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1. ПРОБЛЕМАТИКА НА ЗВЕНОТО:
Научният архив на БАН е орган за управление на Националния
архивен фонд на Република България на територията на БАН. Като
самостоятелно общоакадемично специализирано звено извършва следните
дейности: комплектува архивни документи от поделенията на БАН и
личните фондове на академици, член-кореспонденти и професори на
основна работа в Академията; извършва научно-техническа обработка,
експертиза на ценността на документите; организира използването на
архивните документи за научно-изследователски, справочни и други цели;
подготвя документални издания и изложби; оказва методическа помощ на
поделенията на БАН в работата на техните деловодства и архиви;
извършва дейности по реставрацията и консервацията на архивните
документи; създава база данни от електронни копия на архивните
документи.
1.1. Цели и оценка на постигнатите резултати на Научния архив
на БАН
Цялата дейност на Научния архив на БАН е подчинена на важните
стратегически задачи и приоритети на Академията.
През 2014 г. НА-БАН продължава да изпълнява задълженията си като
основно научно-информационно звено в системата на Академията. Оказва
методическа помощ на ръководствата на институтите по отношение
обработката, съхраняването и предаването на документите от архивите
им в НА-БАН. Комплектува и регистрира фондообразувателите от
профила на БАН и извършва научно-техническата обработка на
архивните документи. Извършва дейности за тяхното правилно
съхранение и използване.
Въз основа на натрупания документален масив НА-БАН създава
успешно електронни описи, указатели и справочници за използване на
документите с различни цели. През изминалата година Архивът
реализира национални и международни изложби, базирани на архивни
документи от фондовете на НА. Архивът продължи творческото
сътрудничество с Регионалните академични центрове на БАН. Участва
в кампанията за събиране на средства за наводненията в Североизточна
България с изложба в българския културен институт „Дом Витгенщайн“.
Работи
съвместно
с
украинското
посолство
в
България
за
осъществяване на националното честване на 200 годишнината от
рождението на Тарас Шевченко.
НА-БАН успешно и активно се включи в събитията, отбелязващи
145-та годишнина от създаването на БКД/БАН.
Самостоятелно подготви изложбата „Българска академия на
науките – минало и настояще“, представена във Виена, Скопие, Охрид и
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Щип. Участва с отделни платна и в общите
научен и духовен център“ и „БАН – наука
държавата“
За заснемане на документалния филм
център“ НА-БАН подготви и предостави
историята на Академията.

академични изложби „БАН –
в полза на обществото и
„БАН – научен и духовен
оригинални материали от

1.2. Изпълнение на Националната стратегия за развитие на
научните изследвания 2020.
Научният архив работи в приоритетното направление „Културноисторическо наследство“ от стратегията за развитие на науката в
България. За осъществяване на поставените цели той разширява
сътрудничеството си със сродни институции като ИИстИ-БАН, ИБЦТБАН, ИЕФЕМ-БАН, КМНЦ, НАИМ и ИБЕ. Наши партньори са и ДАА, СУ
„Св. Кл. Охридски“, НБКМ и др.
Партнира с МОН и СУ по проект „Студентски практики“ на ЕСФ,
програма „Развитие на човешките ресурси“ към министерството.
Документалната база на архива е обект на засилващ се научен,
обществен и международен интерес. Тези тенденции водят до разширяване
на допирните точки с някои международни институции, европейски учени и
укрепване на връзките на архива с университетите, училищата и др.
Информационната и публикаторската дейност на архива е отворена
към нуждите на обществото по повод честване на значими исторически
събития и годишнини, като публикациите все повече се ориентират към
реферирани научни издания.
Обогатената през годината научна инфраструктура на Архива се
използва ефективно за основната архивна дейност в посока дигитализация
на документалната база.
В перспектива НА-БАН ще направи постъпки за присъединяване към
консорциума на Националната интердисциплинарна изследователска еинфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно
наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури
CLARIN и DARIAH.
1.3. Полза за обществото от извършваните дейности.
Спецификата на работа на Научния архив е свързана с набавянето,
обработката и предоставянето на научната общественост и гражданите
на документи, свързани с историята на българската държава и българската
научна мисъл. Във връзка с това работата ни е насочена към осигуряването
на достъп до основната база данни на архива – описите и каталозите. В
услуга на нашите читатели продължаваме тяхното сканиране и качване на
сайта на Архива.
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НА създава и организира изложби, базирани на непознати или малко
известни архивни документи, фотографии, карти и пр. От началото на
2014 г. продължихме да привличаме общините в страната и местните
музеи и архиви в тази популяризаторска дейност.
НА-БАН работи активно със СУ „Св. Кл. Охридски“. Води се курс за
специалност Архивистика, свързани с Опазване и съхранение на архивните
документи. През годината в Архива проведоха учебен стаж 4 студенти по
Европейската програма „Студентски практики“, а студенти от
специалност Архивистика, II курс в УниБИТ участваха в паспортизацията
на фондовете, като част от учебната им практика.
1.4. Взаимоотношения с институции
Поради естеството на съхраняваните в НА-БАН документални
материали, най-активни са контактите и съвместната дейност с
Администрация на БАН, Централна библиотека на БАН, КирилоМетодиевския научен център, Института за исторически изследвания,
Етнографския институт с музей, Института за български език,
Института по математика и информатика, Регионалните академични
центрове в Пловдив, Монтана, Ст. Загора и Бургас и др. В качеството си
на методически ръководител за съхраняването и обработката на текущата
документация на институтските деловодства, НА-БАН поддържа връзка
със всички академични звена.
1.5. Общонационални и оперативни дейности, обслужващи
държавата

