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Резюме: Предмет на изследването е монографичната продукция
със справочно-информационна тежест на преподавателския състав на
институцията и близко стоящите до тази институция дейци на
информатизацията. Чрез ризоматичната методология на моделиране е
достигната целта на проучването – да бъде синтезирана генеалогия на
продукция от 270 заглавия на преподавателите на ДБИ – УниБИТ –
първото специализирано учебно научноизследователско звено в
библиотечно-информационното образование в България, консолидиращо
отечествената библиосфера в кондиция с планетарната, – и стоящите
близко до тях (съавтори, редактори, рецензенти) по целия хронотоп 19502019 г. (1. изд. – 1930 г.), свързани с коренището на Катедра
„Библиотекознание и библиография” (в годините и други названия) и
дъщерните й образования.
Ключови думи: ДБИ – УниБИТ, Катедра „Библиотекознание и
библиография”, биобиблиография, монографична справочноинформационна продукция, библиометрия, наукометрия, хуманитарни
измерения

Въведение
Днес съществуващата Катедра „Библиотекознание и библиография”
(в год. – и др. назв.: „Библиография” – 1964-1992, „Библиография и научна
информация”
–
1992-1997,
„Библиотекознание”
–
1968-1997,
„Библиотекознание и библиография” – 1998-2008; 2019- , „Библиотечни
науки” – 2008-2018) на Университета по библиотекознание и информационни
технологии
–
УниБИТ
е
първото
специализирано
учебно
научноизследователско звено в библиотечно-информационното образование в
България. Новосъздаденият на 1 ноември 1950 г. Държавен библиотекарски
институт (ДБИ – в год. – и др. назв.: Инст. по библиотечно дело – ИБД – 19891992, Полувисш инст. по библиотечно дело – ПИБД – 1993-1997, Колеж по
библиотечно дело – КБД и Колеж по библиотекознание и информ. технологии
– КБИТ – 1998-2003, Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ.
технологии – СВУБИТ – 2004-2009, УниБИТ – 2010- ), кани Т. Боров (19011993) за хоноруван преподавател по сцециалните дисциплини.

Към живия класик е отправена молбата през първата уч. 1950/1951 г. да предложи тези
дисциплини и той прави техен план, както и план за заседание за Катедра по библиография при
ДБИ (за зимния семестър на уч. 1951/1952 г.). Убеждавайки се, че ДБИ ще има полувисш статус, Т.
Боров разработва идеята си за създаване на специалност „Библиотекознание и библиография” в
Софийския университет „Св. Климент Охридски” – СУ, която се открива от началото на уч.
1954/1955 г.

Цели пет и половина десетилетия ще бъдат необходими на
обществения интелект, за да стане възможно през 2004 г. архитектът
на постнекласическата информационна среда Стоян Денчев да
отстои, осъществи и завещае на потомците ДБИ – ИБД – ПИБД –
КБД – КБИТ през 2004 г. като ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ – СВУБИТ, и
след едно друго половин десетилетие, през 2010 г. – като
УНИВЕРСИТЕТ – УниБИТ.
Пет години след създаването на ДБИ се учредява Катедра
в СУ (дн.: „Библиотекознание, научна информация и културна
политика” – БНИКП) по инициатива на Т. Боров, която съществува
като отделна специалност само две години и възвръща своята
самостоятелност едва след 40 години… Ликвидиран е и
емблематичният Български библиографски институт (ББИ)...
През 1953 г. в СУ е основана Катедра „Архивистика”, в
която има дисциплина „Библиотекознание и библиография” (от
1955). В СУ библиотековедски дисциплини се преподават от 1924 г.:
библиотекознание – С. Аргиров (1924-1935); библиотекознание и
библиография – Н. Михов (1940-1941); Т. Боров (1943-1969).

Методология на изследването
Монографичната
справочно-информационна
продукция
на
преподавателите на ДБИ – УниБИТ и стоящите близко до тях (съавтори, редактори,
рецензенти) като предмет на изследването е биобиблиографирана чрез
ризоматичната методология по целия хронотоп на тази продукция за 1950-2019 г.,
чрез което е достигната целта – да бъде синтезирана генеалогия на трудовете.

