание" - 145 години по-късно....// За Буквите, № 60, март 2020, с. 3. 

За изложбата "145 години от издаването на списание "Знание" от поредицата документални 

изложби "Българска периодика",  открита в НБКМ. 

Смеем се на възрожденски вицове онлайн : Националната библиотека показва първите 

хумористични вестници // Телеграф, Год. XIV, №. 5311, 31 март 2020, с. 8. 

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” показва възрожденски хумористични 

вестници във виртуална изложба. 

Показват сатирични вестници във виртуална изложба. Народната библиотека забавлява с 

възрожденски хумор. // Монитор. № 7030, 30 март 2020, с. 6. 

Народната библиотека показва най-добрите възрожденски хумористични вестници във 

виртуална изложба. // Земя, Год. XXXI, № 60, 30 март 2020, с. 18. 

Май 2020 

https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/8101783
https://bnr.bg/sofia/post/101218280/klasni-stai-i-v-bibliotekite
https://btvnovinite.bg/bulgaria/nacionalnata-biblioteka-veche-ima-knigi-za-hora-s-uvrezhdanija.html
http://news.bnt.bg/bg/a/vsichki-knigi-v-natsionalnata-biblioteka-veche-sa-dostpni-za-nezryashchi
https://www.bnt.bg/bg/a/unikalen-dokument-za-blgarskata-ekzarkhiya
https://eurocom.bg/new/tsveta-karayancheva-uchredyavaneto-na-blgarskata-ekzarkhiya-e-obshchonarodna-kauza
https://eurocom.bg/new/tsveta-karayancheva-uchredyavaneto-na-blgarskata-ekzarkhiya-e-obshchonarodna-kauza
https://www.actualno.com/society/izlojba-v-nacionalnata-biblioteka-150-godini-ot-osnovavaneto-na-bylgarskata-ekzarhija-news_1437573.html
https://www.actualno.com/society/izlojba-v-nacionalnata-biblioteka-150-godini-ot-osnovavaneto-na-bylgarskata-ekzarhija-news_1437573.html
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https://news.bnt.bg/news/otbelyazvame-denya-na-bibliotekarya-1053917news.html 

https://bnr.bg/horizont/post/101273917/nacionalnata-biblioteka-pokazva-virtualna-izlojba-s-

ilustracii-kam-parvoto-izdanie-na-pod-igoto 

 https://www.ploshtadslaveikov.com/originalnite-ilyustratsii-ot-parvoto-izdanie-na-pod-igoto-v-

onlajn-izlozhba-link/ 

 https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/8553602 

 https://www.cross.bg/biblioteka-onlaiin-natzionalnata-1632263.html#.XrqGpPkzaHs 

 https://www.kanal3.bg/video/25887-Narodnata-biblioteka-chestva-patronniya-si-praznik 

 https://news.bg/regions/natsionalnata-biblioteka-otbelyaza-praznika-si-s-onlayn-forum-za-

koronavirusa.html 

https://www.actualno.com/society/nacionalnata-biblioteka-otbeljaza-svoja-dvoen-praznik-

news_1461284.html 

https://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/otbeliazvame-11-mai-kato-den-na-svsv-kiril-i-

metodii 

„Площад Славейков“ 

https://www.ploshtadslaveikov.com/72-chasa-karantina-za-vsyaka-zaeta-kniga-v-natsionalnata-

biblioteka/ 

„Арт ефир“ програма „Хр. Ботев“, БНР 

https://bnr.bg/post/101279949 

 БНТ 

https://news.bnt.bg/news/nacionalnata-biblioteka-sv-sv-kiril-i-metodiy-otvarya-vrati-za-chitateli-

1055833news.html 

 Радио Класик.ФМ Предаване “Книги завинаги”, продукция на “Алма Матер”, вторник, 19 май 

2020г.: 

https://knigizavinagi.com/2020/05/19/za-universitetskoto-knigoizdavane-i-bibliotekite-pred-24-maj/ 

 БНР, „Хоризонт“, интервю с доц. Красимира Александрова на Светлана Дичева в 

предаването „Закуска на тревата“ 

https://news.bnt.bg/news/otbelyazvame-denya-na-bibliotekarya-1053917news.html
https://bnr.bg/horizont/post/101273917/nacionalnata-biblioteka-pokazva-virtualna-izlojba-s-ilustracii-kam-parvoto-izdanie-na-pod-igoto
https://bnr.bg/horizont/post/101273917/nacionalnata-biblioteka-pokazva-virtualna-izlojba-s-ilustracii-kam-parvoto-izdanie-na-pod-igoto
https://www.ploshtadslaveikov.com/originalnite-ilyustratsii-ot-parvoto-izdanie-na-pod-igoto-v-onlajn-izlozhba-link/
https://www.ploshtadslaveikov.com/originalnite-ilyustratsii-ot-parvoto-izdanie-na-pod-igoto-v-onlajn-izlozhba-link/
https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/8553602
https://www.cross.bg/biblioteka-onlaiin-natzionalnata-1632263.html#.XrqGpPkzaHs
https://www.kanal3.bg/video/25887-Narodnata-biblioteka-chestva-patronniya-si-praznik
https://news.bg/regions/natsionalnata-biblioteka-otbelyaza-praznika-si-s-onlayn-forum-za-koronavirusa.html
https://news.bg/regions/natsionalnata-biblioteka-otbelyaza-praznika-si-s-onlayn-forum-za-koronavirusa.html
https://www.actualno.com/society/nacionalnata-biblioteka-otbeljaza-svoja-dvoen-praznik-news_1461284.html
https://www.actualno.com/society/nacionalnata-biblioteka-otbeljaza-svoja-dvoen-praznik-news_1461284.html
https://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/otbeliazvame-11-mai-kato-den-na-svsv-kiril-i-metodii
https://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/otbeliazvame-11-mai-kato-den-na-svsv-kiril-i-metodii
https://www.ploshtadslaveikov.com/72-chasa-karantina-za-vsyaka-zaeta-kniga-v-natsionalnata-biblioteka/
https://www.ploshtadslaveikov.com/72-chasa-karantina-za-vsyaka-zaeta-kniga-v-natsionalnata-biblioteka/
https://bnr.bg/post/101279949
https://news.bnt.bg/news/nacionalnata-biblioteka-sv-sv-kiril-i-metodiy-otvarya-vrati-za-chitateli-1055833news.html
https://news.bnt.bg/news/nacionalnata-biblioteka-sv-sv-kiril-i-metodiy-otvarya-vrati-za-chitateli-1055833news.html
https://knigizavinagi.com/2020/05/19/za-universitetskoto-knigoizdavane-i-bibliotekite-pred-24-maj/
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https://bnr.bg/horizont/post/101281450/nacionalnata-biblioteka-otvori-vrati-za-chitateli 

 ТВ Европа, предаване „Ексклузивно“, интервю с доц. Кр. Александрова 

https://www.tvevropa.com/2020/05/ekskluzivno-23-05-2020/ 

 Столица.bg 

https://stolica.bg/kultura/natsionalnata-biblioteka-otbelyazva-24-mai-s-onlain-sreshta-s-akad-anton-

donchev 

 Offnews.bg 

https://offnews.bg/kultura/bez-shestvie-praznuvame-24-maj-s-onlajn-sreshti-izlozhbi-i-poslania-

729208.html 

 ТВ България он ер 

Представяне на виртуалната изложба за Ив. Вазов 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/194258-natsionalnata-biblioteka-otbelyazva-24-may-s-

virtualna-izlozhba-za-vazov 

НОВА ТВ 

Репортаж на Ева Костова в „Събуди се“  – честването на 24 май през годините 

Юлия Карадачка – вестниците в НБКМ 

https://nova.bg/news/view/2020/05/24/288851/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-

%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BC

%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82

%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-

%D0%BE%D1%82-

%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82

%D0%BE-%D0%BC%D1%83-%D0%B4%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81/ 

 Централна емисия новини на НОВА, обзор 

https://nova.bg/news/view/2020/05/24/288889/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%

D1%80%D0%B8%D1%8F-

%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0-24-

%D0%BC%D0%B0%D0%B9-%D0%B2-

https://bnr.bg/horizont/post/101281450/nacionalnata-biblioteka-otvori-vrati-za-chitateli
https://www.tvevropa.com/2020/05/ekskluzivno-23-05-2020/
https://stolica.bg/kultura/natsionalnata-biblioteka-otbelyazva-24-mai-s-onlain-sreshta-s-akad-anton-donchev
https://stolica.bg/kultura/natsionalnata-biblioteka-otbelyazva-24-mai-s-onlain-sreshta-s-akad-anton-donchev
https://offnews.bg/kultura/bez-shestvie-praznuvame-24-maj-s-onlajn-sreshti-izlozhbi-i-poslania-729208.html
https://offnews.bg/kultura/bez-shestvie-praznuvame-24-maj-s-onlajn-sreshti-izlozhbi-i-poslania-729208.html
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/194258-natsionalnata-biblioteka-otbelyazva-24-may-s-virtualna-izlozhba-za-vazov
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/194258-natsionalnata-biblioteka-otbelyazva-24-may-s-virtualna-izlozhba-za-vazov
https://nova.bg/news/view/2020/05/24/288851/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D1%83-%D0%B4%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81/
https://nova.bg/news/view/2020/05/24/288851/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D1%83-%D0%B4%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81/
https://nova.bg/news/view/2020/05/24/288851/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D1%83-%D0%B4%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81/
https://nova.bg/news/view/2020/05/24/288851/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D1%83-%D0%B4%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81/
https://nova.bg/news/view/2020/05/24/288851/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D1%83-%D0%B4%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81/
https://nova.bg/news/view/2020/05/24/288851/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D1%83-%D0%B4%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81/
https://nova.bg/news/view/2020/05/24/288851/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D1%83-%D0%B4%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81/
https://nova.bg/news/view/2020/05/24/288851/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D1%83-%D0%B4%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81/
https://nova.bg/news/view/2020/05/24/288889/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0-24-%D0%BC%D0%B0%D0%B9-%D0%B2-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80/
https://nova.bg/news/view/2020/05/24/288889/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0-24-%D0%BC%D0%B0%D0%B9-%D0%B2-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80/
https://nova.bg/news/view/2020/05/24/288889/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0-24-%D0%BC%D0%B0%D0%B9-%D0%B2-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80/
https://nova.bg/news/view/2020/05/24/288889/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0-24-%D0%BC%D0%B0%D0%B9-%D0%B2-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80/
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%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-

%D0%BD%D0%B0-

%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-

%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-

%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8

%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80/ 

 БиТиВи 

Пряко включване в „Тази неделя“ от НБКМ 

https://www.btv.bg/video/shows/tazi-nedelia/videos-nedelia/na-24-maj-pred-nacionalnata-biblioteka-

sv-sv-kiril-i-

metodij.html?utm_source=Ladyzone&utm_medium=RSS&utm_campaign=traffic_from_article 

 Централна емисия пред НБКМ 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/bez-shestvija-i-masovi-projavi-24-maj-premina-s-tarzhestveno-

nastroenie.html 

Харалампиева, Райна. Ваня Аврамова, зам.-директор на Националната библиотека "Св. св. 

Кирил и Методий" : COVID-19 усили жаждата за четене : [Интервю]. // Телеграф, № 5365, 27 

май 2020, с. 1,13. 

Националната библиотека излъчва послание на Антон Дончев за празника. // Монитор, № 

7076, 23-24 май 2020, с. 7. 

 Книгите под карантина : Дезинфекцират ги с етерични масла в Националната библиотека, 

чакат нова UV лампа. // Телеграф, № 5362, 23 май 2020, с. 11. 

Мерят ни температурата в Националната библиотека. // Труд, № 115, 18 май 2020, с. 20. 

 Театър само на открито, пускат в киното 1/3 от зрителите. // 24 часа, № 125, 12 май 2020, с. 7. 

 Колев, Борис. А ако Климент от уважение към Кирил е кръстил азбуката кирилица? // 168 

часа, № 19, 7-13 май 2020, с. 30-31. 

Националната библиотека чества патронния си празник // Дума, бр. 87, 11 май 2020 , с.12. 