1.5.1. Практически дейности, свързани с работата на национални
правителствени и държавни институции
Дейността на НА-БАН е изцяло насочена към ефективното и
оперативно поддържане в максимално добро състояние на документалното
архивно наследство, отложено в резултат на историческото, стопанското,
научното и културното развитие на българския народ и държава. В тази
връзка НА поддържа важни професионални връзки с редица институции със
сродна дейност: Държавна агенция „Архиви“, Централен държавен архив, с
Общините в страната, с Регионалните исторически музеи Панагюрище,
Пловдив, Варна, Враца, Пазарджик и със СУ „Св. Климент Охридски“,
Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Националния военен
университет във Велико Търново и др.
Архивът разкрива и популяризира архивното документално наследство
на БАН чрез участия в международни и регионални изложби, конференции и
др.
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1.5.2. Проекти, свързани с общонационални и оперативни дейности,
обслужващи държавата и обществото
По проект „Студентски практики“ на ЕСФ, програма „Развитие на
човешките ресурси“ към МОН, НА-БАН предостави ментори за петима
студенти от специалност „История“ в СУ.
2. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА НАУЧНИЯ АРХИВ НА БАН
ПРЕЗ 2014 Г.:
2.1. Научни постижения
Няма дейности, класифицирани като научни постижения.
2.2. Научно-приложни постижения 1
Изложба „Тарас Шевченко и България“, посветена на 200 г. от
рождението на украинския поет и художник Тарас Григориевич Шевченко,
придружена от брошура и аудио диск.
Националното честване на 200 годишния юбилей от рождението на
Тарас Шевченко се проведе под патронажа на Вицепрезидента на Република
България госпожа Маргарита Попова и беше открито с изложбата „Тарас
Шевченко и България“. Тя е реализирана от екип на НА с финансовата
подкрепа на посолството на Украйна в Република България и съдействието
на Националния музей „Тарас Шевченко“ – Киев, фондацията „Мати
Украйна“ и БНР. Използвани са документи от личните архиви на български
творци и учени, съхранявани в Научния архив на БАН, които се показват за
пръв път. Изложбата проследява интереса на българските изследователи
към творчеството на украинския поет през различните периоди от
развитието на българската държава. Разгледани са отношенията между
Българската академия на науките и Научното дружество „Шевченко“.
Експозицията дава възможност публиката да се запознае и с българските
учени, членове на дружеството. Представени са и различни чествания в
памет на Т. Шевченко в България.
Тържественото откриване беше на 12 март 2014 г. в БАН в
присъствието на дипломати, преподаватели и студенти от СУ,
изследователи и представители на академичната общност. По повод
откриването на изложбата директорът на Националния музей „Тарас
Шевченко“ в Киев г-н Стус изпрати поздравително писмо. Изложбата е
придружена и от специална брошура, посветена на Шевченко и влиянието
му върху българската интелигенция и аудиодиск с оригинални изпълнения на
песни по текстове на Т. Шевченко.