Резултати
ДБИ и неговата главна катедра полагат основите на библиотечната и
библиографска професия в България. Разкритият в цялост от Т. Боров характер
на библиотечната наука като СПОМАГАТЕЛНА и произтичащата от тази
онтология квалиметрия на библиотечно-информационното образование:
симбиоза на наука – практика, са в основата на платформата на ДБИ, където
преподават най-добрите специалисти не само в съответните области, но и в

страната. Това се възпроизвежда с още по-голяма сила след 2002 г. от
наследниците на ДБИ: КБИТ – СВУБИТ – УниБИТ.

Именно Катедрата „Библиотекознание и библиография” – в синхрон с другите
катедри на УниБИТ – става база за апробиране и въвеждане на най-съвременните методи
на обучение и изследване на библиосферата на световно ниво. Тук се реализират
иновативни платформи като Лабораторията по библиотечни технологии (LibLab),
„Бългapcкитe гpaдoвe пpeз Възpaждaнeтo”, „Авторскоправна политика на
библиотечните и културните институции”. С два топоса (София; Санкт Петербург) е
издаден първият и единствен в света обобщаващ труд „Увод в хуманитарната
библиография”...
Сред преподавателите на катедрата и дъщерните й образования са личности,
специализирали и дори получили научни степени от най-авторитетните библиотечни
академични институции в чужбина, в които и днес преподават – например: историографът и
специалист по западна литература доц. д-р Елена Нерлих–Златева – Унив. на Йена
„Фридрих Шилер”.
ДБИ се създава в ситуация, в която назрява НЕОБХОДИМОСТТА ДА СЕ
ОБЕДИНИ И ОСИГУРИ В ЕДНО УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ комплексната образователна
научно-теоретична и практико-приложна подготовка на специалисти по библиотечноинформационно дело. Архитекти на ДБИ – УниБИТ – АВТОРИ на ПЪРВИТЕ
ОБОБЩАВАЩИ МОНОГРАФИЧНИ ТРУДОВЕ със СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКА
ТЕЖЕСТ от синтагмата на ДИФЕРЕНЦИРАНОТО ПОЗНАНИЕ са личности, получили
образованието си в България, но и специализирали в чужбина (Италия, Германия,
Русия…), които стават преподаватели на института и са свързани и практически, и
интелектуално с ББИ, НБКМ, ЦБ на БАН, СУ… – Ц. Цветанов, М. Василев, Б. Десев, Д.
Кършовска, Д. Ганчева-Божинова, В. Младенова, П. Митрани, Б. Паунов, Д.
Правдомирова, М. Младенова… (по год. на ражд. и хронолог. на поява на тр.). Такива са и
подготвящите ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИЯ СИНТЕЗ на ОТРАСЛОВОТО библиотечнобиблиографско знание – Т. Арабаджиева, С. Кралев, Г. Драганов, Т. Бончева.

Изводи/Дискусия
Фокусираните
личности
следва
да
компаративистично от историографско гледище в
монографични трудове:

бъдат
осмислени
свод на техните

- библиотековедът, библиографът и книговедът ЦЕНКО
ЦВЕТАНОВ (1904-1960), преподавател в ДБИ по общо библиотекознание и
история на библиографията (1951-1960), директор на ДБИ (1953-1960) –
завършил педагогика в СУ (1929), учителствал във видинските села (1922-1926) и
София (1929-1939), литератор – детски писател, преводач, сътрудник на Мин. на
народната просвета и информацията и изкуствата, директор на издателство
„Нар. просвета”, старши уредник в ББИ (1948-1953), съставител на „Годишника
на ББИ” (Т. 2: 1947-1951. – 1953) и редактор на „Български книгопис”: съч.: „Българска библиография. Истор.
преглед и днешно състояние” (1955; 2. изд. 1957) (учебник за – тук и по-надолу: у/ДБИ); „Материали по
история на българската библиография до Освобождението” / ББИ ; Под ред. на Т. Боров (1955); „Българската
книга след Девети септември. Статистически анализ” (1952); „Училищни и детски библиотеки” (1930);
„Детски библиотеки” (1953; 2. изд. 1960) (у/ДБИ); „Общо библиотекознание” / съавт.: Е. Кирова (1956)
(у/ДБИ); „Единни правила за описание на печатните произведения в масовите библиотеки” / съавт.: Д.
Ганчева-Божинова, Л. Албанска (1951; 2. изд. 1953; 3. разш. и прераб. изд. 1961) (у/ДБИ); „Таблици на
десетичната класификация за масовите библиотеки” / съавт.: Д. Икономова (1951; 2. попр. и разш. изд. 1955;
3. попр. изд. 1960); „Авторски таблиции / ред. … (1952; 2. попр. изд. 1954); „Минимум библиотечна техника” /
състав.: …, Н. Буссе (1951; 2. изд. 1953);

