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TABULA  GRATULATORUM 

СИСТЕМАТИЗИРАН  ХРОНОЛОГИЧНО-АЗБУЧЕН 
БИБЛИОГРАФСКИ  СПИСЪК 

НА  ПУБЛИКАЦИИТЕ  НА  ЧЛЕНОВЕТЕ  НА 
СТУДЕНТСКОТО  НАУЧНО  ОБЩЕСТВО  ПРИ  УНИВЕРСИТЕТА 

 
 

В чест 
на  61-годишнината 

на  Държавния  библиотекарски  институт – 
днес:  Университета  
по  библиотекознание 

и  информационни  технологии – 
и  10-та  годишнина 
от  избирането  на 

проф.  Стоян  Денчев 
за  Ректор 

 
 

Наст.  списък продължава помествания в Том VІ на „Трудове  на  СНО  при  УНИБИТ”   VІ  TG  (TABULA  
GRATULATORUM) по Т. І-VІ на цит. изд. (до 30.09.2010 назв. на унив.: СВУБИТ).  

В VІ  TG  са кумулирани във вид на хронологично-азбучен библиографски списък 507 записи на публикации 
на научни изследвания.  

Данните за тази продукция се виждат и от прилаганата таблица за І-ІІ; ІV-VІ  TG (2005-2011 г.), в която се 
наблюдава съответствието на поредността на:  

- TG  (І-ІІ; ІV-VІ) и  
- томовете на цит. изд. (Том. І-ІІ; ІV-VІ) (Том ІІІ – The English – Russian – Bulgarian Dictionary of Library and 

Information Terminology = Русско-болгаро-английский словарь по библиотечной и информационной деятельности = 
Българо-англо-руски речник по библиотечна и информационна дейност. – 2009 (2010). – 886 с. с ил. ; табл.):   
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          Таблица 
 

TABULA  GRATULATORUM  (TG) 
 

(Публикации в  
„Трудовете  на  СНО  при  УНИБИТ”) 

 
 

Поредна  
TG  / 

Публикация 
в том 

Общо количество 
на публикациите   

в TG  / 
Поредни номера 

1 2 

 
I  TG   

 
72   

 
Том I, 2008: 

I-ІІІ  
Студентски 
научни 

конференции 
(2005-2007) 

NN 1-72 

ІI  TG 223 

Том II, 2008: 
I-IV 

Студентски 
научни 

конференции 
(2005-2008) 

NN 1-223 

 
 

ІV  TG 
 
 

319 

Том IV, 2009: 
IV  

Студентска 
научна  

конференция 
(2008) 

NN 1-319 

 
V  TG 

 
 

419 
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Том V, 2010: 
V  

Студентска 
научна 

конференция 
(2009) 

NN 1-419 

VІ  TG            507 

Том VI, 2011: 
VI  

Студентска 
научна 

конференция 
(2010) 

NN 1-507 
 

 
 

               Прилаганият по-долу и обозначен в заглавието на наст. публ. списък по ред е VІІ  TG  (TABULA  
GRATULATORUM) и връзката му с предходните аналогични сводове (І-ІІ, ІV-VІ  TG) се наблюдава: 

- не само в следването на избраната методика за отразяване на студентските публикации,  
- но и в продължаването на номерацията в съответствие с върховото поредно число (507) на записите в VІ  

TG (срв. цит. изд.: Том І-VІ).  
               Тук  се публикуват и данни за пропуснати в предходната – VІ  TG  –  записи на студентски публикации. 
               Съдържащите се тук  записи се поднасят за първи път.  
               Тяхното обявяване е станало на  VІІ  Студентска научна конференция и изложба на университета по 
библиотекознание и информационни технологии „Информацията – фактор, мисия, истина” – „The information – 
factor, mission, truth”.       
 

 
 
 

2009  
 
 

508.  Ден на отворените врати – V Студентска научна конференция и изложба на СВУБИТ – 22 май 2009 г. [за Акад. 
интертекстуална аксиология „Светна като слънце” (Homo verbi gracilis)” и за Т. ІІ на Тр. на Студентското науч.о-во] / Пламен Трайков и 
др. // И з д а т е л  (В. Търново) : Науч. сп. за кн. / Великотърн. унив. „Св. Св. Кирил и Методий” ; Специализ. висше у-ще по 
библиотекознание и информ. технол., 2009, N 1-2, с. 70-71, с ил.  
            Други авт.: Мехмед Исмаил, Калина Велкова, Жулиета Желева. 
 