1

НА-БАН смята двете постижения за равностойни и не може да определи някое от тях за най-значимо.
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По инициатива на почетните консули на Украйна в България
изложбата гостува в Бургас, Варна и Русе.
Друго значимо научно-приложно постижение на Научния архив за
2014 г. е изложбата „БАН – МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ“, посветена на 145
годишнината
на
Академията.
Тя
бе
създадена
да
представи
изследователската и обществена дейност на БАН в съответствие с
„общочовешките ценности, национални традиции и интереси“ и да
съдейства за „умножаване на духовните и материалните ценности на
нацията“ (Устав на БАН, 1997 г.). Юбилейната презентация тематично
пресъздава с документи най-важните моменти от историята на БКД,
прерастването му в БАН, както и нейното по-нататъшно развитие като
национален научен център с международно признание. Изложбата акцентира
на цялостната научна дейност на Академията, която е в основата на
развитието на модерна България.
Експозицията бе представена в София, както и в някои други
европейски столици (в момента гостува във Виена).
3. ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ
3.1 Списък на организирани международни изложби
•

•

•

Пътуваща изложба „Българска академия на науките – минало и
настояще“ в Българския културен институт във Виена
(Австрия), Скопие, Охрид и Щип (Македония).
Съвместна изложба с ИИИ, Американска фондация за България,
Български дарителски форум и Национална библиотека „Св. св.
Кирил и Методий“ - „Благодетели и дарителство в България.
Между идеала и реалността“ представена в „Дом Витгенщайн“
- Български културен институт във Виена.
„Тарас Шевченко и България“ съвместно с посолството на
Украйна в Република България, Националния музей „Тарас
Шевченко“ – Киев (Украйна), фондацията „Мати Украйна“ и
БНР по случай 200 години от рождението на Тарас Григориевич
Шевченко.

3.2 Списък на организирани национални изложби
•

•

Изложба за честване на 185 години от рождението на Феликс
Каниц и 110 години от неговата смърт в Унгарския културен
център
„Войната за освобождението на България в документи,
съхранени в Научния архив на БАН. По повод 137 г. от
началото на Руско-турската освободителна война“, галерия
„Академика“ БАН
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Изложба „Тарас Шевченко и България“, представена в София,
Бургас, Варна и Русе
• „Българска академия на науките – духовен и научен център“
• „БАН – науката в полза на обществото и държавата“, пред
Народния театър -София
• „165 години от рождението на Ив. Ев. Гешов“ – изложба в
РИМ-Пловдив
• Съвместна изложба с ИИИ, Американска фондация за България,
Български дарителски форум и Национална библиотека „Св. св.
Кирил и Методий“ - „Благодетели и дарителство в България.
Между идеала и реалността“, представена в галерия „Средец“
на Министерство на културата и галерия „Академика“ БАН.
• Изложба на репродукции от фонда на Феликс Каниц в изложбена
зала „Рафаел Михайлов“ – Велико Търново
• „Църквата в Самуилова България – корени и наследство“
съвместно с КМНЦ и НАИМ при БАН
• „100 години кирилометодиевистика в България“ – съвместно с
КМНЦ
Съдействие и участие в изложби:
• „Франц Миклошич. 130 години чуждестранен член на БАН“ –
съвместно с Института за литература.
• Постоянна експозиция на Народно читалище „Светлина 1865“ в
с. Ковачевица
• Историята на Народния музей до днес, изложба на ИЕФЕМБАН
Пътуващи изложби: „Живот и творчество на акад. М. Арнаудов" –
съпътстваща изложба в ЮЗУ „Неофит Рилски“ по повод откриване дните
на българската наука в Благоевград; „Мила Родино“, посветена на живота и
делото на Цветан Радославов – Монтана, Сливен, Бойчиновци;
„Благодетели и дарителство в България. Между идеала и реалността“ в
Пловдив и Пазарджик; „Картини от българските земи, XIX в., съхранявани в
НА-БАН“ – Варна, Парк-музей „Владислав Варненчик“; „Българските земи
през 19 в. през погледа на европейския пътешественик и художник Ф. Каниц“
– Монтана, Търговище;
•