- книговедът, историкът на книгата и писмото,
полиграфистът МАРИН ВАСИЛЕВ (1907-1983), преподавател в ДБИ по
книгознание (1950-1970) и автор на първите български учебници в
областта, положил основите на дисциплината, завършил икономика в
Държ. средно у-ще по книгопеч. и граф. изкуства при Държ. печатница
(1928) и в Свободния унив. (дн.: Унив. за нац. и световно стопанство)
(1933), ръководил уч. работилница в Държ. печатница (1928-1948),
преподавал във Вечерното полигр. у-ще (1935-1944), в Полигр. техникум
(1945-1950) и в СУ (1956-1971), директор на Полиграфиздат (1948-1950),
заместник-началник на Управл. на издателствата, полигр. промишленост
и книгоразпростр. (1950-1965), създател на първото и единствено полигр.
списание у нас „Полиграфия” (1949): съч.: „История и техника на
книгата” (1955) (у/ДБИ); „Общо и приложно книгознание” ([2. попр. изд.]
1963; [3.] доп. изд. 1970. – В кн. означ.: 2. изд.) (у/ДБИ); „Книгознание :
Учеб.
за
учениците
от
средните
Търг.
у-ща
–
спец.
„Книгоразпространение” / съавт.: Б. Ватрачки (1971);

- библиографът – историк и критик на библиографията,
теоретикът на библиофилството в библиографското знание,
библиографоведът, библиотековедът БОРИС ДЕСЕВ (1910-1979),
преподавател в ДБИ по обща библиография, справочно-библиографска
работа и работа с читателя (1951-1979), където завежда Катедра
„Библиография” (1964-1979), завършил Първа мъжка гимназия – София
(1929) и славянска филология в СУ (1936), където слуша лекции по
библиотекознание при С. Аргиров, библиотекар в Софийска градска библ.
(1939-1941), ръководил създаването на ученическите библ. в Столична
община (1942-1943), библиотекар на нотната библ. на Военнопредставителния ансамбъл (1949-1950); създателят на безаналоговата
христоматия по българска обща библиография (1976): съч.:
„Христоматия по българска обща библиография... До Освобождението”
(1976) (у/ДБИ); „Справочно-библиографски издания” (1960) (у/ДБИ);
„Форми и методи на работа с читателя в библиотеката” (1956) (у/ДБИ);
„Практическо ръководство по нагледна агитация в библиотеката” (1955;
2. попр. и доп. изд. /редуц. загл.: „Нагледна агитация в библиотеката”/
/1965/) (у/ДБИ);.

- библиотековедът ДОРА КЪРШОВСКА (1917-1997),
преподавател в ДБИ по библиотечни каталози (1951-1972), завършва
Първа девическа гимназия – София (1936), романска филология в СУ
(1941), преподавател по френски език в Цариброд (1942-1944) и в с.
Брегово, Видинско (1945-1947); след едногодишен курс за библиотекари –
висшисти (1948) библиограф в отдел „Обработка” в Нар. б-ка;
библиотекар в ДБИ (1950), където участва във формите на квалификация
на библиотекари от читалищните и у-щните б-ки; оказва методическа
помощ при изграждане на системата от каталози в библиотеките в
страната; разработва частната методика на класификационния
процес на документи; сътрудничи на сп. „Библиотекар”: съч.:
„Библиотечни каталози” (1955; 2. прераб. изд. 1961; 3. доп. и прераб. изд.
1965; 4. осн. прераб. изд. 1970) (у/ДБИ); „Ръководство за селската
библиотека” / съавт.: Е. Кирова, С. Шиклев (1954);