Библиотеката е домакин и организатор на Националния онлайн форум "КОВИД-19: отговорът 

на библиотеките". 

https://nova.bg/news/view/2020/05/24/288889/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0-24-%D0%BC%D0%B0%D0%B9-%D0%B2-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80/
https://nova.bg/news/view/2020/05/24/288889/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0-24-%D0%BC%D0%B0%D0%B9-%D0%B2-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80/
https://nova.bg/news/view/2020/05/24/288889/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0-24-%D0%BC%D0%B0%D0%B9-%D0%B2-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80/
https://nova.bg/news/view/2020/05/24/288889/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0-24-%D0%BC%D0%B0%D0%B9-%D0%B2-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80/
https://nova.bg/news/view/2020/05/24/288889/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0-24-%D0%BC%D0%B0%D0%B9-%D0%B2-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80/
https://nova.bg/news/view/2020/05/24/288889/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0-24-%D0%BC%D0%B0%D0%B9-%D0%B2-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80/
https://www.btv.bg/video/shows/tazi-nedelia/videos-nedelia/na-24-maj-pred-nacionalnata-biblioteka-sv-sv-kiril-i-metodij.html?utm_source=Ladyzone&utm_medium=RSS&utm_campaign=traffic_from_article
https://www.btv.bg/video/shows/tazi-nedelia/videos-nedelia/na-24-maj-pred-nacionalnata-biblioteka-sv-sv-kiril-i-metodij.html?utm_source=Ladyzone&utm_medium=RSS&utm_campaign=traffic_from_article
https://www.btv.bg/video/shows/tazi-nedelia/videos-nedelia/na-24-maj-pred-nacionalnata-biblioteka-sv-sv-kiril-i-metodij.html?utm_source=Ladyzone&utm_medium=RSS&utm_campaign=traffic_from_article
https://btvnovinite.bg/bulgaria/bez-shestvija-i-masovi-projavi-24-maj-premina-s-tarzhestveno-nastroenie.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/bez-shestvija-i-masovi-projavi-24-maj-premina-s-tarzhestveno-nastroenie.html
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Откриване на виртуалната изложба "Зад кулисите на Под игото", посветена на 170-ата 

годишнина от рождението на Иван Вазов и неговия роман-епопея "Под игото". 

Юни 2020 

Начало на съвместната рубрика на НБКМ и БНР “Арт ефир“, програма „Христо Ботев“ 

НБКМ представя „Енинският апостол“, разговор с доц. Елена Узунова. 

https://bnr.bg/hristobotev/post/101296090/eninskiat-apostol-nai-stariat-kirilski-pametnik-v-balgaria 

Енинският апостол: най-старият кирилски паметник в България 

НОВА телевизия, централна емисия “Новини” 

Репортаж с участието на зам. директора Ваня Аврамова 

Първата дигитална колекция от нотни издания у нас представиха в НБКМ. // Дума, № 118, 24 

юни 2020, с. 13. 

https://kanal3.bg/emisii-novini   

юли 2020 

 https://www.noviteroditeli.bg/zaedno-novini/vsichki-vzrasti/chetem-pod-igoto-v-elektronen-format-

no-s-ilyustracii-ot-predi-vek 

Четем „Под игото“ в електронен формат, но с илюстрации от преди век 

Националната библиотека с изложба по повод 170-годишнината от рождението на Вазов 

Националната библиотека отбелязва 170-годишнината от рождението на Иван Вазов с две 

изложби. 

„Певец на две епохи“ включва оригинални издания и документи 

От мащабното му творчество. „Българийо, аз всичко тебе дадох…“ пък е посветена на 

житейската и творческата биография на Вазов, а артефактите в нея са предоставена от 

Националния литературен музей. 

„Срещата с Патриарха на българската литература винаги е много вълнуваща, защото през 

неговите творби, през неговия свят и през онова, което ни е завещал, можем да видим каква 

е била тогава България и каква е била и неговата необятна личност. Първото издание на 

“Под игото” на български е осъществено с подкрепата на един от най-големите български 

издатели тогава, а именно Тодор Чипев. Интересен факт е, че за първи път романът излиза 

на английски език, а след това и на български.“, заяви пред БГНЕС директорът на 

библиотеката доц. Красимира Александрова. 

https://bnr.bg/hristobotev/post/101296090/eninskiat-apostol-nai-stariat-kirilski-pametnik-v-balgaria
https://nova.bg/news/view/2020/06/08/290276/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-72-%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
https://nova.bg/news/view/2020/06/08/290276/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-72-%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
https://kanal3.bg/emisii-novini
https://www.noviteroditeli.bg/zaedno-novini/vsichki-vzrasti/chetem-pod-igoto-v-elektronen-format-no-s-ilyustracii-ot-predi-vek
https://www.noviteroditeli.bg/zaedno-novini/vsichki-vzrasti/chetem-pod-igoto-v-elektronen-format-no-s-ilyustracii-ot-predi-vek
https://bgnesagency.com/
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170-годишнината на Вазов  ще бъде отбелязана и с излизането на две нови уникални издания. 

Едното е електронен формат на „Под игото“, което е в комплект с 25 оригинални илюстрации 

от първото издание и е резултат от финансиране по проект, осигурено от Министерството на 

културата. Второто е фототипно издание на същия възрожденски роман от 1894 г. 

https://bntnews.bg/news/zapochvat-chestvaniyata-na-170-godini-ot-rozhdenieto-na-ivan-vazov-

1063911news.html 

Започват честванията на 170 години от рождението на Иван Вазов 

Националната библиотека отдава почит на Патриарха на българската литература. С 

изложбата “Певец на две епохи” отбелязаха  честванията за 170-годишнината от 

рождението на Иван Вазов. 

Срещата с Патриарха на българската литература винаги е много вълнуваща, защото през 

неговите творби, през неговия свят и през онова, което ни е завещал, можем да видим каква е 

била тогава България и каква е била и неговата необятна личност. Първото издание на “Под 

игото” на български е осъществено с подкрепата на един от най-големите български издатели 

тогава, а именно Тодор Чипев. Интересен факт е, че за първи път романът излиза на английски 

език, а след това и на български. 

Другото интересно, което може да се види в тази богата сбирка са преводи на “Под игото” на 

различни езици – повече от 20 и освен славянските езици, на които най-често е превеждан, 

има преводи и на езици като фински, арабски, шведски. 

“Вероятно всички вие знаете любопитната и все още недотам изяснена история с преводите и 

по-точно с превода на английски на “Под игото” и първото издание от 1893 г., издадено в 

Лондон. Някой ме попита какво е присъствието на Вазов днес? То е такова, каквото е било в 

годините, в които той е бил жив и е присъствал реално в общественото пространство”, 

коментира д-р Бояна Иванова от Националната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”. 

Всеки, който иска да види сбирката в Националната библиотека, може да го направи в 

следващия месец. 

 https://bnr.bg/post/101305800/izlojba-posvetena-na-ivan-vazov-otvara-vrati-v-nacionalnata-

biblioteka-sv-sv-kiril-i-metodii 

Изложба за Иван Вазов в Националната библиотека 

На 9-и юли се навършват 170 години от рождението на Иван Вазов. 

https://bntnews.bg/news/zapochvat-chestvaniyata-na-170-godini-ot-rozhdenieto-na-ivan-vazov-1063911news.html
https://bntnews.bg/news/zapochvat-chestvaniyata-na-170-godini-ot-rozhdenieto-na-ivan-vazov-1063911news.html
https://bnr.bg/post/101305800/izlojba-posvetena-na-ivan-vazov-otvara-vrati-v-nacionalnata-biblioteka-sv-sv-kiril-i-metodii
https://bnr.bg/post/101305800/izlojba-posvetena-na-ivan-vazov-otvara-vrati-v-nacionalnata-biblioteka-sv-sv-kiril-i-metodii
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По този повод в Националната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий” беше открита 

изложбата “Българийо, аз всичко тебе дадох”. Голяма част от документите, включени в нея, се 

показват за първи път. 

“Днешната изложба наистина е уникална като съдържание и като визия” – посочи директорът 

на Националната библиотека доц. Красимира Александрова. Експозицията “Българийо, аз 

всичко тебе дадох” проследява моменти от живота на писателя, събрани върху документални 

пана. Творчеството на Иван Вазов изгражда образа на България на границата на две епохи: 

последните години преди Освобождението и първите стъпки на Свободна България, посочи в 

словото си вицепрезидентът Илияна Йотова: 

“Вазов ни даде отправна точка за доброто и злото, за истината и вярата, за героизма и 

предателството. Неговите образи се превърнаха в имена за малодушие, но и за благородство, 

за примиренчество, но и за жертвоготовност. Ако искаш да разбереш България, трябва да 

прочетеш “Под игото”. “Аз съм българче” не е само стих. То е клетва. То е клетва на всеки 

от нас като българин”. 

 https://www.youtube.com/watch?v=BQSwDG5T1Tg 

ИЗЛОЖБА В НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА ПО ПОВОД 170 ГОДИНИ ОТ 

РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ 

Българска свободна телевизия 

“Българио, аз всичко тебе дадох: душа, сърце, любов, зари небесни”. Думите на Иван Вазов 

отекват и днес, 170 години след рождението му, но за съжаление сякаш все по-неразбираеми 

от обществото и управляващите…В навечерието на 9 юли, рождения ден на патриарха на 

нашата литература, България си спомня за Вазов с редица събития, посветени на неговия 

гений. Част от тях е юбилейна изложба. 

https://trud.bg/%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-

%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-

%D0%B4%D0%B2%D0%B5-

%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B8-%D0%B2-

%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%

B0%D1%82%D0%B0-

%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B

0/ 

https://www.youtube.com/watch?v=BQSwDG5T1Tg
https://trud.bg/%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/
https://trud.bg/%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/
https://trud.bg/%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/
https://trud.bg/%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/
https://trud.bg/%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/
https://trud.bg/%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/
https://trud.bg/%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/
https://trud.bg/%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/
https://trud.bg/%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/
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В чест на Вазов: откриха две изложби в Националната библиотека 

Повече от сто родолюбци и почитатели на Патриарха на българската литература се стекоха в 

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” на 7 юли, за да присъстват на 

откриването на две изложби: „Певец на две епохи” – изложба с подбрани издания на Вазови 

творби и оригинални документи от фондовете на Националната библиотека, и „Българийо, аз 

всичко тебе дадох…” – изложба за житейската и творческа биография на Вазов, подготвена от 

Националния литературен музей.  

Специални гости на събитието бяха Илияна Йотова – вицепрезидент на Р България, Амелия 

Гешева – зам.-министър на културата, Деян Дойнов – кмет на гр. Сопот, проф. д.ик.н. Стоян 

Денчев, проф. д.н. Ирена Петева – ректор на УниБИТ.  

Двете експозиции бяха разположени в централното фоайе, а тържеството продължи повече от 

час.   

За влиянието на Иван Вазов в културната памет на нацията ни и за работата си върху 

реализацията на изложбите говориха: доц. д-р Красимира Александрова – директор на 

Националната библиотека, поетът Атанас Капралов – директор на Националния литературен 

музей, поетесата Яница Радева (експерт в НБКМ), Соня Кирицова (експерт в НЛМ). 

В експозето си доц. Александрова отбеляза: „Част от експонатите се представят за първи път. 

От дълго време се подготвяме за този юбилей, предизвикателството КОВИД-19 не можа да ни 

спре. Проведохме рубриката „Вазови строфи” – всяка седмица представяхме по едно 

стихотворение. Подготвихме три виртуални изложби – първата беше за 11 май: илюстрации от 

първото издание на „Под игото” на английски език (Лондон, 1893); втората изложба беше с 

уникални документи, а третата се фокусираше върху творчеството за деца на Вазов. Сега вие 

бихте могли да видите нови експонати – електронно издание на първото издание на „Под 

игото” (по проект на Министерство на културата) и фототипно издание на „Под игото” от 

1894 г. (чрез дарение на сем. Александрови)”. 

В приветствието си вицепрезидентът Илияна Йотова съумя да изведе чисто човешкото 

присъствие на Вазов във всеки български дом: „Неговото слово никога не остарява. Вазов е 

нашата отправна точка. „Аз съм българче” не е само стихотворение, то е клетва”. 

 http://www.bta.bg/bg/gallery/image/6776408 

Амелия Гешева – Национална библиотека – изложба – откриване 

София (7 юли 2020) В Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” бе открита 

изложбата “Българийо, аз всичко тебе дадох” посветена на 170 години от рождението на Иван 

http://www.bta.bg/bg/gallery/image/6776408
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Вазов. На снимката: заместник-министърът на културата Амелия Гешева. Пресфото – БТА 

снимка: Христо Касабов (ВШ) 

 https://www.informo.bg/bg/2020/07/07/%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%80

%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%82-

%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B8-

%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2/ 

Вицепрезидентът: Вазов ни даде отправната точка за добро и зло, за героизъм и 

предателство 

Илияна Йотова бе гост на откриването в Националната библиотека на юбилейна изложба за 

живота и делото на Вазов 

„Вазов ни даде отправната точка за доброто и злото, за истината и вярата, за героизъм и 

предателство. Неговите образи се превърнаха в имена за малодушие, но и за благородство, за 

примиренчество, но и за символ на жертвоготовност.“ Това заяви вицепрезидентът Илияна 

Йотова в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ при откриването на изложбата 

„Българийо, аз всичко тебе дадох…“, посветена на 170 години от рождението на Иван Вазов. 