3.3 Списък на художественотворчески продукти
•

Участие в създаването на филм за 145 годишнината от
създаването на БКД/БАН „БАН - научен и духовен център“.
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4. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА НАУЧНИЯ
АРХИВ НА БАН
Научният архив поддържа контакти и извършва конкретна научна
дейност със сродни научни институции в чужбина (Норвегия, Македония),
българските културно-информационни центрове в европейските страни
(Австрия, Македония) и подпомага чуждестранните учени и институти при
търсенето и ползването на архивни материали (Румъния, Гърция, Норвегия,
Сърбия, Полша, Чехия, Швеция, Литва). През 2014 г. НА представи
художествено-документални изложби в Скопие, Щип, Охрид и Виена.
Перспективите за развитието на международните отношения на
Архива са свързани с преподписване на договорите за сътрудничество с
Архива на РАН и Библиотеката на РА. Направени са постъпки за
включване на НА-БАН със собствено съдържание към портала за водни
знаци по хартиите „Bernstein - the Memory of Paper“ по проект на The
Bernstein консорциум, Комисията за научна визуализация (VISKOM) и
Австрийската академия на науките.
4.1. В рамките на договори и спогодби на ниво Академия
„Документалното наследство на Евлогий и Христо Георгиеви,
съхранено в БАН и Библиотеката на Румънската академия (Електронен
каталог на документи по икономически, финансови и търговски въпроси
ХІХ-ХХ в.)“ – с Библиотеката на Румънската академия по ЕБР.
4.2. В рамките на договори и спогодби на институтско ниво.
Лекция на проф. Kjetil Rå Hauge (Кетил Ро Хауге, преподавател в
университета в Осло) „Архивни материали и тяхното дигитално
представяне“ пред изследователи и специалисти от Научен архив и ИЕФЕМ
на БАН и СУ „Св. Климент Охридски“.
5. УЧАСТИЕ НА НАУЧНИЯ АРХИВ НА БАН В ПОДГОТОВКАТА
НА СПЕЦИАЛИСТИ
•

•
•
•

НА на БАН е база за провеждане на студентски практики на
стажанти
от
Историческия
факултет
на
Софийския
университет по договор от 2012 г.
Води се курс за специалност Архивистика, свързани с Опазване
и съхранение на архивните документи.
Лекция пред студенти специалност „Архивистика“, II курс в
УНИБИТ.
Студенти от специалност Архивистика, II курс в УниБИТ,
участваха в паспортизацията на фондовете, като част от
учебната им практика.
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•
•

НА на БАН подпомага докторанти и студенти при разработки
на курсови и дипломни работи.
Двудневен курс в Пловдивската народна библиотека „Иван
Вазов“ на тема: „Научни и практически изисквания за опазване
на документи и книги в колекциите на библиотеки и архиви“.

6. ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ
6.1. Съвместна иновационна дейност с външни организации и
партньори
Научният архив на БАН не е извършвал съвместна иновационна
дейност с външни организации и партньори.
6.2. Извършен трансфер на технологии и/или подготовка за
трансфер на технологии по договор
Научният архив на БАН не е извършвал трансфер на технологии
и/или подготовка за трансфер на технологии по договор с външни субекти.
7. СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА ЗВЕНОТО
7.1 Съвместна стопанска дейност с външни организации и
партньори
Научният архив на БАН не осъществява съвместна стопанска
дейност с външни организации и партньори.
7.2 Отдаване под наем на помещения и материална база
база.

Научният архив на БАН не отдава под наем помещения и материална
7.3 Сведения за друга стопанска дейност.

Научният архив на БАН извършва стопанска дейност по обслужване
на читателите в читалнята към архива – издава читателски карти,
репродуцира документи и предоставя услуги по ценоразпис.
8. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА НА-БАН ЗА
2014 Г.
В отчетът за касовото изпълнение на бюджета на Научен архив за
2014 г. по-долу е представен кратък финансов анализ на получените приходи
от бюджетни средства, собствените приходи, както и направените разходи
към 31.12.2014 г.
Приходи:
През 2014 г. са постъпили общо приходи в размер на 214079 лв., в
това число:
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(1) Бюджетна субсидия за 2014 г.
199133 лв.
(2) Собствени приходи
5021 лв.
(3) Вътрешни трансфери между звената от
Администрация на БАН
6845 лв.
(4) Безналични трансфери между звената от
Администрация на БАН
3080 лв.
Наличност на 01.01.2014 г.
2195 лв.
Разходи:
Общо разходите на Научен архив на БАН за 2014 г. са в размер на
216099 лв., както следва:
- от бюджетна субсидия
198958 лв.
- от собствени средства
7216 лв.
- Вътрешни трансфери между звената от
Администрация на БАН
9925 лв.
В таблицата по-долу е представено разпределението на разходите по
параграфи:
Параграф