            509.  Заркова, З. Информационна картина на перспективния универсален каталог на книгоиздателство „Асеневци” за 2008-2009 
г. // И з д а т е л  (В. Търново) : Науч. сп. за кн. / Великотърн. унив. „Св. Св. Кирил и Методий” ; Специализ. висше у-ще по 
библиотекознание и информ. технол., 2009, N 3-4, с. 61-63, с ил. 
   

510.  Златкова, П. Информационная картина феномена „личность”: Социально-психологический и онтологический дискурс 
счастья : [Докл. на науч. електронна конф. на Тулския държ. унив. „Счастливые страницы в истории человечества и повседневной 
жизни людей”, 23.04.2009 г.]. // С ч а с т л и в ы е   страницы в истории человечества и повседневной жизни людей. – Тула, 2009, с. 236-
238. 
  

511.  Икономов, Н. Търновската конституция : Култ.-ист. ценност : Ключът за цялостното развитие на България. // И з д а т е 
л  (В. Търново) : Науч. сп. за кн. / Великотърн. унив. „Св. Св. Кирил и Методий” ; Специализ. висше у-ще по библиотекознание и 
информ. технол., 2009, N 3-4, с. 64-65, с ил. 
 

512.  Минева, Е. Силата на уникалната личност : Библиофилски уникат за жените на България : [Рец. за кн.: Михайлов, 
Любомир. Бележити български жени : Енцикл. – В. Търново, 2009. – 352 с. : с ил.]. // И з д а т е л  (В. Търново) : Науч. сп. за кн. / 
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Великотърн. унив. „Св. Св. Кирил и Методий” ; Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол., 2009, N 3-4, с. 69, с ил.
  
 

513.  Николов, Т. Ватиканската библиотека – културната съкровищница на света : [Рец. за кн.: Пазини, Чезаре. Ватиканската 
библиотека : Между миналото и бъдещето : Публ. лекция, 12 ноем. 2008 г. – София, 2008 г. – 16 с.]. // И з д а т е л  (В. Търново) : Науч. 
сп. за кн. / Великотърн. унив. „Св. Св. Кирил и Методий” ; Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол., 2009, N 3-4, 
с. 60, с ил. 

 
             
 514.  Николова, Б. За будителите – с почитта на ораторията и с червени и бели рози. // И з д а т е л  (В. Търново) : Науч. сп. за 
кн. / Великотърн. унив. „Св. Св. Кирил и Методий” ; Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол., 2009, N 3-4, с. 66-
67, с ил. 
             За VІІ нац. науч. конф. с междунар. участие „България – кръстопът на култури и цивилизации”, организирана от СВУБИТ на 
1.11.2009 г. 
               
            515.  Николова, Р. Индивидуалност и съвременно звучение : [Рец. за:] списание „Литературна мисъл” (N 1,  2007). // И з д а т 
е л (В. Търново) : Науч. сп. за кн. / Великотърн. унив. „Св. Св. Кирил и Методий” ; Специализ. висше у-ще по библиотекознание и 
информ. технол., 2009, N 3-4, с. 68, с ил. 
  
 516.  Стилиянов, Т. Ако умееш да обичаш и си обичан : Премиера на Джакомо Пучини в София : За оперния спектакъл 
„Момичето от Златния запад”, посетен от Студентското науч. о-во при СВУБИТ. // И з д а т е л  (В. Търново) : Науч. сп. за кн. / 
Великотърн. унив. „Св. Св. Кирил и Методий” ; Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол., 2009, N 3-4, с. 71-72, с 
ил.  
   
 
 
 

2010  
 

 
517.  Апостолова, В. и др. Видовата структура на библиографията в труда на историка Борис Десев „Христоматия по 

българска библиография... До Освобождението” (1976 г.) / В. Апостолова, Ф. Симитчиева, Т. Димитров. // И з д а т е л  (В. Търново) : 
Науч. сп. за кн. / Великотърн. унив. „Св. Св. Кирил и Методий” ; Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол., 2010, 
N 1-2-3, с. 63-66. 
 

518.  Атанасова, Е. и др. Към въпроса за преподаването на библиография по естественонаучно знание на Тодорка 
Арабаджиева / Е. Атанасова, Ж. Велчева. // И з д а т е л  (В. Търново) : Науч. сп. за кн. / Великотърн. унив. „Св. Св. Кирил и 
Методий” ; Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол., 2010,  
N 1-2-3, с. 74-75. 
 