- библиографът и библиотековедът ДОРА ГАНЧЕВАБОЖИНОВА (1920-1999), преподавател в ДБИ по комплектуване и
организация на библиотечните фондове (1950-1968), завършила
Американския колеж в Ловеч (1938), история на изкуството в Унив. на
Флоренция – Италия) и библиотекознание и библиография в
специализираното у-ще към този унив. за библиотекари, библиографи,
архивисти и палеографи (1938-1943); библиограф в Нац. б-ка (тогава:
Държ. б-ка „В. Коларов” (1945), асистент в ББИ (1946-1949); превежда кн.
на американския теолог, библиотекар и библиограф Ърнест Ричардсън
„Теоретическа и практическа класификация” (1947): съч.: „Комплектуване
и организация на библиотечните фондове” (1956); „Организация на
библиотеката. Методична дейност” (1956); „Единни правила за описание
на печатните произведения в масовите библиотеки” / съавт.: Л. Албанска,
Ц. Цветанов (1951; 2. изд. 1953; 3. разш. и прераб. изд. 1961) (у/ДБИ)
(първи бълг. в областта); „Д-р Никола Михов : Би[oби]блиография” / съавт.:
Б. Божинова-Троянова (Год. ББИ, 1, 1948); „Библиография на българското
библиотечно дело и на българската библиография : Септември 1944 –
декември 1946” / съавт.: Н. Николаев ; разпред. и обща ред. Б. БожиноваТроянова (Год. ББИ, 1, 1948, с. 655-680);

- библиотековедът – библиограф ВАСИЛКА МЛАДЕНОВА
(1921-1994), преподавател в ДБИ по библиотечни фондове и каталози
(1961-1981), завършила Първа девическа гимназия – София (1939),
славянска филология в СУ (1948) и шестмесечния курс за библиотекари –
висшисти (1949); библиограф в служба „Реални каталози” и методист в
„Научнометод. отд.” на Нац. б-ка (тогава: Държ. б-ка „В. Коларов” /19491961/); въвела термина „рекомплектуване”: съч.: „Библиотечни фондове”
(1976) (у/ДБИ); „Каталозите – средство за пропаганда на най-добрите
книги в библиотеките” (1954);

библиотековедът
и
библиографът
ТОДОРКА
АРАБАДЖИЕВА (1926-2017), преподавател в ДБИ по специална
библиография (библиография по естествени науки /природни и
приложни/)
(1967-1983),
инженер-лесовъд,
дипломирана
в
Лесотехническия фак. към СУ (1949); учител на лесовъден отдел в
Техникума
„Х.
Ботев”
–
София
(1951-1953);
специализира
библиотекознание и библиография в ДБИ (1954), Санктпетербургския
(тогава: Ленинградски) инст. по култура – Русия (1967), Германската нац.
б-ка във Франкфурт и Унив. и градска б-ка Кьолн (1972); участник във
въвеждането и осъществяването на диференцираното информационно
обслужване на специалисти като библиограф в отдел „Обработка”
(1954-1956), методист в „Научнометод. отд.” (1956-1961), библиотекар
в Специализ. читалня по медицинска литература, природни и
приложни науки в НБКМ (1961-1967);

- библиографът и библиотековедът ПЕНКА МИТРАНИ
(1926- ), преподавател в ДБИ по сравочно-библиографска работа (19731981), завършила стоматология в Стоматологичния фак. (СФ) на
Медицинска акад. (МА) – София (1950) и библиотекознание и
библиография в ДБИ (1954), главен библиотекар в библиотеката на СФ
при МА (1950-1973), където защитава докторат по медицина по
стоматологичните научни изследвания в България, отразени в публ. от
1870-1970 г. (1973), структурирала на база на отрасловия тр. универсален
модел на едноим. уч. дисциплина (срв. и: създ. от П. М. разд. „Медицина”
за „Таблици за десетична класификация” /1985/): съч.: „Справочнобиблиографска и информационна работа в библиотеката” (1982) (у/ДБИ);

библиографът, библиографоведът и библиотековедът
СТЕФАН КРАЛЕВ (1927-1989), преподавател в ДБИ по специална
библиография (библиография на обществените науки), завършил
библиотекознание и библиография в ДБИ (1955) и Санктпетербургския
държ. инст. по култура (1970), методист в Окръжна дирекция
„Библиотеки” в София (1955-1959) и в отдел „Библиотеки” към
Комитета за изкуство и култура (дн.: Мин. на културата /1959-1973/),
завеждащ в ДБИ Катедра „Библиография” и заместник-директор на ДБИ
(1979-1987); утвърждава източниковедския подход към библиографската
информация: съч.: „Списание Библиотекар : Темат. показалец. 19531983” / състав. Н. Шуманова ; ред. С. Кралев (1989);
-