Наименование

Стойност,
лв.

01-00

Заплати и възнаграждения

167679

02-00

Други възнаграждения

2473

05-51

Вноски за фонд ДОО

19974

05-60

Здравни осигуровки

8329

05-80

Фонд ДЗПО

2240

10-12

Медикаменти

10-13

Постелен инвентар и облекло

35

10-14

Учебен и НИР и библиотека

35

10-15

Материали

10-16

Вода, горива и енергия

10-20

Външни услуги

3663

10-30

Текущ ремонт

-

-

5194
581
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Параграф

Наименование

Стойност,
лв.

10-40

Данъци, мита, такси (др. фин. услуги)

-

10-51

Командировки в страната

10-51

Командировки в чужбина

-

10-69

Други разходи за фин. обсл. в банка

-

10-91

СБКО

-

10-40

Данъци СБКО

-

29-92

Други разходи за лихви

-

40-00

Стипендия на докторанти, в т.ч. и

-

1082

здравни осигуровки
52-00

Придобиване на друго оборудване и

53-00

Програмни продукти

-

1098

Представителни

-

Общо разходи за дейността :
Наличност на 01.01.2015 г.

4814

216099
175 лв.

9. СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ В ИЗДАТЕЛСКАТА И
ИНФОРМАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА НАУЧНИЯ АРХИВ НА БАН
Издателската дейност на Научния архив се осъществява с помощта
на партньорски организации и във външни печатни бази, с цел
популяризиране на съхраняваните документи и представяне на създадените
изложби. За изложбата „Тарас Шевченко и България“ са издадени брошура и
аудиодиск.
Периодично се допълва и усъвършенства представянето на
документното богатство в Интернет чрез електронни описи и показалци.
Основен проблем си остава липсата на собствен сървър, чрез който да се
представят и управляват дигитализираните материали.
10. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАУЧНИЯ СЪВЕТ НА НА-БАН
Научният архив на БАН няма Научен съвет.
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11. КОПИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА РАБОТА В НАУЧНИЯ АРХИВ
НА БАН
ред.

Научният архив на БАН не е променял Правилника си за вътрешния

12. СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА, ИЗПОЛЗВАНИ В ОТЧЕТА И
ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО
а.е. – архивна единица
БАН – Българска академия на науките
БНР – Българско национално радио
ДАА – Държавна агенция архиви
ЕСФ – Европейски социален фонд
ИБЕ – Институт за български език
ИБЦТ – Институт за балканистика с център по тракология
ИЕФЕМ – Институт за етнология и фолклористика с Етнографски
музей
ИИстИ – Институт за исторически изследвания
ИЛ-БАН – Институт за литература
КМНЦ – Кирило-методиевски научен център
МОН – Министерство на образованието и науката
НА – Научен архив
НА-БАН – Научен архив на Българска академия на науките
НАИМ – Национален археологически институт с Музей
НБКМ – Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
РА – Румънска академия
РАН – Руска академия на науките
Сб. – сбирка
СУ – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
УниБИТ – Университет по библиотекознание и информационни
технологии
Ф. – фонд
13. ПРИЛОЖЕНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Разпечатка на Приложение №1.1. – Списък на публикациите
Разпечатка на Таблица 01 – Персонал
Разпечатка на Таблица 02 – Изследователски състав
Разпечатка на Таблица 03 – Брой публикации през 2014 г.
Разпечатка на Таблица 04 – Проекти, финансирани от
Национален фонд „Научни изследвания“
Разпечатка на Таблица 11 – Проекти, разработвани в
международно сътрудничество в рамките на междуакадемични
договори и споразумения (ЕБР)
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