519.  Вълковска, С. История на библиотечното дело и преподавателската дейност на Теменужка Бончева. // И з д а т е л  
(В. Търново) : Науч. сп. за кн. / Великотърн. унив. „Св. Св. Кирил и Методий” ; Специализ. висше у-ще по библиотекознание и 
информ. технол., 2010, N 1-2-3, с. 66-67. 
 

520.  Григорова, А. и др. Богомил Паунов : По въпроса за възгледа за четенето като изкуство / А. Григорова, М. Караиванова. 
// И з д а т е л  (В. Търново) : Науч. сп. за кн. / Великотърн. унив. „Св. Св. Кирил и Методий” ; Специализ. висше у-ще по 
библиотекознание и информ. технол., 2010, N 1-2-3, с. 76-77. 
 

521.  Димитрова, З. Василка Младенова и преподаването на дисциплината „Библиотечни фондове и каталози” в 
Държавния библиотекарски институт. // И з д а т е л  (В. Търново) : Науч. сп. за кн. / Великотърн. унив. „Св. Св. Кирил и Методий” 
; Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол., 2010, N 1-2-3, с. 69-71. 
 

522.  Илиева, Л. Западноевропейската литература като системно културологично явление във възгледите на Елена 
Златева. // И з д а т е л (В. Търново) : Науч. сп. за кн. / Великотърн. унив. „Св. Св. Кирил и Методий” ; Специализ. висше у-ще по 
библиотекознание и информ. технол., 2010, N 1-2-3, с. 61-63. 

 
523.  Информационна картина на феномена „личност”: Социалнопсихологичен и онтологичен дискурс : Емпирично 

изследване на Студентското научно общество при СВУБИТ / А. Куманова и др. // Н о в и информационни технологии в образователния 
процес. – София : За буквите – О писменехь, 2010, с. 49-59. 

Други авт.: Пламена Златкова, Елена Игнатова, Мария Никова. – Рез. на бълг. ез. 
 

524.  Кръстева, Й. Изследвания на персоналии от информационно-комуникативната сфера. // И з д а т е л  (В. Търново) : 
Науч. сп. за кн. / Великотърн. унив. „Св. Св. Кирил и Методий” ; Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол., 2010, 
N 1-2-3, с. 55. 
 Отзив за докладваните на VІ Студентска науч. конф. на СВУБИТ „Информация: универсалност и свобода – избор,  достъп, 
прозрачност” (21.05.2010 г.) персоналии на преподавателите от Държавния библиотекарски институт, публ. в учебника за студенти в 
дисциплините на информ.-комуникативния цикъл на знанието „Апостоли на инфосферата“ с автор А. Куманова. 
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525.  [Куманова, А. и др.] Tabula Gratulatorum [V] : Систематизиран хронологично-азбучен библиографски списък на 

публикациите на членовете на Студентското научно общество на университета : 2005-2009 (NN 1-419) / [Състав. Александра Куманова, 
Десислава Рагьова ; Библиогр. ред. Марияна Максимова.] // Т р. на Студентското научно общество при СВУБИТ (София), Т. V, 2010, с. 
7-56. – 419 ном. назв. – Без подпис.  

 
526.  Любомиров, Л. и др. Историографският възглед за българската литература в концепцията на Любомир Георгиев / 

Л. Любомиров, Г. Георгиев. // И з д а т е л  (В. Търново) : Науч. сп. за кн. / Великотърн. унив. „Св. Св. Кирил и Методий” ; 
Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол., 2010, N 1-2-3, с. 57-58. 
 

527.  Ненчева, М. и др. Марин Василев и книгознанието в България : Поглед към идеите и делото му / М. Ненчева, М. 
Тодорова. // И з д а т е л (В. Търново) : Науч. сп. за кн. / Великотърн. унив. „Св. Св. Кирил и Методий” ; Специализ. висше у-ще по 
библиотекознание и информ. технол., 2010, N 1-2-3, с. 67-69. 
  

528.  Никова, М. Концепцията на Стефан Кралев за феномена „специална – хуманитарно-научна – обществено-
политическа библиография” (За вторичнодокументалното информационно моделиране по библиографски разновидности). // И з д а 
т е л  (В. Търново) : Науч. сп. за кн. / Великотърн. унив. „Св. Св. Кирил и Методий” ; Специализ. висше у-ще по библиотекознание 
и информ. технол., 2010, N 1-2-3, с. 71-74. 
 
