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Уважаеми дами и господа, 

 

На 16 ноември 2021 г. Народната библиотека „Иван Вазов“ ще проведе 

Национален колоквиум •По следите на българската книга: Описи. Находки.   

Библиология•, посветен на 100-годишнината от създаването на отдел „Специални 

сбирки“ (1921 г.). Това ще бъде трето издание на форума, след проведените през 2003 

и 2014 г. издания, посветени съответно на 100-годишнината от рождението на д-р 

Маньо Стоянов, библиограф, историк, богослов, книговед, директор на библиотеката 

(1945–1948) и 160 г. от рождението на Лука Касъров, енциклопедист, лексикограф, 

библиограф и поддиректор (1902–1915). 

 

Форумът ще се проведе в две сесии с доклади в следните тематични рамки: 

Панел Специалните сбирки на Пловдивската народна библиотека (колекции 

Ръкописни книги, Старопечатни книги,  Редки и ценни издания, Периодични издания, 

Портрети и снимки, Български исторически архив). 

Панел Методика на работата със специалните колекции (материали с 

теоретичен и практико-приложен характер, фокусирани върху: Актуални проблеми на 

идентификацията и описанието на ръкописни, книжовни, графични и картографски 

паметници (работа с оригинали). Управление на специални колекции. Изграждане, 

организиране и разкриване на фондове от уникални, редки и ценни издания, според 

специфични критерии и утвърдените национални хронологични граници. 

Фондоконституиращи принципи – рядкост, ценност, куриозитетност. 

Остойностяване. Проверка на специалните колекции: методология). 

При невъзможност форумът да се проведе присъствено, предвид сложната 

епидемична обстановка, същият ще се състои в дигитален или хибриден  формат. 

Представените доклади ще бъдат публикувани в сборник. 

 

Имам удоволствието да Ви поканя да участвате с доклад в научния форум. 

 

Можете да заявите своето участие до 30.06.2021 г., попълвайки онлайн 

регистрационен формуляр. Отговор на заявлението ще получите до 15.07.2021 г. 

 

Изисквания 

o За участие в събитието ще бъдат приемани само материали, пряко свързани с 

тематичния обхват на колоквиума. 

o Експозе при представянето – в рамките на 15 мин. 

 

Информация 

Контактно лице: д-р Петко Георгиев 

Тел.: (+359 32) 654 904 

e-mail: nbiv.plovdiv@gmail.com                              

 С уважение: Димитър Минев 

                       Директор 

https://libplovdiv.com/index.php/bg/natzionalen-kolokvium-po-sledite-na-balgarskata-kniga-opisi-nahodki-bibliologiya


 

 

Dear colleagues, 

 

On November 16, 2021, the Ivan Vazov National Library will hold a National Colloquium 

entitled In the Footsteps of the Bulgarian Book: Inventories. Finds. Bibliology, dedicated to 

the 100th anniversary of the establishment of the Special Collections Department (1921). 

This will be the third time the forum will be held, since 2003 and 2014, respectively 2003 

marked the 100th anniversary of the birth of Dr. Manyo Stoyanov, bibliographer, historian, 

theologian, bibliologist, director of the library (1945–1948), while in 2014, we celebrated 160 

years since the birth of Luka Kasarov, encyclopedist, lexicographer, bibliographer and deputy 

director (1902–1915). 

 

The event shall be organized in two sessions of presenting papers in the following thematic 

frameworks:  

*Special Collections of the Plovdiv National Library (collections Manuscripts, Old Printed 

Books, Rare and Valuable Editions, Periodicals, Portraits and Photographs, Bulgarian 

Historical Archive). 

 

*Methodology for working with special collections (materials of a theoretical and practical 

nature, focused on: Current issues of the identification and description of manuscripts, 

literary, graphic and cartographic monuments (work with originals). Management of special 

collections. Development, organization and disclosure of collections of unique, rare and 

valuable editions, according to specific criteria and the established national chronological 

borders. Collection development principles – rarity, value, peculiarity. Value assessment. 

Special collections validation methodology. 

 

In case physical attendance is not possible due the complex pandemic situation, the meeting 

will be held in digital or hybrid form. 

The presented papers will be published as conference proceedings. 

 

I am pleased to invite you all to participate with a paper in the scientific forum. 

 

You can apply for participation by 30.06.2021 by filling out the online registration form. You 

will receive a response to the application by July 15, 2021. 

 

Requirements 

o Only materials directly related to the thematic scope of the colloquium will be accepted for 

participation in the event. 

o Presentations duration – within 15 minutes. 

 

Contact details: 

Petko Georgiev, Ph. D. 

Phone: (+359 32) 654 904 

e-mail: nbiv.plovdiv@gmail.com   
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