„Титан на словото, народен поет, родоначалник на българската литература – Вазов е всичко 

това, но и много повече и много време след нас ще продължи да предизвиква 

изследователската душа“, посочи в приветствието си Илияна Йотова. По думите на 

вицепрезидента творчеството на Вазов не би било толкова въздействащо, ако я няма 

огромната любов към род и родина. „Тя е моторът, тя е силата, която ни кара да помним цял 

живот словото му и героите му“, изтъкна Илияна Йотова. Вицепрезидентът цитира Вазов: 

„творческият демон постоянно ми нашепваше: Работи! И аз работих и изливах съдържанието 

на моята душа в песен. Дадох всичко добро, каквото можах да дам на отечеството. Малко бе, 

но толкова имах.“ Илияна Йотова посочи, че тези думи са не само равносметка и философия 

на един живот, а послание към поколенията. 

„Творчеството на Вазов четем така, както четем „Илиада“ и „Одисея“. Не само заради 

историческите събития, където често реалността се преплита с легендата, а за да видим 

днешната реалност чрез тях, да намерим себе си“, подчерта вицепрезидентът и добави, че 

Вазовото слово никога не остарява. „Няма как да пренапишем Вазов, няма как да го 

„преведем“. Ако искаш да разбереш България, трябва да прочетеш „Под игото“, за да 

разбереш психологията на един народ, който получи своята национална легитимност чрез 

литературата, словото, духовността, в епохата, когато е отнето най-важното – свободата“, 

изтъкна Илияна Йотова. Вицепрезидентът отбеляза, че „Аз съм българче“ винаги ще бъде 

нашата клетва, завещана от поета. Вицепрезидентът Йотова завърши приветствието си с 

https://www.informo.bg/bg/2020/07/07/%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2/
https://www.informo.bg/bg/2020/07/07/%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2/
https://www.informo.bg/bg/2020/07/07/%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2/
https://www.informo.bg/bg/2020/07/07/%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2/
https://www.informo.bg/bg/2020/07/07/%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2/
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думите: „България заслужава да се потрудим за нея!“ Това верую ни съхрани хилядолетия 

като народ и държава!“ Вицепрезидентът благодари на Националната библиотека за активната 

дейност дори в месеците на изолация и за интересната програма, с която отбелязват паметната 

годишнина. 

Почитаме Вазов с мапинг шоу : показват първото издание на “Под игото”. // Телеграф, № 

5402, 3 юли 2019, с. 8. С видео мапинг шоу пред сградата на Националната библиотека ще 

бъде отбелязана 170-годишнината от рождението на Иван Вазов. 

 Студенти разширяват Националната библиотека. // Телеграф, № 5401, 2 юли 2020, с. 10 

Студенти по архитектура имат атрактивни идеи за разширяването на НБКМ. 

https://dariknews.bg/novini/bylgariia/iotova-shte-byde-gost-na-otkrivaneto-na-iubilejnata-izlozhba-

za-ivan-vazov-v-nacionalnata-biblioteka-2232277 

Илияна Йотова ще бъде гост на откриването на юбилейната изложба за Иван Вазов в 

Националната библиотека 

Вицепрезидентът Илияна Йотова ще присъства на откриването от 11.00 ч. на изложбата 

"Българийо, аз всичко тебе дадох", посветена на 170 години от рождението на Иван Вазов, в 

Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий". 

 

В същия час в библиотеката ще бъде открита и изложбата "Певец на две епохи". Представени 

ще бъдат подбрани издания на Вазови творби и оригинални документи от фондовете на 

НБКМ. Акцент е първото цялостно издание на "Под игото" от 1894 г. 

https://www.cross.bg/otkrivaneto-ivan-biblioteka-1636858.html#.XwWox_kzY-U 

Илияна Йотова ще бъде гост на откриването на юбилейната изложба за Иван Вазов в 

Националната библиотека 

На 7 юли, вторник, от 11.00 часа в Националната библиотека „Св. св. Кирил и 

Методий“ вицепрезидентът Илияна Йотова ще бъде гост на откриването на изложбата 

„Българийо, аз всичко тебе дадох…“, посветена на 170 години от рождението на Иван Вазов. 

http://epicenter.bg/article/Iliyana-Yotova-shte-prisastva-na-otkrivaneto-na-yubileynata-izlozhba-za-

Ivan-Vazov/221609/2/0 

Илияна Йотова ще присъства на откриването на юбилейната изложба за Иван Вазов 

Вицепрезидентът Илияна Йотова ще присъства на откриването на юбилейната изложба за 

Иван Вазов в Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий". 

https://dariknews.bg/novini/bylgariia/iotova-shte-byde-gost-na-otkrivaneto-na-iubilejnata-izlozhba-za-ivan-vazov-v-nacionalnata-biblioteka-2232277
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/iotova-shte-byde-gost-na-otkrivaneto-na-iubilejnata-izlozhba-za-ivan-vazov-v-nacionalnata-biblioteka-2232277
https://www.cross.bg/otkrivaneto-ivan-biblioteka-1636858.html#.XwWox_kzY-U
http://epicenter.bg/article/Iliyana-Yotova-shte-prisastva-na-otkrivaneto-na-yubileynata-izlozhba-za-Ivan-Vazov/221609/2/0
http://epicenter.bg/article/Iliyana-Yotova-shte-prisastva-na-otkrivaneto-na-yubileynata-izlozhba-za-Ivan-Vazov/221609/2/0
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Изложбата е озаглавена "Българийо, аз всичко тебе дадох...", посветена на 170 години от 

рождението на Иван Вазов. 

https://pik.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-

%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0-

%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-

%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-

%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F-

%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B2-

%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%

B0%D1%82%D0%B0-

%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B

0-news942158.html 

Изложба, посветена на Иван Вазов, открива врати в Националната библиотека 

https://www.noviteroditeli.bg/zaedno-novini/vsichki-vzrasti/chetem-pod-igoto-v-elektronen-format-

no-s-ilyustracii-ot-predi-vek 

 

Четем „Под игото“ в електронен формат, но с илюстрации от преди век 

Националната библиотека с изложба по повод 170-годишнината от рождението на Вазов 

Националната библиотека отбелязва 170-годишнината от рождението на Иван Вазов с две 

изложби. 

„Певец на две епохи“ включва оригинални издания и документи 

От мащабното му творчество. „Българийо, аз всичко тебе дадох…“ пък е посветена на 

житейската и творческата биография на Вазов, а артефактите в нея са предоставена от 

Националния литературен музей. 

„Срещата с Патриарха на българската литература винаги е много вълнуваща, защото през 

неговите творби, през неговия свят и през онова, което ни е завещал, можем да видим каква 

е била тогава България и каква е била и неговата необятна личност. Първото издание на 

"Под игото" на български е осъществено с подкрепата на един от най-големите български 

издатели тогава, а именно Тодор Чипев. Интересен факт е, че за първи път романът излиза 

на английски език, а след това и на български.“, заяви пред  БГНЕС  директорът на 

библиотеката доц. Красимира Александрова. 

https://pik.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-news942158.html
https://pik.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-news942158.html
https://pik.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-news942158.html
https://pik.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-news942158.html
https://pik.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-news942158.html
https://pik.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-news942158.html
https://pik.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-news942158.html
https://pik.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-news942158.html
https://pik.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-news942158.html
https://pik.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-news942158.html
https://www.noviteroditeli.bg/zaedno-novini/vsichki-vzrasti/chetem-pod-igoto-v-elektronen-format-no-s-ilyustracii-ot-predi-vek
https://www.noviteroditeli.bg/zaedno-novini/vsichki-vzrasti/chetem-pod-igoto-v-elektronen-format-no-s-ilyustracii-ot-predi-vek
https://bgnesagency.com/
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170-годишнината на Вазов  ще бъде отбелязана и с излизането на две нови уникални издания. 

Едното е електронен формат на „Под игото“, което е в комплект с 25 оригинални илюстрации 

от първото издание и е резултат от финансиране по проект, осигурено от Министерството на 

културата. Второто е фототипно издание на същия възрожденски роман от 1894 г. 

https://novini.bg/razvlecheniq/kultura/606909 

Националната библиотека  отбелязва 170-та годишнина на Вазов! 

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ отбелязва 170-годишнината от 

рождението на народния поет Иван Вазов с поредица от събития. 

На 7 юли  от 11:00 ч., Централно фоайе предстои: 

„Певец на две епохи“ – изложба с подбрани издания на Вазови творби и оригинални 

документи от фондовете на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ 

Централно място в експозицията заема първото цялостно издание на „Под игото“ от 1894 

г. Националната библиотека представя първите издания и преводите на романа „Под 

игото“ на над 20 езика, сред които английски, френски, немски, руски, испански, но и по-

редки и екзотични езици като хинди, фински и арабски. 

Голяма част от преводите на “Под игото” са на славянски езици – полски, украински, 

сърбохърватски. Вазов е превеждан и на езика на Алфред Нобел – шведски, а също на гръцки 

и румънски. 

Специално внимание в експозицията е отделено на книгите с автограф „Песни за Македония: 

1913 – 1916 г.“ и том 1 на „Пълно събрание съчиненията“ от 1911 г. Приживе Вазов работи с 

известни български издатели, които го подкрепят безрезервно: Тодор Ф. Чипев, Драган В. 

Манчов, Христо Г. Данов, Александър Паскалев, братя Прошекови. 

https://duma.bg/vazovi-chestvaniya-v-natsionalnata-biblioteka-n218347 

Вазови чествания в Националната библиотека 

Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" отбелязва 170-годишнината от 

рождението на народния поет Иван Вазов с изложбата "Певец на две епохи" с подбрани 

издания на творби и оригинални документи от фондовете на НБКМ. Тя се открива на 7 юли от 

11 ч. в централното фоайе. 

В нея важно място заема първото цялостно издание на "Под игото" от 1894 г. Представени са 

първите издания и преводите на романа на над 20 езика, сред които английски, френски, 

https://novini.bg/razvlecheniq/kultura/606909
https://duma.bg/vazovi-chestvaniya-v-natsionalnata-biblioteka-n218347
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немски, руски, испански, но и по-редки и екзотични като хинди, фински и арабски. Специално 

внимание е отделено на книгите с автограф "Песни за Македония: 1913-1916 г." и том 1 на 

"Пълно събрание съчиненията" от 1911 г. Приживе Вазов работи с известни издатели, които го 

подкрепят безрезервно - Тодор Ф. Чипев, Драган В. Манчов, Христо Г. Данов, Александър 

Паскалев, братя Прошекови. Ще видим и творбите на Вазов за деца. 

"Българийо, аз всичко тебе дадох..." е юбилейна изложба, представяща житейската и 

творческата биография на Вазов, предоставена от Националния литературен музей. Специално 

място в нея е посветено на семейството - майката на поета Съба Вазова, братята му - ген. 

Владимир Вазов, ген. Георги Вазов и д-р Борис Вазов. Проследен е животът на Иван Вазов 

като емигрант в Румъния, престоят му в Свищов, Русе, Берковица и годините, в които твори в 

Пловдив, изгнаничеството му в Одеса и появата на първия български роман "Под игото".  

НЛМ представя ценни експонати, доказателство за безпределната обич и признателност на 

целия български народ към Иван Вазов по време на честванията на двата му юбилея - 

Сребърната лира с венец, дар от Юбилейния комитет, ордена "Св. св. Кирил и Методий", 

Царския указ, с който Вазов е обявен за Народен поет, поздравителни адреси. В експозицията 

са включени още снимки, ръкописи, кореспонденция, спомени от роднини и съвременници. 

Националният литературен музей подготвя и юбилеен вестник по повод годишнината. 

Проектите са осъществени с финансовата подкрепа на Министерството на културата. 

Изложбите може да бъдат разгледани до 7 август. 

https://novinata.bg/bulgaria/viceprezidentat-yotova-sthe-bade-gost-na-otkrivaneto-na-yubileynata-

izlojba-za-ivan-vazov/ 

Вицепрезидентът Йотова ще бъде гост на откриването на юбилейната изложба за Иван 

Вазов 

На 7 юли, вторник, от 11.00 часа в Националната библиотека „Св. св. Кирил и 

Методий“ вицепрезидентът Илияна Йотова ще бъде гост на откриването на изложбата 

„Българийо, аз всичко тебе дадох…“, посветена на 170 години от рождението на Иван Вазов. 

https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/607402 

Вицепрезидентът ще присъства на откриването на юбилейната изложба за Иван Вазов 

Вицепрезидентът Илияна Йотова ще присъства на откриването на юбилейната изложба за 

Иван Вазов в Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий". 