- библиотековедът и библиографът, специалистът по работа с
читателите БОГОМИЛ ПАУНОВ (1927-2002), преподавател в ДБИ по
работа с читателите (1967-1988), където завежда Катедра
„Библиотекознание” (1968-1978), завършил правни и държавни науки в СУ
(1953) и библиотекознание (курс за библиотекари висшисти, организиран
от Мин. на културата /1954/), библиотекар в „Справочния отдел” и
методист в „Метод. отдел” на НБКМ (1962-1967), наблюдавал
поведението на читателя – специалист в информационна среда
(НБКМ); удостоен с медал „100 г. Народна библиотека”, орден „[Св. Св.]
Кирил и Методий”, звание „Заслужил учител”: съч.: „Основи на работата
с читателите в общообразователните библиотеки” (1976) (у/ДБИ);
„Аудиовизуалните средства в работата на библиотеките” / състав. Стоил
Ат. Ганев (1985) (у/за ДБИ);

библиографът
на
съвременната
литература
по
обществознание и аналитикът на библиографията по естествени науки
(природни и приложни) и библиографоведът ГАНЧО ДРАГАНОВ
(1929-2011), преподавател в ДБИ по специална библиография на
природните и приложни науки, където завежда Катедра
„Библиография” (1987-1992), завършил философия в СУ, направил едни от
първите библиометрични и наукометрични проучвания на
литературата по библиотекознание и библиография;

- библиотековедът и историкът на библиотеките
ТЕМЕНУЖКА БОНЧЕВА (1934- ), преподавател в ДБИ по общо
библиотекознание и история на библиотеките (1970-1990), завършила
обща история в СУ (1961), директор на ДБИ – ИБД (1987-1990),
построила лекциите си като генезис на библиотеки по хронотопа на
трансформиране на история на библиотеките в история на
библиотечното дело, фундиран от (специалната) история на
библиотеките на ХХ в. – на българските историци от: 30-те год. – В.
Класанов, 40-те год. – Т. Боров, 50-те и 70-те год. – Ц. Цветанов и Е. Кирова
и чуждестранните специалисти – от немските историци на 20-те – 40-те
год. (А. Хасел, Й. Форстиус, Ф. Милкау) през полския историк на 40-те год.
Ю. Грич до англо-американските специалисти от 40-те – 70-те год. (Дж.
Шира, Ел. Джонсън)…

Заключение
На свързаните с коренището на съвременната Катедра
„Библиотекознание и библиография” принадлежи авторството на появилите
се в периода от 90 години: 1930-2019 г. 270 КНИГИ по библиотечноинформационно дело със справочна тежест. 30 от тях са от синтагмата на
ДИФЕРЕНЦИРАНОТО познание на постнекласическата парадигма,
трансформираща се чрез цит. тр. в синтагма на
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОТО. Така се синтезира цяла фаза на научнопрактическо осмисляне на библиотечно-библиографската теория и
практика, и със следващите изд. на цит. загл. се достига до 42 публ., от
които: 7 кн. – 2 общи справочника и 5 изд. уч. литература – получават общо
12 изд.: осем (8) от общите и отрасловите справочници принадлежат на
петима (5) авт. (Д. Ганчева-Божинова, Ц. Цветанов, Д. Кършовска, П.
Митрани); четири (4) от монографиите са дело на двама (2) авт. (Ц.
Цветанов, В. Младенова); седемнадесет (17) загл. на уч. литература и техните
разл. изд. носят авт. на осем (8) преподаватели (Д. Ганчева-Божинова, Ц.
Цветанов, М. Василев, Д. Кършовска, Б. Десев, В. Младенова, Б. Паунов, П.
Митрани); едно (1) загл. на биобиблиография (моногр. с принадл. й справ.
апарт, публ. в период. изд. – срв.: съпътстващата информ. в източника) е дело
на един (1) преподавател (Д. Ганчева-Божинова).