 529.  Николова, Б. Новият брой на информационно-аналитичното списание „Митра” (Справочно-енцикл. изд.) [: Рец. за: 
сп. „Митра” (Санкт-Петербург), 2009, N 10/14]. // Т р. на СВУБИТ (София), Т. 8, 2010, с. 479-487. 
 

530.  Ранчинска, Ц. и др. Организационно-управленският модел на библиотечното дело в България и дейността на Тодора 
Топалова като директор на Държавния библиотекарски институт (днес: Специализирано висше училище по библиотекознание и 
информационни технологии) / Ц. Ранчинска, Мари Бънкова. // И з д а т е л  (В. Търново) : Науч. сп. за кн. / Великотърн. унив. „Св. Св. 
Кирил и Методий” ; Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол., 2010, N 1-2-3, с. 56-57. 
 

531.  Стилиянов, Т. Интерактивно слово за заветите и настоящето [:VІ  Студентска  науч.  конф.  и изложба на Студентското  науч.  о-во  при  
СВУБИТ  „Информация: универсалност и свобода – избор,  достъп, прозрачност” („Information: universality and freedom – choice, access, 
transparency”]. // И н ф о р м.   б ю л.   н а   Ц е н т  р.   б и б л.   н а   Б А Н,  2 0 1 0,  N  8,   с .  17-18.  –  Публ.  на  фотогр.  от  Пленарното  заседание  на  форума   /  М.  
Таланова.  
 
 532.  [Стилиянов, Т.] Трапеза на духа : [За VІ Студентска науч. конф. в  СВУБИТ „Информация: универсалност и свобода – избор, 
достъп, прозрачност”,   21.05. 2010  г.]. // З а  б у к в и т е – О  п и с м е н е х ь, N 33, ноем. 2010, с. 2. – Без подпис. 
 

533.  Таланова, М. и др. Концепцията за руската класическа литература във възгледите на Светла Ленкова / М. 
Таланова, С. Димитров. // И з д а т е л  (В. Търново) : Науч. сп. за кн. / Великотърн. унив. „Св. Св. Кирил и Методий” ; Специализ. 
висше у-ще по библиотекознание и информ. технол., 2010, N 1-2-3, с. 59-60. 

 
 
 
 
 

2011 
 

 
534.  Ангелов, Н. Потребителският интерфейс на софтуерния продукт „Microsoft Office” (N 516). // Т р. на Студентското 

научно общество при УНИБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 414-415. 
 

535.  Ангелова, С. Информационен модел за отличен юбилеен каталог [: Рец. за кн.: 140 години Българска академия на 
науките : [Каталог] / БАН. – София, 2009. – 26 с. : с ил.] (N 490). // Т р. на Студентското научно общество при УНИБИТ (София), Т. VІ, 
2011, с. 342-343.  
 

536.  Апостолова, В. и др. Видовата структура на библиографията в труда на историка Борис Десев „Христоматия по 
българска библиография... До Освобождението” (1976 г.) / В. Апостолова, Ф. Симитчиева, Т. Димитров (N 471). // Т р. на 
Студентското научно общество при УНИБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 286-289. 
 

537.  Атанасова, Е. и др. Тодорка Арабаджиева (За преподаването на библиографията по естественонаучно знание) / Е. 
Атанасова, Ж. Велчева (N 475). // Т р. на Студентското научно общество при УНИБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 296-297. 
 

538.  Белева, Р. Българска академия на науките (60-годишнина на Института за литература: Юбилеен сборник от типа на 
библиографския алманах) [: Рец. за кн.: 60 години Институт за литература : Юбилеен сборник 1948-2008 / БАН ; Отг. ред. Иван 
Сарандев ; Авт. колектив: Аделина Германова и др. – София : Изд. Боян Пенев, 2009. –  666 с. – Посв. на 140-год. на БАН] (N 487). 
// Т р. на Студентското научно общество при УНИБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 335-337. 
 

539.  Богданов, А. и др. „Атинската школа” на Рафаело Санцио / А. Богданов, П. Павлова (N 465). // Т р. на 
Студентското научно общество при УНИБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 267-271. 
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540.  Бонева, Р.  и др. Платното на Васил Стоилов „Епохи. Българската Мадона през вековете” / Р. Бонева, В. Стоянова (N 

466). // Т р. на Студентското научно общество при УНИБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 272-276. 
 