 

https://novinata.bg/bulgaria/viceprezidentat-yotova-sthe-bade-gost-na-otkrivaneto-na-yubileynata-izlojba-za-ivan-vazov/
https://novinata.bg/bulgaria/viceprezidentat-yotova-sthe-bade-gost-na-otkrivaneto-na-yubileynata-izlojba-za-ivan-vazov/
https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/607402
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Изложбата е озаглавена "Българийо, аз всичко тебе дадох...", посветена на 170 години от 

рождението на Иван Вазов. Тя ще се състои в 11 ч. в централното фоайе. 

В нея важно място заема първото цялостно издание на "Под игото" от 1894 г. 

Представени са първите издания и преводите на романа на над 20 езика, сред които английски, 

френски, немски, руски, испански, но и по-редки и екзотични като хинди, фински и арабски. 

Специално внимание е отделено на книгите с автограф "Песни за Македония: 1913-1916 г." и 

том 1 на "Пълно събрание съчиненията" от 1911 г. 

Приживе Вазов работи с известни издатели, които го подкрепят безрезервно - Тодор Ф. Чипев, 

Драган В. Манчов, Христо Г. Данов, Александър Паскалев, братя Прошекови. Ще видим и 

творбите на Вазов за деца. 

https://petel.bg/Izlozhba--posvetena-na-Ivan-Vazov--otvarya-vrati-v-Natsionalnata-

biblioteka__371812 

Изложба, посветена на Иван Вазов, отваря врати в Националната библиотека 

Юбилейна изложба, посветена на 170 години от рождението на Иван Вазов ще бъде открита 

днес в Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий".  На откриването се очаква да 

присъства и вицепрезидентът Илияна Йотова. 

Експозицията, озаглавена „Българийо, аз всичко тебе дадох…“, съдържа 20 документални 

пана, които проследяват основни моменти от живота на писателя. На официалното откриване 

ще бъде представен юбилеен вестник, който Националният литературен музей издава по 

повод годишнина от рождението на Вазов. 

В библиотеката ще бъде открита и изложбата „Певец на две епохи“. Представени ще бъдат 

подбрани издания на Вазови творби, сред които и първото цялостно издание на „Под игото“ от 

1894 г. 

http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/2239574 

Народната библиотека отбелязва 170-годишнината от рождението на Иван Вазов с 

изложба, юбилеен вестник и видео мапинг шоу 

София, 2 юли /Даниел Стоянов, БТА/ Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" 

(НБКМ)отбелязва 170-годишнината от рождението на Иван Вазов с изложба, юбилеен вестник 

и видео мапинг шоу, съобщиха от НБКМ. На 7 юли в централното фоайе се открива изложбата 

"Певец на две епохи" с подбрани издания на Вазови творби и оригинал... 

https://petel.bg/Izlozhba--posvetena-na-Ivan-Vazov--otvarya-vrati-v-Natsionalnata-biblioteka__371812
https://petel.bg/Izlozhba--posvetena-na-Ivan-Vazov--otvarya-vrati-v-Natsionalnata-biblioteka__371812
http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/2239574
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https://kanal3.bg/news/culture/128578-Yubileyna-izlodzba-v-Nacionalnata-biblioteka%252C-

posvetena-na-170-godini-ot-rodzdenieto-na-Vazov 

Юбилейна изложба в Националната библиотека, посветена на 170 години от рождението 

на Вазов 

Изложбата съдържа 20 документални пана, които проследяват основни моменти от 

житейската и творческа биография на Иван Вазов 

На 7 юли от 11.00 ч. в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ ще бъде открита 

юбилейната изложба „Българийо, аз всичко тебе дадох…“, посветена на 170 години от 

рождението на Патриарха на българската литература Иван Вазов. 

Изложбата съдържа 20 документални пана, които проследяват основни моменти от 

житейската и творческа биография на Иван Вазов, представени основно през погледа на поета 

чрез неговите спомени. Специално място е посветено на семейството – майката на поета Съба 

Вазова, братята му – ген. Владимир Вазов, ген. Георги Вазов и д-р Борис Вазов. Проследен е 

животът на Иван Вазов като емигрант в Румъния; престоят в Свищов, Русе, Берковица; 

годините, които Вазов прекарва и твори в Пловдив; изгнаничеството в Одеса и появата на 

първия български роман „Под игото“; установяването му в София. 

В изложбата са представени и ценни експонати, доказателство за безпределната обич и 

признателност на целия български народ към Иван Вазов по време на честванията на двата му 

юбилея – Сребърната лира с венец, дар от Юбилейния комитет, орденът „Св. Св. Кирил и 

Методий“, Царският указ, с който Вазов е обявен за Народен поет, поздравителни адреси и др. 

Снимки, ръкописи, кореспонденция, спомени от роднини и съвременници допълват визуалния 

разказ за забележителната му литературна дейност и участието в обществения и политически 

живот в следосвобожденска България. Важен акцент в изложбата са творческите срещи, 

приятелства и съвместна работа на писателя с големите български общественици – 

Константин Величков, Иван Евстратиев Гешов, проф. Иван Д. Шишманов. 

На официалното откриване ще бъде представен юбилеен вестник, който Националният 

литературен музей издава по повод 170-та годишнина от рождението на Народния ни поет. 

Изложбата и юбилейният вестник са осъществени благодарение на финансовата подкрепа на 

Министерството на културата.  

https://impressio.dir.bg/afish/natsionalnata-biblioteka-s-atraktivna-programa-za-170-godini-ot-

rozhdenieto-na-ivan-vazov 

https://kanal3.bg/news/culture/128578-Yubileyna-izlodzba-v-Nacionalnata-biblioteka%252C-posvetena-na-170-godini-ot-rodzdenieto-na-Vazov
https://kanal3.bg/news/culture/128578-Yubileyna-izlodzba-v-Nacionalnata-biblioteka%252C-posvetena-na-170-godini-ot-rodzdenieto-na-Vazov
https://impressio.dir.bg/afish/natsionalnata-biblioteka-s-atraktivna-programa-za-170-godini-ot-rozhdenieto-na-ivan-vazov
https://impressio.dir.bg/afish/natsionalnata-biblioteka-s-atraktivna-programa-za-170-godini-ot-rozhdenieto-na-ivan-vazov
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Националната библиотека с атрактивна програма за 170 години от рождението на Иван 

Вазов 

На 9 юли пред сградата ще има видео мапинг "Зад кулисите на "Под игото" - изложба с 

илюстрации от първото издание на романа от 1894 г. и изпълнения на дамския хор "Морфова-

Прокопова" 

https://bntnews.bg/news/zapochvat-chestvaniyata-na-170-godini-ot-rozhdenieto-na-ivan-vazov-

1063911news.html 

Започват честванията на 170 години от рождението на Иван Вазов 

Националната библиотека отдава почит на Патриарха на българската литература. С 

изложбата "Певец на две епохи" започват честванията за 170-годишнината от рождението 

на Иван Вазов. 

Срещата с Патриарха на българската литература винаги е много вълнуваща, защото през 

неговите творби, през неговия свят и през онова, което ни е завещал, можем да видим каква е 

била тогава България и каква е била и неговата необятна личност. Първото издание на "Под 

игото" на български е осъществено с подкрепата на един от най-големите български издатели 

тогава, а именно Тодор Чипев. Интересен факт е, че за първи път романът излиза на английски 

език, а след това и на български. 

Другото интересно, което може да се види в тази богата сбирка са преводи на "Под игото" на 

различни езици - повече от 20 и освен славянските езици, на които най-често е превеждан, има 

преводи и на езици като фински, арабски, шведски. 

"Вероятно всички вие знаете любопитната и все още недотам изяснена история с преводите и 

по-точно с превода на английски на "Под игото" и първото издание от 1893 г., издадено в 

Лондон. Някой ме попита какво е присъствието на Вазов днес? То е такова, каквото е било в 

годините, в които той е бил жив и е присъствал реално в общественото пространство", 

коментира д-р Бояна Иванова от Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий". 

Всеки, който иска да види сбирката в Националната библиотека, може да го направи в 

следващия месец. 

https://bnr.bg/post/101305800/izlojba-posvetena-na-ivan-vazov-otvara-vrati-v-nacionalnata-

biblioteka-sv-sv-kiril-i-metodii 

Изложба за Иван Вазов в Националната библиотека 

На 9-и юли се навършват 170 години от рождението на Иван Вазов. 

https://bntnews.bg/news/zapochvat-chestvaniyata-na-170-godini-ot-rozhdenieto-na-ivan-vazov-1063911news.html
https://bntnews.bg/news/zapochvat-chestvaniyata-na-170-godini-ot-rozhdenieto-na-ivan-vazov-1063911news.html
https://bnr.bg/post/101305800/izlojba-posvetena-na-ivan-vazov-otvara-vrati-v-nacionalnata-biblioteka-sv-sv-kiril-i-metodii
https://bnr.bg/post/101305800/izlojba-posvetena-na-ivan-vazov-otvara-vrati-v-nacionalnata-biblioteka-sv-sv-kiril-i-metodii
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По този повод в Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" беше открита 

изложбата "Българийо, аз всичко тебе дадох". Голяма част от документите, включени в нея, се 

показват за първи път. 

"Днешната изложба наистина е уникална като съдържание и като визия" - посочи директорът 

на Националната библиотека доц. Красимира Александрова. Експозицията "Българийо, аз 

всичко тебе дадох" проследява моменти от живота на писателя, събрани върху документални 

пана. Творчеството на Иван Вазов изгражда образа на България на границата на две епохи: 

последните години преди Освобождението и първите стъпки на Свободна България, посочи в 

словото си вицепрезидентът Илияна Йотова: 

"Вазов ни даде отправна точка за доброто и злото, за истината и вярата, за героизма и 

предателството. Неговите образи се превърнаха в имена за малодушие, но и за благородство, 

за примиренчество, но и за жертвоготовност. Ако искаш да разбереш България, трябва да 

прочетеш "Под игото". "Аз съм българче" не е само стих. То е клетва. То е клетва на всеки от 

нас като българин". 

https://darikradio.bg/izlozba-v-nacionalnata-biblioteka-predstava-tvorbi-i-rakopisi-na-vazov.html 

Изложба в Националната библиотека представя творби и ръкописи на Вазов 

Първото издание на „Под игото“ от 1894 г. в електронен вид и на хартия като аналог на 

оригинала са включени в изложба, посветена на Иван Вазов. 

В нея са показани и негови творби и ръкописи, съхранени в архива на брат му Борис. 

Тя проследява творческия и житейския път на Патриарха на българската литература и е 

посветена на 170-та годишнина от рождението му, която отбелязваме на 9 юли. 

Изложбата беше открита днес в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, 

съвместно с Националния литературен музей. 

На 9 юли вечерта пред Националната библиотека ще бъде представен и видео мапинг, 

посветен на живота и творчеството на Иван Вазов. 

https://www.youtube.com/watch?v=BQSwDG5T1Tg 

ИЗЛОЖБА В НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА ПО ПОВОД 170 ГОДИНИ ОТ 

РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ 

Българска свободна телевизия 

https://darikradio.bg/izlozba-v-nacionalnata-biblioteka-predstava-tvorbi-i-rakopisi-na-vazov.html
https://www.youtube.com/watch?v=BQSwDG5T1Tg
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"Българио, аз всичко тебе дадох: душа, сърце, любов, зари небесни". Думите на Иван Вазов 

отекват и днес, 170 години след рождението му, но за съжаление сякаш все по-неразбираеми 

от обществото и управляващите...В навечерието на 9 юли, рождения ден на патриарха на 

нашата литература, България си спомня за Вазов с редица събития, посветени на неговия 

гений. Част от тях е юбилейна изложба. 

https://trud.bg/%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-

%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-

%D0%B4%D0%B2%D0%B5-

%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B8-%D0%B2-

%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%

B0%D1%82%D0%B0-

%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B

0/ 

В чест на Вазов: откриха две изложби в Националната библиотека 

Повече от сто родолюбци и почитатели на Патриарха на българската литература се стекоха в 

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” на 7 юли, за да присъстват на 

откриването на две изложби: „Певец на две епохи” – изложба с подбрани издания на Вазови 

творби и оригинални документи от фондовете на Националната библиотека, и „Българийо, аз 

всичко тебе дадох...” – изложба за житейската и творческа биография на Вазов, подготвена от 

Националния литературен музей.  

Специални гости на събитието бяха Илияна Йотова – вицепрезидент на Р България, Амелия 

Гешева – зам.-министър на културата, Деян Дойнов – кмет на гр. Сопот, проф. д.ик.н. Стоян 

Денчев, проф. д.н. Ирена Петева – ректор на УниБИТ.  