228
книги
от
представения
масив
от
синтагмата
на
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИТЕ и клонящите към нея творби се наблюдават в
биобиблиографските изражения с авторството на 18 преподаватели: К. Александрова
NN 2-7, Т. Арабаджиева NN 1-11, Н. Василев NN 2-18, Г. Драганов NN 1-7, М. Енчева
NN 2-4, С. Ефтимова NN 2-9, В. Загоров NN 2-8, Н. Костова NN 2-18, Р. Кръстева NN
2-4, А. Куманова NN 3-62, М. Младенова NN 3-29, П. Муканова N 2, Д. Правдомирова
NN 2-12, Е. Русинова NN 2-3, Ю. Савова NN 2-5, Д. Стойкова NN 2-3, Т. Тодорова NN 320, И. Янкова NN 3-25. Като погранични между двете синтагми са общите и
отрасловите справочници, създадени от две (2) от персоналиите: Т. Арабаджиева NN
1-11, Г. Драганов NN 1-7 [1].
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНАТА синтагма извежда четири нови вида изд. в
книжната продукция: речниците (А. Куманова NN 21, 54, Н. Василев N 246); научните
сборници (Н. Василев NN 14, 15, А. Куманова NN 51, 245); автобиобиблиографиите (А.
Куманова NN 34, 44, 50, 57); научните дневници (А. Куманова NN 37, 41, 45), които са
дело на МЕЖДУНАРОДНИ КОЛЕКТИВИ и са и УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА.
Прекъснатата и минимализирана линия на МЕЖДУНАРОДНИТЕ НАУЧНИ
СБОРНИЦИ в чест на съвременни дейци на библиосферата, заложена от изданията
на ББИ, е продължена от справочно-информационните планетарни сводове от типа на
публ. по случай 65-год. на УниБИТ юбилеен енциклопедичен сб. „GLORIA
BIBLIOSPHERAE” (2016) – А. Куманова N 245 (срв: Н. Василев N 14). Справочноинформационният апарат към това изд. във вид на вторично-документален
инструментариум, сред който – и предметен пермутационен многоезичен показалец, е
поместен в аналог. сб.: „Нишката на Ариадна” (2017) – А. Куманова N 51 (срв: Н.
Василев N 15).

МЕЖДУНАРОДНИ са и ЕКИИПИТЕ, и РАВНИЩЕТО НА УЧАСТИЕ и на
ПЕРИОДИЧНИ СБОРНИЦИ с РЕДОВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ИНТЕРВАЛ и ФИКСИРАН
ПЕРИОД НА ПУБЛИКАЦИЯ: ежегодникът „Трудове на Студентското научно общество при
УниБИТ” (2008- ) – А. Куманова N 244 (Н. Василев N 261; К. Александрова N 75), създаден по
модела на „Годишника на ББИ”, развит в новата информационна ера. Появяват се и първите
ХИБРИДНИ МНОГОЖАНРОВИ МНОГОТОМНИ ФОРМИ на МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
– първата трилогия – универсален биобиблиографски и тематичен справочник – у/УниБИТ:
„Златна христоматия на България : Аналит.-синтет. архитектоника на бълг. изящно слово от ІХ
до ХХІ в. Кн. 1, Оратория : ... по морфология ... ” / А. Куманова, Н. Василев (2013; Ново ел. изд.
2018); „... Кн. 2, Антология : ... по лексикография ...” / Н. Василев, А. Куманова (2014; Ново ел. изд.
2015; Ново ел. изд. 2018); „... Кн. 3, Историография : ... по синтактика, семантика и прагматика
...” / Н. Василев ; науч. ред. А. Куманова (2015; Ново ел. изд. 2016; Ново ел. изд. 2018).
По хронология на публикациите са установени ШЕСТ ВИДА ИЗДАНИЯ, в
модификациите на които се осъществява трансформацията на диференцирано –
интердисциплинарно познание: І. Общи и отраслови библиографски справочници; ІІ.
Речници; ІІІ. Монографии; ІV. Научни сборници; V. Учебна литература; VІ. Биобиблиографии.
С доказателствения инструментариум на биобиблиографирането и на неговия език
е: 1) коригирана несъстоятелната платформа на противопоставяне на институциите в
библиосферата; 2) оценена е дейността на ДБИ като първата в страната институция за
комплексно образование по библиосферата; 3) разкрита е ролята на ББИ като семе, връх и
мярка за цялата българска библиосфера в унисон със световната и значението на този
институт за създаването на преподавателския състав на ДБИ; 4) описана е методологическата
платформа на УниБИТ като универсален знаниев научно-практически център на
информатизацията без граници във връзка с: ББИ, НБКМ, ЦБ на БАН, СУ…