Разпечатка на Таблица 14 – Дарения, получени през 2014 г.
Разпечатка на Таблица 23 – Списък на успешно защитилите
дисертационен труд докторанти през 2014 г.
Разпечатка на Таблица 24 – Участие в подготовка на специалисти
през 2014 г.
Разпечатка на Таблица 25 – Участие в подготовка на специалисти
през 2014 г. (общо за звеното)
Разпечатка на Таблица 26 – Експертна дейност през 2014 г.
Разпечатка на Таблица 27 – Експертна дейност през 2014 г. (общо за
звеното)
Разпечатка на Таблица 30 – Участие през 2014 г. в международни
конференции с доклади или съавторство
Разпечатка на Таблица 31 – Участие през 2014 г. в международни
конференции с доклади или съавторство (общо за звеното)
Разпечатка на Таблица 34 – Научно сътрудничество
Разпечатка на Таблица 35 – Осъществени през 2014 г.
командировки за участие в научни прояви (конгреси, конференции
и др.) в чужбина
Разпечатка на „Отчет на проект за съвместни научни
изследвания“

14

Приложение №1.1.

Списък на публикациите
1.1.1. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ В СПИСАНИЯ И ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ
1.1.1.1 Публикации, които са реферирани и индексирани в световната
система за рефериране, индексиране и оценяване и са включени в
издания с импакт фактор IF (Web Of Science) или импакт ранг SJR
(SCOPUS)

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

1.1.1.2. Публикации, които са реферирани и индексирани в световната
система за рефериране, индексиране и оценяване
Вапцарова, Г., Д. Илиева. Архивът на д-р Петър Дертлиев в Научния архив на
БАН.// Наука, бр. 2, 2014, с. 13 – 16. (ISSN 0861 3362).
Вапцарова, Г., Д. Илиева. Васил Друмев, митрополит Климент: един живот в
полза на отечеството.// СпБАН, 2014, № 1, с. 34 – 39. (ISSN 0007 - 3989).
Вапцарова, Г., Д. Илиева. Иван Ев. Гешов – един от първите изследователи на
творчеството на Феликс Каниц.// СпБАН, № 6, 2014, с. 89-92,. (ISSN 0007 3989).
Вапцарова, Г., Д. Илиева. Изложба, посветена на 175 години от рождението на
професор Марин Дринов.// СпБАН, № 6, 2013, с. 130-132. (ISSN 0007 - 3989).
Вапцарова, Г., Д. Илиева. Константин Иречек и България.// СпБАН, 2014, № 5, с.
71-80. (ISSN 0007 - 3989).
Вапцарова, Г., Д. Илиева. Първият национален исторически архив. 145 години
НА БАН.// СпБАН, № 6, 2014, с.84-89,. (ISSN 0007 - 3989).
Величкова, Цв. Дарителската традиция в Българската академия на науките.
Наука. №9, 2014, с. 7-12.
Симеонова, Р., Цв. Величкова, В. Георгиев. „Дигитализация в Научния архив на
БАН – състояние и перспективи“. Писменото наследство и информационните
технологии. El`Manuscript-2014, 2014, с. 79-80; ISBN 978-954-9787-25-2;
Российский индекс научного цитирования - www.elibrary.ru
1.1.1.3. Публикации без рефериране и индексиране в световната система за
рефериране, индексиране и оценяване (в световни вторични
литературни източници). Излезли от печат през 2014 г.