Двете експозиции бяха разположени в централното фоайе, а тържеството продължи повече от 

час.   

За влиянието на Иван Вазов в културната памет на нацията ни и за работата си върху 

реализацията на изложбите говориха: доц. д-р Красимира Александрова – директор на 

Националната библиотека, поетът Атанас Капралов – директор на Националния литературен 

музей, поетесата Яница Радева (експерт в НБКМ), Соня Кирицова (експерт в НЛМ). 

В експозето си доц. Александрова отбеляза: „Част от експонатите се представят за първи път. 

От дълго време се подготвяме за този юбилей, предизвикателството КОВИД-19 не можа да ни 

спре. Проведохме рубриката „Вазови строфи” – всяка седмица представяхме по едно 

https://trud.bg/%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/
https://trud.bg/%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/
https://trud.bg/%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/
https://trud.bg/%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/
https://trud.bg/%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/
https://trud.bg/%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/
https://trud.bg/%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/
https://trud.bg/%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/
https://trud.bg/%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/
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стихотворение. Подготвихме три виртуални изложби – първата беше за 11 май: илюстрации от 

първото издание на „Под игото” на английски език (Лондон, 1893); втората изложба беше с 

уникални документи, а третата се фокусираше върху творчеството за деца на Вазов. Сега вие 

бихте могли да видите нови експонати – електронно издание на първото издание на „Под 

игото” (по проект на Министерство на културата) и фототипно издание на „Под игото” от 

1894 г. (чрез дарение на сем. Александрови)”. 

В приветствието си вицепрезидентът Илияна Йотова съумя да изведе чисто човешкото 

присъствие на Вазов във всеки български дом: „Неговото слово никога не остарява. Вазов е 

нашата отправна точка. „Аз съм българче” не е само стихотворение, то е клетва”. 

http://www.focus-news.net/news/2020/07/07/2787881/v-natsionalnata-biblioteka-sv-sv-kiril-i-

metodiy-ofitsialno-byaha-otkriti-dve-izlozhbi-posveteni-na-ivan-vazov.html 

В Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ официално бяха открити две 

изложби, посветени на Иван Вазов 

https://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/dve-izlojbi-posveteni-na-ivan-vazov-otkriha-v-

nacionalnata-biblioteka 

Две изложби, посветени на Иван Вазов, откриха в Националната библиотека 

Две изложби, посветени на 170-тата годишнина от рождението на Иван Вазов, бяха открити в 

Националната библиотека. Едната е озаглавена „Певец на две епохи“, а другата - „Българийо, 

аз всичко тебе дадох...“.  

В първата експозиция са представени подбрани издания на произведения на патриарха на 

българската литература и оригинални документи от фондовете на библиотеката. На видно 

място е изложено първото цялостно издание на „Под игото“ от 1894 година. Представени са и 

първите преводи на романа, който излиза на над 20 езика, сред които освен масово ползваните 

английски, френски, немски, руски и испански език, се срещат и преводи от хинди, фински и 

арабски. 

Вазов е превеждан на редица славянски езици - полски, украински, сърбохърватски, а също 

така и на шведски, гръцки и румънски. 

Втората изложба „Българийо, аз всичко тебе дадох...“ е посветена на житейската и творческа 

биография на Вазов. Тя е обогатена с материали, предоставени от Националния литературен 

музей. В нея специално място е посветено на семейството - майката на поета, Съба Вазова, 

братята му - ген. Владимир Вазов, ген. Георги Вазов и доктор Борис Вазов. 

http://www.focus-news.net/news/2020/07/07/2787881/v-natsionalnata-biblioteka-sv-sv-kiril-i-metodiy-ofitsialno-byaha-otkriti-dve-izlozhbi-posveteni-na-ivan-vazov.html
http://www.focus-news.net/news/2020/07/07/2787881/v-natsionalnata-biblioteka-sv-sv-kiril-i-metodiy-ofitsialno-byaha-otkriti-dve-izlozhbi-posveteni-na-ivan-vazov.html
https://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/dve-izlojbi-posveteni-na-ivan-vazov-otkriha-v-nacionalnata-biblioteka
https://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/dve-izlojbi-posveteni-na-ivan-vazov-otkriha-v-nacionalnata-biblioteka
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По повод 170-те години от рождението на Вазов Националният литературен музей ще 

представи юбилеен вестник, посветен на живота и творчеството на големия поет. 

От Националната библиотека предвиждат на 9 юли, рождената дата на Вазов, пред сградата да 

бъде организирано видео мапинг шоу „Зад кулисите на „Под игото“, както и изложба с 

илюстрации от първото издание на романа – от 1894 година. За да бъде удоволствието в 

специалния ден пълно, празникът ще бъде съпътстван от изпълнения на дамския хор 

„Морфова-Прокопова“. 

На откриването присъства заместник-министърът на културата Амелия Гешева, която 

благодари както на организаторите на събитието, така и на всички културни дейци, участващи 

в отбелязването на годишнината от рождението на Вазов. Гешева приветства ръководството 

на Националната библиотека за изложбите. Тя подчерта, че годишнината е повод да си 

припомним вълнувалите ни чувства, когато за първи път сме рецитирали „Аз съм българче“ – 

една своеобразна клетва пред България. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/za-170-godishninata-na-vazov-nacionalnata-biblioteka-pokazva-

parvoto-cjalostno-izdanie-na-pod-igoto.html 

За 170-годишнината на Вазов: Националната библиотека показва първото цялостно 

издание на "Под игото" 

В изложба под надслов "Българио, аз всичко тебе дадох" може да се види снимката от 

честването на 70-годишнината на Иван Вазов. 

http://www.bta.bg/bg/gallery/image/6776412 

Национална библиотека – изложба – откриване  

София (7 юли 2020) В Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" бе открита 

изложбата "Българийо, аз всичко тебе дадох" посветена на 170 години от рождението на Иван 

Вазов. Пресфото - БТА снимка: Христо Касабов (ВШ) 

http://www.bta.bg/bg/gallery/image/6776410 

Красимира Александрова - Национална библиотека - изложба - откриване 

София (7 юли 2020) В Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" бе открита 

изложбата "Българийо, аз всичко тебе дадох" посветена на 170 години от рождението на Иван 

Вазов. На снимката: директорът на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ 

Красимира Александрова. Пресфото - БТА снимка: Христо Касабов (ВШ) 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/za-170-godishninata-na-vazov-nacionalnata-biblioteka-pokazva-parvoto-cjalostno-izdanie-na-pod-igoto.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/za-170-godishninata-na-vazov-nacionalnata-biblioteka-pokazva-parvoto-cjalostno-izdanie-na-pod-igoto.html
http://www.bta.bg/bg/gallery/image/6776412
http://www.bta.bg/bg/gallery/image/6776410


119 

 

http://www.bta.bg/bg/gallery/image/6776409 

Атанас Капралов - Национална библиотека - изложба – откриване 

София (7 юли 2020) В Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" бе открита 

изложбата "Българийо, аз всичко тебе дадох" посветена на 170 години от рождението на Иван 

Вазов. На снимката: директорът на Националния литературен музей Атанас Капралов. 

Пресфото - БТА снимка: Христо Касабов (ВШ) 

http://www.bta.bg/bg/gallery/image/6776408 

Амелия Гешева - Национална библиотека - изложба - откриване 

София (7 юли 2020) В Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" бе открита 

изложбата "Българийо, аз всичко тебе дадох" посветена на 170 години от рождението на Иван 

Вазов. На снимката: заместник-министърът на културата Амелия Гешева. Пресфото - БТА 

снимка: Христо Касабов (ВШ) 

http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/2242013 

Народната библиотека откри две изложби, посветени на Иван Вазов, беше представен и 

юбилеен вестник 

София, 7 юли /Даниел Стоянов, БТА/ Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" 

(НБКМ) откри две изложби, посветени на Иван Вазов. Беше представен и юбилеен вестник. В 

словото си при откриването вицепрезидентът Илияна Йотова припомни думите на Алеко 

Константинов: "Ние сме убедени, че ако зададем въпрос кой е първият гений в ... 

https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/8785780 

Националната библиотека показа фототипното издание на "Под игото" от 1894 г. 

Националната библиотека представи юбилейното фототипно издание на оригинала на "Под 

игото" от 1894 г. Първото публично събитие от програмата е съвместна  изложба  на 

 Националната библиотека и Националния литературен музей, подредена в централното фоайе 

на библиотеката. 

http://mc.government.bg/newsn.php?n=7279&i=1 

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРЪТ НА КУЛТУРАТА АМЕЛИЯ ГЕШЕВА БЛАГОДАРИ НА 

ВСИЧКИ ОРГАНИЗАТОРИ НА ЧЕСТВАНИЯТА НА 170-ГОДИШНИНАТА ОТ 

РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ 

http://www.bta.bg/bg/gallery/image/6776409
http://www.bta.bg/bg/gallery/image/6776408
http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/2242013
https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/8785780
http://mc.government.bg/newsn.php?n=7279&i=1
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Ръководството на Националната библиотека в лицето на директора доц. д-р Красимира 

Александрова благодари на Министерството на културата за подкрепата при реализацията на 

експозициите, които се откриха днес 

 Заместник-министърът на културата Амелия Гешева благодари на всички организатори на 

честванията на 170-годишнината от рождението на Иван Вазов. Тя приветства ръководството 

на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (НБКМ), в която днес се откриха две 

изложби, посветени на Патриарха на българската литература – „Певец на две епохи“ и 

„Българийо, аз всичко тебе дадох...“. Ръководството на библиотеката в лицето на директора й 

доц. д-р Красимира Александрова благодари на Министерството на културата за подкрепата 

при реализацията на експозициите. Заместник-министър Гешева изрази надежда, че не само 

много българи ще посетят тези две изложби, но и ще вземат участие в събитията в цялата 

страна, посветени на Вазов през тази юбилейна година. 

 „Убедена съм, че Вазовото слово тази година ще звучи още по-отчетливо във всеки български 

град и може би във всеки български дом. Ще го споменаваме и ще продължаваме да се учим 

от неговите дела в полза на Отечеството“, каза в приветствието си заместник-министър 

Гешева. Тя отбеляза, че културата ни определя като българи и като народ и тя ни е нужна във 

всеки един момент, особено в най-трудните. Според нея тази годишнина ще бъде повод да си 

припомним чувствата, които са ни вълнували, когато за първи път с гордост сме рецитирали 

„Аз съм българче“, което за всички нас е не просто стихотворение, а клетва пред България. По 

думите й трябва да продължим да пишем историята на страната ни със събудено съзнание, 

както ни е учил Вазов. „Длъжни сме да пазим духа му и завещаното от него“, призова 

заместник-министър Гешева. 

Изложбата „Певец на две епохи“ на НБКМ представя подбрани издания на Вазови творби и 

оригинални документи от фондовете на библиотеката. Акцент е първото цялостно издание на 

„Под игото“ от 1894 г. Представени са първите издания и преводите на романа на над 20 

езика, сред които английски, френски, немски, руски, испански, но и по-редки и екзотични 

езици като хинди, фински и арабски. Голяма част от преводите са на славянски езици - полски, 

украински, сърбохърватски. Вазов е превеждан и на шведски, гръцки и румънски. 

Другата изложба – „Българийо, аз всичко тебе дадох...“, представя житейската и творческа 

биография на Вазов с материали, предоставени от Националния литературен музей (НЛМ). 

Специално място е посветено на семейството - майката на поета, Съба Вазова, братята му - 

ген. Владимир Вазов, ген. Георги Вазов и д-р Борис Вазов. 

 НЛМ представи и юбилеен вестник по повод 170 години от рождението на Народния поет. 
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На 9 юли, рождената дата на Вазов, пред сградата на НБКМ ще има видео мапинг шоу „Зад 

кулисите на „Под игото“, изложба с илюстрации от първото издание на романа (1894), 

съпътствани от изпълнения на дамския хор „Морфова-Прокопова“. 

https://www.informo.bg/bg/2020/07/07/%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%80

%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%82-

%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B8-

%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2/ 

Вицепрезидентът: Вазов ни даде отправната точка за добро и зло, за героизъм и 

предателство  

Илияна Йотова бе гост на откриването в Националната библиотека на юбилейна изложба за 

живота и делото на Вазов 

„Вазов ни даде отправната точка за доброто и злото, за истината и вярата, за героизъм и 

предателство. Неговите образи се превърнаха в имена за малодушие, но и за благородство, за 

примиренчество, но и за символ на жертвоготовност.“ Това заяви вицепрезидентът Илияна 

Йотова в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ при откриването на изложбата 

„Българийо, аз всичко тебе дадох…“, посветена на 170 години от рождението на Иван Вазов. 

„Титан на словото, народен поет, родоначалник на българската литература – Вазов е всичко 

това, но и много повече и много време след нас ще продължи да предизвиква 

изследователската душа“, посочи в приветствието си Илияна Йотова. По думите на 

вицепрезидента творчеството на Вазов не би било толкова въздействащо, ако я няма 

огромната любов към род и родина. „Тя е моторът, тя е силата, която ни кара да помним цял 

живот словото му и героите му“, изтъкна Илияна Йотова. Вицепрезидентът цитира Вазов: 

„творческият демон постоянно ми нашепваше: Работи! И аз работих и изливах съдържанието 

на моята душа в песен. Дадох всичко добро, каквото можах да дам на отечеството. Малко бе, 

но толкова имах.“ Илияна Йотова посочи, че тези думи са не само равносметка и философия 

на един живот, а послание към поколенията. 

„Творчеството на Вазов четем така, както четем „Илиада“ и „Одисея“. Не само заради 

историческите събития, където често реалността се преплита с легендата, а за да видим 

днешната реалност чрез тях, да намерим себе си“, подчерта вицепрезидентът и добави, че 

Вазовото слово никога не остарява. „Няма как да пренапишем Вазов, няма как да го 

„преведем“. Ако искаш да разбереш България, трябва да прочетеш „Под игото“, за да 

разбереш психологията на един народ, който получи своята национална легитимност чрез 

литературата, словото, духовността, в епохата, когато е отнето най-важното – свободата“, 

изтъкна Илияна Йотова. Вицепрезидентът отбеляза, че „Аз съм българче“ винаги ще бъде 

https://www.informo.bg/bg/2020/07/07/%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2/
https://www.informo.bg/bg/2020/07/07/%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2/
https://www.informo.bg/bg/2020/07/07/%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2/
https://www.informo.bg/bg/2020/07/07/%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2/
https://www.informo.bg/bg/2020/07/07/%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2/
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нашата клетва, завещана от поета. Вицепрезидентът Йотова завърши приветствието си с 

думите: „България заслужава да се потрудим за нея!“ Това верую ни съхрани хилядолетия 

като народ и държава!“ Вицепрезидентът благодари на Националната библиотека за активната 

дейност дори в месеците на изолация и за интересната програма, с която отбелязват паметната 

годишнина. 

https://novavarna.net/2020/07/07/%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-

%D1%81%D0%B5-

%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC-

%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-

%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%B5%D0%BB/ 

Може да се насладим на „Под игото“ в електронен формат с оригиналните илюстрации 

от първото издание 

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ с гордост показа оригинални издания и 

документи от фондовете си, представящи малка част от мащабното творчество на гениалния 

български писател и поет Иван Вазов, предаде БГНЕС. 

Уникалната изложба носи името „Певец на две епохи“, целта и е да покаже на любопитните 

читатели уникални Вазови творби и е посветена на навършващите се 170 години от 

рождението на Патриарха на българската литература.На тържественото откриване 

присъстваха вицепремиерът Илияна Йотова, заместник-министърът на културата Амелия 

Гешева, кметът на Сопот, родно място на поета – Деян Дойнов, както и много посетители на 

културната институция. 

Сградата на библиотеката се превърна в домакин и на още една изложба „Българийо, аз 

всичко тебе дадох…“, също посветена на житейската и творческата биография на Вазов и 

предоставена от Националния литературен музей. 

„Присъствието на Иван Вазов днес е същото, каквото е било в годините, когато той е бил жив 

и е присъствал в общественото пространство“, заяви пред всички гости директорът на 

библиотеката доц. Красимира Александрова. Тя обяви и излизането на две нови уникални 

издания на творчеството на писателя. Едното е електронен формат на „Под игото“, което е в 

комплект с 25 оригинални илюстрации от първото издание и е резултат от финансиране по 

проект, осигурено от Министерството на културата. Второто е фототипно издание на същия 

възрожденски роман от 1894 г. 

http://www.desant.net/show-news/53518 

 

https://novavarna.net/2020/07/07/%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%B5%D0%BB/
https://novavarna.net/2020/07/07/%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%B5%D0%BB/
https://novavarna.net/2020/07/07/%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%B5%D0%BB/
https://novavarna.net/2020/07/07/%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%B5%D0%BB/
https://novavarna.net/2020/07/07/%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%B5%D0%BB/
http://www.desant.net/show-news/53518
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Показаха първото издание на „Под игото" 

Във витрините на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий" могат да се видят и 

картички на 25-те оригинални илюстрации и фототипното издание на романа 

С изложбите „Певец на две епохи” с подбрани издания на Вазови творби и оригинални 

документи от фондовете на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (НБКМ) и 

„Българийо, аз всичко тебе дадох“, предоставена от Националния литературен музей, беше 

сложено началото на Вазовите чествания по случай 170 години от рождението на поета. 

Във витрините може да се видят две нови уникални издания на Вазовото творчество. Първото 

е електронното издание на „Под игото” от 1894 г., заедно с картички на 25-те оригинални 

илюстрации и фототипното издание на романа. 

Министерството на културата подкрепи финансово проектите за Вазовите чествания – 

уникалното електронно издание на “Под игото”, както и изложбата на Националния 

литературен музей „Българийо, аз всичко тебе дадох“. 

Централно място в експозицията „Певец на две епохи“, която може да бъде разгледана до 7 

август в Централното фоайе на НБКМ, заема оригиналът на първото цялостно издание на 

„Под игото“ от 1894 г. Посетителите имат възможност да видят още стихотворения, 

мемориални очерци и пиеси на автора в оригинал, фотографии, преводи и оригинални 

документи, свързани с творчеството на Иван Вазов, които се съхраняват в Националната 

библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. 

Адвокат Петя Мургова, член на Обществения съвет на библиотеката, стана осиновител на 

първото издание на „Под игото“ 1894 г., по програмата „Осинови книга“ на НБКМ. Та и 

Интеракт клуб „София Тангра“ към Първа английска езикова гимназия, осиновители на 

„Драски и шарки. Очерки из столичния живот. Ч. 1 – 2. София, 1893-1895“ на Иван Вазов, 

получиха грамоти за направените даренията, с които е извършена реставрацията на 

документите. 

https://www.hiclub.bg/Article/8785798 

Националната библиотека показа фототипното издание на "Под игото" от 1894 г. 

Националната библиотека представи юбилейното фототипно издание на оригинала на "Под 

игото" от 1894 г. 

Август 2020 

Канал 3 

Читателите в Националната библиотека са се увеличили осезаемо по време на пандемията 

https://www.hiclub.bg/Article/8785798
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https://kanal3.bg/news/comments/133506-Chitatelite-v-Nacionalnata-biblioteka-sa-se-uvelichili-

osezaemo-po-vreme-na-pandemiyata-%2528VIDEO%2529 

Септември 2020 

 Канал 3 

Читателите в Националната библиотека са се увеличили осезаемо по време на пандемията 

https://kanal3.bg/news/comments/133506-Chitatelite-v-Nacionalnata-biblioteka-sa-se-uvelichili-

osezaemo-po-vreme-na-pandemiyata-%2528VIDEO%2529 

 БНТ 

Изложба по повод Съединението на България в Националната библиотека 

https://bntnews.bg/news/izlozhba-po-povod-saedinenieto-na-balgariya-v-nacionalnata-biblioteka-

1072347news.html 

 Столица.bg 

НБ “Св. Св. Кирил и Методий” с изложба за 135 години от Съединението 

https://stolica.bg/kultura/nb-sv-sv-kiril-i-metodii-s-izlozhba-za-135-godini-ot-saedinenieto 

 24 часа 

Изложба за 135 г. от Съединението в Националната библиотека 

https://www.24chasa.bg/novini/article/8973470 

 в-к „Дума” 

Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” с изложба по повод 135 години от 

Съединението 

https://www.duma.bg/natsionalnata-biblioteka-sv-sv-kiril-i-metodiy-s-izlozhba-po-povod-135-

godini-ot-saedinenieto-n222204 

 БНР 

Изложба за Съединението в централното фоайе на Народната библиотека 

https://bnr.bg/post/101335313/izlojba-za-saedinenieto-v-centralnoto-foaie-na-narodnata-biblioteka 

 БгНЕС 

https://kanal3.bg/news/comments/133506-Chitatelite-v-Nacionalnata-biblioteka-sa-se-uvelichili-osezaemo-po-vreme-na-pandemiyata-%2528VIDEO%2529
https://kanal3.bg/news/comments/133506-Chitatelite-v-Nacionalnata-biblioteka-sa-se-uvelichili-osezaemo-po-vreme-na-pandemiyata-%2528VIDEO%2529
https://kanal3.bg/news/comments/133506-Chitatelite-v-Nacionalnata-biblioteka-sa-se-uvelichili-osezaemo-po-vreme-na-pandemiyata-%2528VIDEO%2529
https://kanal3.bg/news/comments/133506-Chitatelite-v-Nacionalnata-biblioteka-sa-se-uvelichili-osezaemo-po-vreme-na-pandemiyata-%2528VIDEO%2529
https://bntnews.bg/news/izlozhba-po-povod-saedinenieto-na-balgariya-v-nacionalnata-biblioteka-1072347news.html
https://bntnews.bg/news/izlozhba-po-povod-saedinenieto-na-balgariya-v-nacionalnata-biblioteka-1072347news.html
https://stolica.bg/kultura/nb-sv-sv-kiril-i-metodii-s-izlozhba-za-135-godini-ot-saedinenieto
https://www.24chasa.bg/novini/article/8973470
https://www.duma.bg/natsionalnata-biblioteka-sv-sv-kiril-i-metodiy-s-izlozhba-po-povod-135-godini-ot-saedinenieto-n222204
https://www.duma.bg/natsionalnata-biblioteka-sv-sv-kiril-i-metodiy-s-izlozhba-po-povod-135-godini-ot-saedinenieto-n222204
https://bnr.bg/post/101335313/izlojba-za-saedinenieto-v-centralnoto-foaie-na-narodnata-biblioteka
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Руслан Иванов: Съединението ни учи, че единни можем да постигнем нещо 

YouTube 

Руслан Иванов: Съединението ни учи, че единни можем да постигнем нещо 

 бТВ 

Непознати документи от „Съединението на България“: Изложба в Националната библиотека 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sabota-i-nedelia/nepoznati-dokumenti-ot-saedinenieto-na-

balgarija-izlozhba-v-nacionalnata-

biblioteka.html?fbclid=IwAR3QP70YjDhuCMggVA0vGa5D8vZJqwjK4GTtnJg1-

dafU1H1PKvfs3igSNc 

 бТВ 

Какво е казал княз Александър I Батенберг до българския народ за Съединението? 

https://www.btv.bg/video/shows/tazi-nedelia/videos-nedelia/kakvo-e-kazal-knjaz-aleksandar-i-

batenberg-do-balgarskija-narod-za-saedinenieto.html 

 Дарик 

Националната библиотека с изложба за Съединението 

https://darikradio.bg/nacionalnata-biblioteka-s-izlozba-za-saedinenieto.html 

 тв „Европа“ 

Изложба за 135 г. от Съединението в Националната библиотека 

Изложба за 135 г. от Съединението в Националната библиотека 

 Актуално 

Националната библиотека „Св.Св.Кирил и Методии“ с изложба „Съединението – събития и 

личности” (ВИДЕО) 

https://www.actualno.com/society/nacionalnata-biblioteka-svsvkiril-i-metodii-s-izlojba-syedinenieto-

sybitija-i-lichnosti-video-news_1496619.html 

 artSofia 

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ представя изложбата „Съединението – 