1.1.1.3.1. Излезли от печат
1. Vapzarova, Gabriela, Darina Ilieva. Scientific Archive of the Bulgarian Academy of
Sciences – the Oldest Archival Institution of Bulgaria. // Науковий Вiсник,
Iсторични науки. Збiрник наукових праць, випуск 3.38 (110). Миколаiв, МНУ,
2014, с. 153 – 159. (ISSN 2078 - 2128).
2. Вапцарова, Г., Д. Илиева, Д. Атанасова. Иновационные технологии сохранения
культурно-историческото наследия в Научном архиве и Центральной
библиотеке Болгарской академии наук. – В: Фундаментальная наука: Проблемы
изучения сохранения и реставрации документального наследия., Москва, 2013,
с. 45 – 51. (ISBN 978-5-9902500-7-9).
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3. Вапцарова, Г., Д. Илиева. Българо-полски културни и научни връзки 19 – 20 век
на базата на документални източници от НА БАН. - В: Сборник с доклади от
конференция, 2014, с. 10 – 19, http://www.ihist.bas.bg
4. Вапцарова, Г., Д. Илиева. Историко-культурное наследие Научного архива
Болгарской академии наук и его европейское измерение. – В: Фундамен-тальная
наука: Проблемы изучения сохранения и реставрации документального
наследия., Москва, 2013, с. 71–75. (ISBN 978-5-9902500-7-9).
5. Вапцарова, Г., Д. Илиева. Първостроителите на БКД и БАН. Homo Sciens, бр. 8,
2014, с. 3. (ISSN 1312 8884).
6. Величкова, Цв. „Наградите от фонд „Кесяков“ при БАН за опознаването и
сближаването на полския и българския народ“ - В: Сборник с доклади от
конференция, 2014, с. 32-39, http://www.ihist.bas.bg
7. Марчева, Р. „Обезпрашаване на книги и документи в библиотеки и архиви”
Сп.”Библиотека“, №6, 2014г. с.56-67
8. Марчева, Р. „Превантивна консервация в библиотеки и архиви”, в
„Литература… Наука… Библиография. Сборник, посветен на 70-годишния
юбилей на доцент д-р ТАТЯНА ЯНАКИЕВА, Университетско издателство „Св.
Климент Охридски“, 2014г., с.264-273.
9. Симеонова, Р., Ч. Ветов. 2014. „Фотографски материали за живота и дейността
на полковник Петър Дървингов, съхранявани в Научния архив на БАН
(Съставяне на частичен опис за периода от 1892 г. до 30-те години на XX век).“
// Сборник „110 години от Илинденско-Преображенското въстание и
българската национална идея от Сан Стефано до Букурещ (1878-1913)“,
Благоевград, 695-711.
10. Стоичкова, Д., Е. Дяконова. Участието на Иван Евстр. Гешов в списването и
издаването на списанието „Библиотека Св. Климент“.// Минало, бр. 4, 2014, с.
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Вапцарова, Г., Д. Илиева, Константин Иречек (1854 – 1918). 160 години от
неговото рождение (за ИДА).
Вапцарова, Г., Д. Илиева, Научный архив Болгарской Академии Наук –
сокровищница документов национального и мирового значения (за Украйна).
Колева Г., Др. Томов, Цв. Радулов. Документални следи за влиянието на
Шевченко върху българската литература. Според материали, съхранявани в
Научния архив на БАН. – В: Шевченково утро.
Колева Г., Др. Томов, Цв. Радулов. Михаил Драгоманов във фондовете на НАБАН. – В: Алманах Украинистика.
Николова, М. Проф. Донка Правдомирова на 70 години“ – юбилеен творчески
портрет на проф. Д. Правдомирова. //Библиотека.
Радулов, Цв. Кореспонденцията на Иван Евстр. Гешов като свидетелство за
обществено-политическата и културно-просветната му дейност. Документи,
съхранявани в НА-БАН. // Наука.
Стоичкова, Д., А. Атанасов. Обзор на фонд 216 „Димитър Ненов“. (за „Архивен
преглед).
Стоичкова, Д., Е. Дяконова. БКД и БАН в българското законодателство. (за
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1.1.1.4. Научни монографии в България
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1. Цв. Величкова, Л. Дашовска. Основатели и учени на БАН. По случай 145 г. от
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1.1.1.9. Съвместни научни публикации с чуждестранни учени
1.1.1.10. Цитати и/или отзиви, публикувани през 2014 г.
1. Гешева, Й. Иван Евстратиев Гешов и Българското книжовно дружество: от
дописен член до председател (1881-1911 г.), сп. Наука, кн. 6/2014, с. 30-33.
2. Гешева, Й. История на Българска академия на науките (1869-2014). Академично
издателство „Проф. Марин Дринов“, С., 2014, 393 с. Автори: Д. Христов, Й.
Гешева, Н. Поппетров, Е. Кандиларов, И. Марчева. (на коректури) (Й. Гешева Глава Втора: Българското книжовно дружество по пътя на своето утвърждаване
и преобразуване - с. 62-118).
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