събития и личности” 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sabota-i-nedelia/nepoznati-dokumenti-ot-saedinenieto-na-balgarija-izlozhba-v-nacionalnata-biblioteka.html?fbclid=IwAR3QP70YjDhuCMggVA0vGa5D8vZJqwjK4GTtnJg1-dafU1H1PKvfs3igSNc
https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sabota-i-nedelia/nepoznati-dokumenti-ot-saedinenieto-na-balgarija-izlozhba-v-nacionalnata-biblioteka.html?fbclid=IwAR3QP70YjDhuCMggVA0vGa5D8vZJqwjK4GTtnJg1-dafU1H1PKvfs3igSNc
https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sabota-i-nedelia/nepoznati-dokumenti-ot-saedinenieto-na-balgarija-izlozhba-v-nacionalnata-biblioteka.html?fbclid=IwAR3QP70YjDhuCMggVA0vGa5D8vZJqwjK4GTtnJg1-dafU1H1PKvfs3igSNc
https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sabota-i-nedelia/nepoznati-dokumenti-ot-saedinenieto-na-balgarija-izlozhba-v-nacionalnata-biblioteka.html?fbclid=IwAR3QP70YjDhuCMggVA0vGa5D8vZJqwjK4GTtnJg1-dafU1H1PKvfs3igSNc
https://www.btv.bg/video/shows/tazi-nedelia/videos-nedelia/kakvo-e-kazal-knjaz-aleksandar-i-batenberg-do-balgarskija-narod-za-saedinenieto.html
https://www.btv.bg/video/shows/tazi-nedelia/videos-nedelia/kakvo-e-kazal-knjaz-aleksandar-i-batenberg-do-balgarskija-narod-za-saedinenieto.html
https://darikradio.bg/nacionalnata-biblioteka-s-izlozba-za-saedinenieto.html
https://www.tvevropa.com/2020/09/izlozhba-za-135-g-ot-saedinenieto-v-natsionalnata-biblioteka/
https://www.actualno.com/society/nacionalnata-biblioteka-svsvkiril-i-metodii-s-izlojba-syedinenieto-sybitija-i-lichnosti-video-news_1496619.html
https://www.actualno.com/society/nacionalnata-biblioteka-svsvkiril-i-metodii-s-izlojba-syedinenieto-sybitija-i-lichnosti-video-news_1496619.html
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http://artsofia.bg/bg/events/2020/09/10/nacionalnata-biblioteka-sv-sv-kiril-i-metodij-predstavja-

izlojbata-syedinenieto-sybitija-i-lichnosti 

 Клуб Z 

Изложба в Националната библиотека – непознати документи от Съединението 

https://clubz.bg/103487-chestvame_135_godini_ot_syedinenieto 

 Канал 3 

Народната библиотека откри изложба, посветена на Съединението 

https://kanal3.bg/news/culture/134109-Narodnata-biblioteka-otkri-izlodzba,-posvetena-na-

Saedinenieto 

 Слава 

Изложба за съединението кани в националната библиотека 

https://slava.bg/news/127331.html 

 12 септември 

в-к „Телеграф“ 

интервю с Ваня Аврамова 

Въпреки променените условия за ползване на документите и  предвид взетите 

противоепидемични мерки до края на м. август посещенията на място в Националната 

библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ са 19846, а виртуалните 34524. Това  прави общо 

54370, което се доближава до броя при пълен капацитет на работа за същия период през 2019 

г. – 71163, обясниха от институцията. За периода март-август 2020 г. преимущество заемат 

документите от специалните колекции на „Български исторически архив”  „Ориенталски 

отдел”, „Старопечатни, редки и ценни издания”, „Картографски и графични издания”, 

„Музикални издания”. Например има интерес към първите учебници по музика, както и карти 

на София от периода 1878-1944 година, каза пред „Телеграф“ д-р Ваня Аврамова зам.-

директор на Националната библиотека. Сред любопитните за хората са и картите на Царство 

България. Те си ги поръчват за ползване на място в читалнята. Също така се търсят  голям 

брой периодични издания и книги в областта на философията и историята.  Всички ползвани 

документи от нашите читатели са свързани с изследвания в различни области. Тези стойности 

ни дават увереност, че потребителите оценяват по достойнство освен богатите колекции на 

библиотеката, и професионализма и високата квалификация на служителите. По отношение на 

http://artsofia.bg/bg/events/2020/09/10/nacionalnata-biblioteka-sv-sv-kiril-i-metodij-predstavja-izlojbata-syedinenieto-sybitija-i-lichnosti
http://artsofia.bg/bg/events/2020/09/10/nacionalnata-biblioteka-sv-sv-kiril-i-metodij-predstavja-izlojbata-syedinenieto-sybitija-i-lichnosti
https://clubz.bg/103487-chestvame_135_godini_ot_syedinenieto
https://kanal3.bg/news/culture/134109-Narodnata-biblioteka-otkri-izlodzba,-posvetena-na-Saedinenieto
https://kanal3.bg/news/culture/134109-Narodnata-biblioteka-otkri-izlodzba,-posvetena-na-Saedinenieto
https://slava.bg/news/127331.html
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читателската аудитория през този период се забелязва тенденция за увеличаване на броя на 

студентите и учениците, което ни радва изключително, коментира още Ваня Аврамова. 

БТА 

Изложба разказва за водоснабдяването на столицата от началото на 20-и век 

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2278186 

 OFFNews 

Националната библиотека отбелязва празника на София с изложбата ‘Рилският водопровод’ 

https://offnews.bg/kultura/natcionalnata-biblioteka-otbeliazva-praznika-na-sofia-s-izlozhbata-ri-

736430.html 

 БНР 

Изложба “Рилският водопровод” разказва за водоснабдяването на столицата 

https://bnr.bg/post/101342038/izlojba-rilskiat-vodoprovod 

 Dnes.bg 

Националната библиотека представя изложба “Рилският водопровод” 

https://www.dnes.bg/sofia/2020/09/16/nacionalnata-biblioteka-predstavia-izlojba-rilskiiat-

vodoprovod.463019 

 Монитор 

Стихотворение на Елисавета Багряна славослови водоснабдяването на София 

https://www.monitor.bg/bg/a/view/stihotvorenie-na-elisaveta-bagrjana-slavoslovi-

vodosnabdjavaneto-na-sofija-224437 

 Александрова, Красимира. Независимостта е един от символичните ни върхове : И в 

коронакризата увеличихме регистрираните читатели на 18 776 : [Интервю с доц. Красимира 

Александрова, директор на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий]. // Стандарт, 

№ 98, 18 септември 2020, с. 15, 25. 

Рубрика : “Моята България“. 

Интервю на Александра Равначка. 

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2278186
https://offnews.bg/kultura/natcionalnata-biblioteka-otbeliazva-praznika-na-sofia-s-izlozhbata-ri-736430.html
https://offnews.bg/kultura/natcionalnata-biblioteka-otbeliazva-praznika-na-sofia-s-izlozhbata-ri-736430.html
https://bnr.bg/post/101342038/izlojba-rilskiat-vodoprovod
https://www.dnes.bg/sofia/2020/09/16/nacionalnata-biblioteka-predstavia-izlojba-rilskiiat-vodoprovod.463019
https://www.dnes.bg/sofia/2020/09/16/nacionalnata-biblioteka-predstavia-izlojba-rilskiiat-vodoprovod.463019
https://www.monitor.bg/bg/a/view/stihotvorenie-na-elisaveta-bagrjana-slavoslovi-vodosnabdjavaneto-na-sofija-224437
https://www.monitor.bg/bg/a/view/stihotvorenie-na-elisaveta-bagrjana-slavoslovi-vodosnabdjavaneto-na-sofija-224437
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   Харалампиева, Райна. Мария Бранкова, Национална библиотека “Св.св. Кирил и Методий” : 

София набъбва 100 пъти от Съединението до днес : [Интервю] // Телеграф, № 5478, 18 

септември 2020, с. 13. 

За празника на София Националната библиотека “Св.св. Кирил и Методий” представя 

изложбата “Рилският водопровод”. 

 В Националната библиотека за празника : Показват манифеста от Александър I Батенберг. // 

Телеграф, № 5466, 5 септември 2020, с. 4. 

Изложбата “Съединението – събития и личности” с която, се отбелязва 135 г. от 

Съединението на България. 

 В Националната библиотека подредиха изложба за героите на 6 септимври. // Монитор, № 

7166, 5-6 септември 2020, с 2. 

За изложбата “Съединението – събития и личности”. 

 Изложба за Съединението кани в Националната библиотека. // Монитор, № 7166, 5-6 

септември 2020, с. 9. 

Октомври 2020 

 БНР 

Изложба по случай 90-годишния юбилей на писателя Антон Дончев 

https://bnr.bg/radiobulgaria/post/101349756/izlojba-po-sluchai-90-godishnia-ubilei-na-pisatela-

anton-donchev 

 Фокус 

Вицепрезидентът Йотова ще открие в Националната библиотека изложба, посветена на 90-ия 

юбилей на Антон Дончев на 1 октомври 

http://www.focus-news.net/news/2020/09/30/2810069/vitseprezidentat-yotova-shte-otkrie-v-

natsionalnata-biblioteka-izlozhba-posvetena-na-90-iya-yubiley-na-anton-donchev-na-1-

oktomvri.html 

 бТВ 

Антон Дончев на 90 г.: Показват ръкописа на “Време разделно” 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/anton-donchev-na-90-g-pokazvat-rakopisa-na-vreme-razdelno.html 

https://bnr.bg/radiobulgaria/post/101349756/izlojba-po-sluchai-90-godishnia-ubilei-na-pisatela-anton-donchev
https://bnr.bg/radiobulgaria/post/101349756/izlojba-po-sluchai-90-godishnia-ubilei-na-pisatela-anton-donchev
http://www.focus-news.net/news/2020/09/30/2810069/vitseprezidentat-yotova-shte-otkrie-v-natsionalnata-biblioteka-izlozhba-posvetena-na-90-iya-yubiley-na-anton-donchev-na-1-oktomvri.html
http://www.focus-news.net/news/2020/09/30/2810069/vitseprezidentat-yotova-shte-otkrie-v-natsionalnata-biblioteka-izlozhba-posvetena-na-90-iya-yubiley-na-anton-donchev-na-1-oktomvri.html
http://www.focus-news.net/news/2020/09/30/2810069/vitseprezidentat-yotova-shte-otkrie-v-natsionalnata-biblioteka-izlozhba-posvetena-na-90-iya-yubiley-na-anton-donchev-na-1-oktomvri.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/anton-donchev-na-90-g-pokazvat-rakopisa-na-vreme-razdelno.html
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 Канал 3 

Вицепрезидентът Йотова ще открие в Националната библиотека изложба, посветена на 90-ия 

юбилей на Антон Дончев 

https://kanal3.bg/news/culture/136607-Viceprezidentat-Yotova-shte-otkrie-v-Nacionalnata-

biblioteka-izlodzba,-posvetena-na-90-iya-yubiley-na-Anton-Donchev 

 TOPNOVINI.BG 

Ръкописът на “Време разделно” ще бъде изложен в националната библиотека 

https://topnovini.bg/novini/867801-rakopisat-na-vreme-razdelno-shte-bade-izlojen-v-natsionalnata-

biblioteka 

БТА 

Антон Дончев – изложба – откриване 

http://www.bta.bg/en/gallery/image/7021398 

VESTI 

Вицепрезидентът Илияна Йотова откри в Националната библиотека изложба, посветена на 90-

ия юбилей на Антон Дончев 

https://www.vesti.bg/galerii/foto/otkriha-izlozhba-posvetena-na-90-iia-iubilej-na-anton-donchev-

10237 

 Нова тв 

Откриха изложба, посветена на 90-ия юбилей на Антон Дончев 

https://nova.bg/news/view/2020/10/01/301059/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D

1%85%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-

%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0-

%D0%BD%D0%B0-90-%D0%B8%D1%8F-

%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-

%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-

%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8/ 

 Труд 

https://kanal3.bg/news/culture/136607-Viceprezidentat-Yotova-shte-otkrie-v-Nacionalnata-biblioteka-izlodzba,-posvetena-na-90-iya-yubiley-na-Anton-Donchev
https://kanal3.bg/news/culture/136607-Viceprezidentat-Yotova-shte-otkrie-v-Nacionalnata-biblioteka-izlodzba,-posvetena-na-90-iya-yubiley-na-Anton-Donchev
https://topnovini.bg/novini/867801-rakopisat-na-vreme-razdelno-shte-bade-izlojen-v-natsionalnata-biblioteka
https://topnovini.bg/novini/867801-rakopisat-na-vreme-razdelno-shte-bade-izlojen-v-natsionalnata-biblioteka
http://www.bta.bg/en/gallery/image/7021398
https://www.vesti.bg/galerii/foto/otkriha-izlozhba-posvetena-na-90-iia-iubilej-na-anton-donchev-10237
https://www.vesti.bg/galerii/foto/otkriha-izlozhba-posvetena-na-90-iia-iubilej-na-anton-donchev-10237
https://nova.bg/news/view/2020/10/01/301059/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-90-%D0%B8%D1%8F-%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8/
https://nova.bg/news/view/2020/10/01/301059/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-90-%D0%B8%D1%8F-%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8/
https://nova.bg/news/view/2020/10/01/301059/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-90-%D0%B8%D1%8F-%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8/
https://nova.bg/news/view/2020/10/01/301059/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-90-%D0%B8%D1%8F-%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8/
https://nova.bg/news/view/2020/10/01/301059/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-90-%D0%B8%D1%8F-%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8/
https://nova.bg/news/view/2020/10/01/301059/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-90-%D0%B8%D1%8F-%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8/
https://nova.bg/news/view/2020/10/01/301059/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-90-%D0%B8%D1%8F-%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8/
https://nova.bg/news/view/2020/10/01/301059/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-90-%D0%B8%D1%8F-%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8/
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Изложба „90 години от рождението на Антон Дончев” 

https://trud.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-90-

%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-

%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE

-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-

%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2/ 

 Труд 

Имаме задължение пред Антон Дончев да продължим размисъла за разделното време 

https://trud.bg/%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0-

%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-

%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B5-

%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B

5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-

%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%B4%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D0%BC-

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BB%D0%B0-

%D0%B7%D0%B0-

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B

E-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC/ 

 Площад Славейков 

Антон Дончев показва ръкописа на „Време разделно” – без нито една поправка 

Антон Дончев показва ръкописа на „Време разделно” – без нито една поправка 

 Площад Славейков 

Ръкописът на „Време разделно“ за пръв път пред публика 

 бТВ 

Антон Дончев на 90: Показват ръкописа на „Време разделно“ 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/anton-donchev-na-90-g-pokazvat-rakopisa-na-vreme-

razdelno.html?fbclid=IwAR1UCvouMYEPmXa3rzPIhwj4ccwIC4mXagOZRF8iNSO9EVsqGdbHy7

wpCf8 

БТА 

https://trud.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-90-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2/
https://trud.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-90-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2/
https://trud.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-90-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2/
https://trud.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-90-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2/
https://trud.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-90-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2/
https://trud.bg/%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC/
https://trud.bg/%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC/
https://trud.bg/%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC/
https://trud.bg/%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC/
https://trud.bg/%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC/
https://trud.bg/%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC/
https://trud.bg/%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC/
https://trud.bg/%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC/
https://trud.bg/%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC/
https://trud.bg/%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC/
https://trud.bg/%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC/
https://www.ploshtadslaveikov.com/anton-donchev-pokazva-rakopisa-na-vreme-razdelno-bez-nito-edna-popravka/
https://btvnovinite.bg/bulgaria/anton-donchev-na-90-g-pokazvat-rakopisa-na-vreme-razdelno.html?fbclid=IwAR1UCvouMYEPmXa3rzPIhwj4ccwIC4mXagOZRF8iNSO9EVsqGdbHy7wpCf8
https://btvnovinite.bg/bulgaria/anton-donchev-na-90-g-pokazvat-rakopisa-na-vreme-razdelno.html?fbclid=IwAR1UCvouMYEPmXa3rzPIhwj4ccwIC4mXagOZRF8iNSO9EVsqGdbHy7wpCf8
https://btvnovinite.bg/bulgaria/anton-donchev-na-90-g-pokazvat-rakopisa-na-vreme-razdelno.html?fbclid=IwAR1UCvouMYEPmXa3rzPIhwj4ccwIC4mXagOZRF8iNSO9EVsqGdbHy7wpCf8
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Народната библиотека представя виртуалната изложба, посветена на 1 октомври и Йоан 

Кукузел 

http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/2286365 

 OFFNews 

Националната библиотека с виртуална изложба за Международния ден на музиката 

https://offnews.bg/kultura/natcionalnata-biblioteka-s-virtualna-izlozhba-za-mezhdunarodnia-den-na-

737345.html 

 istorici.com 

Виртуална изложба по повод Международния ден на музиката и 740 години от рождението на 

св. Йоан Кукузел 

https://www.istorici.com/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D

1%86%D0%B8%D0%B8/2020/10/01/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%

D0%BB%D0%BD%D0%B0-

%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-

%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4-

%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE/ 

 24 часа 

Изложба „Д-р Петър Берон” в Националната библиотека  

https://www.24chasa.bg/novini/article/9164336 

 THE WORLD NEWS 

Изложба „Д-р Петър Берон” в Националната библиотека  

https://theworldnews.net/bg-news/izlozhba-d-r-petr-beron-v-natsionalnata-biblioteka 

 площад СЛАВЕЙКОВ 

Какво, къде и кога в Деня на будителите в София 

Виртуална изложба, посветена на Захарий Стоянов. // Дума, № 201 22 октомври 2020, с. 13. 

Виртуална изложба по случай 170 години от рождението на Захарий Стоянов е подготвена 

от Националната библиотека “Св.св. Кирил и Методий”. 

http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/2286365
https://offnews.bg/kultura/natcionalnata-biblioteka-s-virtualna-izlozhba-za-mezhdunarodnia-den-na-737345.html
https://offnews.bg/kultura/natcionalnata-biblioteka-s-virtualna-izlozhba-za-mezhdunarodnia-den-na-737345.html
https://www.istorici.com/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/2020/10/01/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE/
https://www.istorici.com/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/2020/10/01/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE/
https://www.istorici.com/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/2020/10/01/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE/
https://www.istorici.com/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/2020/10/01/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE/
https://www.istorici.com/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/2020/10/01/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE/
https://www.istorici.com/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/2020/10/01/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE/
https://www.24chasa.bg/novini/article/9164336
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Непоказвани оригинални илюстрации от романа “Под игото”. // Земя, № 199, 20 октомври 

2020, с. 16. 

В Габрово гостува изложба на Националната библиотека “Св.св. Кирил и Методий”, която 

представя непоказвани оригинални илюстрации от първото издание на романа “Под игото”. 

 Изложба представя видния библиограф д-р Димитър Иванчев. // Дума, № 189, 6 октомври 

2020, с. 12. 

Изложбата, посветена на 110 години от рождението на Д. Иванчев е подредена в западното 

фоайе на Националната библиотека и е част от експозиционна поредица “Български 

библиографи и библиотекари”. 

 Книжовна премиера в Националната библиотека. // Дума, № 187, 2 октомври 2020, с. 13. 

Представяне на романа “Поздрави от Хадес” на Яница Радева и откриване на изложбата 

“210 години от рождението на Захари Зограф в Националната библиотека. 

Ноември  2020 

В-к „Телеграф“ , № 5528, 7 ноември 2020, с. 7. 

Влизаме в киното и театъра след тест : Средствата за култура се увеличават с 28 млн. лв. 

догодина, 25 млн. лв. отиват за филми.  

25 % увеличение ще има бюджетът на Националната библиотека. 

Нова тв 

Каква е историята на символа на социалистическа България? 

https://nova.bg/news/view/2020/11/10/305076/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0-

%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-

%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0-

%D0%BD%D0%B0-

%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8

%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0-

%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-

%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/  

 

 

 

https://nova.bg/news/view/2020/11/10/305076/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/
https://nova.bg/news/view/2020/11/10/305076/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/
https://nova.bg/news/view/2020/11/10/305076/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/
https://nova.bg/news/view/2020/11/10/305076/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/
https://nova.bg/news/view/2020/11/10/305076/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/
https://nova.bg/news/view/2020/11/10/305076/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/
https://nova.bg/news/view/2020/11/10/305076/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/
https://nova.bg/news/view/2020/11/10/305076/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/
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БТА 

Народната библиотека празнува рожден ден с 10 виртуални изложби в 10 поредни дни  

София, 26 ноември /Даниел Стоянов, БТА/ 

Народната библиотека "Св.св.Кирил и Методий" (НБКМ) става на 142 години на 10 декември 

2020 г. По този повод всеки ден от 1 до 10 декември, от 17:00 ч., пред сградата на културната 

институция на специален екран ще бъдат показани виртуални изложби, представени на 

официалната ни страница през годината, съобщиха от НБКМ.  

Кулминацията на тържествата е на 10 декември от 16:00 часа, отново пред сградата на 

библиотеката. 

"Зад кулисите на "Под игото" е първата изложба - на 1 декември. След нея са "Живот чрез 

творчество", посветена на Вазов, "Д-р Петър Берон - европейски измерения на възрожденската 

личност", "170 години от рождението на Захарий Стоянов", "Аджарски ръкописи в 

Националната библиотека", виртуална изложба по повод 740 години от рождението на св. 

Йоан Кукузел, "Българското войнство (1878-1918) в документи, фотографии и периодичен 

печат от фонда на НБКМ" - на 9 декември. 

Историята на НБКМ започва през април 1878 г., когато софийският учител и секретар на 

Градския съвет Михаил Буботинов предлага да се учреди "публична библиотека, нужна за 

развитието на София в културно и образователно отношение".     

Първата собствена сграда Българската народна библиотека получава през 1900 г., на ул. "Г. С. 

Раковски" 131, а през 1939 г. започва ново строителство. Проектът на архитектурния тандем 

Димитър Васильов и Иван Цолов предвижда достатъчно място за новопостъпващите книги с 

30-годишен разчет.  

Бомбардировките над София не пощадяват и библиотеката. Днешната сграда на НБКМ е 

открита на 16 декември 1953 г. Десет години по-късно Народната библиотека "Васил Коларов" 

е преименувана в Народна библиотека "Кирил и Методий". Във фонда на НБКВ към момента 

се съхраняват близо 8,5 милиона документи. 

Декември 2020 

artSofia 

142 години Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ 

http://artsofia.bg/bg/events/2020/12/10/142-godini-nacionalna-biblioteka-sv-sv-kiril-i-metodij  

142 години Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" 

http://artsofia.bg/bg/events/2020/12/10/142-godini-nacionalna-biblioteka-sv-sv-kiril-i-metodij-  

http://artsofia.bg/bg/events/2020/12/10/142-godini-nacionalna-biblioteka-sv-sv-kiril-i-metodij
http://artsofia.bg/bg/events/2020/12/10/142-godini-nacionalna-biblioteka-sv-sv-kiril-i-metodij-


134 

 

Actualno.com 

142 години Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ 

https://www.actualno.com/society/142-godini-nacionalna-biblioteka-sv-sv-kiril-i-metodij-

news_1529114.html 

БНТ Култура.бг 

Националната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий” чества 142 години от създаването си 

https://bnt.bg/news/nacionalnata-biblioteka-sv-sv-kiril-i-metodiy-chestva-142-godini-ot-sazdavaneto-

si-v282708-288152news.html  

БНТ Новини 

Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ празнува 142-а годишнина 

https://bntnews.bg/news/nacionalnata-biblioteka-sv-sv-kiril-i-metodiy-praznuva-142-a-godishnina-

1086759news.html 

БНР 

Националната библиотека навършва 142 години 

https://bnr.bg/horizont/post/101387220/nacionalnata-biblioteka-navarshva-142-godini 

БНР 

Националната библиотека навършва 142 години 

https://bnr.bg/post/101387220/nacionalnata-biblioteka-navarshva-142-godini 

OFFNews 

Националната библиотека навършва 142 години 

https://offnews.bg/kultura/natcionalnata-biblioteka-navarshva-142-godini-742037.html 

Vestnik.eu 

Националната Библиотека Навършва 142 Години 

https://vestnik.eu/naczionalnata-biblioteka-navarshva-142-godini/ 

Дума  

Националната библиотека става на 142 години 

https://duma.bg/natsionalnata-biblioteka-stava-na-142-godini-n228195 

в. „Сега“  „Дигиталната колекция на Националната библиотека“ 

https://www.actualno.com/society/142-godini-nacionalna-biblioteka-sv-sv-kiril-i-metodij-news_1529114.html
https://www.actualno.com/society/142-godini-nacionalna-biblioteka-sv-sv-kiril-i-metodij-news_1529114.html
https://bnt.bg/news/nacionalnata-biblioteka-sv-sv-kiril-i-metodiy-chestva-142-godini-ot-sazdavaneto-si-v282708-288152news.html
https://bnt.bg/news/nacionalnata-biblioteka-sv-sv-kiril-i-metodiy-chestva-142-godini-ot-sazdavaneto-si-v282708-288152news.html
https://duma.bg/natsionalnata-biblioteka-stava-na-142-godini-n228195
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                                                                                 Приложение 4 

СНИМКОВ МАТЕРИАЛ 

 Изложба по случай 170 г от рождението на Иван Вазов. Електронно и факсимилно издание на 

първия роман „Под игото” от 1894 г. 

Външна експозиция с с илюстрациите от първото издание на „Под игото“ 
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Честване с изложба на 90-та годишнина от рождението на живия класик на 

българската литература Антон Дончев, който получи почетния знак на 

Библиотеката. 

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ представи специалното 

електронно издание на романа „Време разделно“ от 1964 г. заедно с неговия 

ръкопис. 



137 

 

 

Изложбена експозиция, посветена на 150-годишнината от учредяването на Българската екзархия в 

Централното фоайе на НБКМ 

Сред експонатите главно място зае екземпляр от двуезичния ферман за учредяването на Българската екзархия, 

подписан от султан Абдул Азис на 28 февруари 1870 г. 