541.  Велкова, П. За календарната симбиоза на езическите и християнските културно-символни системи [: Рец. за кн.: 
Славянски календар 2010 : Год. 47 : [Сборник от статии] / Слав. д-во в България ; Състав., ред. Никола Бобчев и др. – София, 2010. 
– 112 с. : с ил., портр.] (N 503). // Т р. на Студентското научно общество при УНИБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 370-371. 
  

542.  Веселинов, Н. и др. Информационна картина на ключовите думи в документа „Конституция на Република България” / 
Н. Веселинов, Д. Николов, Б. Александров (N 462). // Т р. на Студентското научно общество при УНИБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 261-
262. 
 

543.  Веселинова, Р. Национално-информационна система на архивите [: Рец. за кн.: Цветкова, Люба. Национално-
информационна система на архивите : Постижения, проблеми, перспективи на развитие / Науч. ред. Елена Харбова. – София : 
Софттрейд, 2009. – 100 с.] (N 498). // Т р. на Студентското научно общество при УНИБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 360-361. 
 

544.  Врайков, Ю. Архитектурното и методичното развитие на библиотеката [: Рец. за кн.: Визия за библиотеката : [Каталог] : 
Докум. изложба от плакати за библ. архитектура / Гьоте институт. – София, 2007. – 69 с . : със сн. – Кор. опис.: Vision bibliothek] (N 499). 
// Т р. на Студентското научно общество при УНИБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 362-363. 
 

545.  Вулева, Т. Съществителни собствени имена, хронологическа амплитуда и исторически епохи в библиография 
„НЕСТИНАРИАНА” : Естествена класификация (N 525). // Т р. на Студентското научно общество при УНИБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 
441-443.   
 

546.  Вълковска, С. История на библиотечното дело и преподавателската дейност на Теменужка Бончева  (N 472). // Т р. 
на Студентското научно общество при УНИБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 290-291. 
 

547.  Вълова, В. Морфологичен разрез на глаголите, причастията, прилагателните и местоименията в „История 
славяноболгарская …” на о. Паисий Хилендарски (N 524). // Т р. на Студентското научно общество при УНИБИТ (София), Т. VІ, 2011, 
с. 438-440. 
 

548.  Георгиев, И. Миниатюрна картина на диалога между българската и полската култура: вторичнодокументално 
изражение [: Рец. за кн.: Полски автори, преведени на български език : 1864-2008 : Библиогр. указател = Autorzy polscy w 
przekładzie na język bułgarski / Нар. библ. „Св. Св. Кирил и Методий”, Полски инст. в София ; Състав. Елена Янакиева и др. ; 
Библиогр. ред. Елена Янакиева. – София, 2009. – 360 с.] (N 500). // Т р. на Студентското научно общество при УНИБИТ (София), Т. 
VІ, 2011, с. 364-365. 
 

549.  Георгиева, Н. Информационна палитра за ерудита проф. Марин Дринов и за духа на Априлското въстание [: Рец. за кн.: 
Кацарева, Дочка. Професор Марин Дринов (1838-1906) : Фотоалбум. – Панагюрище : Изд. къща Оборище, 2008. – 36 с. : със сн.][: Рец. 
за кн.: Радулов, Стоян. Панагюрище. Земята на Април’1876 : Фотоалбум. – Панагюрище : Изд. къща Оборище, 2008. – 24 с. : с ил.] (N 
502). // Т р. на Студентското научно общество при УНИБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 368-369. 
 

550.  Главов, С. Картина на спедицията като средство за обезпечаване на транспорт на стоки (N 518). // Т р. на Студентското 
научно общество при УНИБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 419-421. 
 

551.  Гончаров, Б. Проблемът „зловреден КОД” : Основни видове зловреден код (N 519). // Т р. на Студентското научно 
общество при УНИБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 422-425. 
 

552.  Григорова, А. и др. Богомил Паунов (За възгледа за четенето като изкуство) / А. Григорова, М. Караиванова (N 
476). // Т р. на Студентското научно общество при УНИБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 298-299. 
 

553.  Димитрова, Е. Обективната истина – път към професионално-морална висота [: Рец. за кн.: Историци : Науч. 
изследвания в чест на доц. д-р Стоян Танев по случай неговата 70-год. : Юбил. сб. : Т. 2 / Състав. Цветана Павловска, Васил 
Параскевов. – Шумен : Унив. изд. епископ Константин Преславски, 2007. – 944 с. : със сн, табл., 1 л. портр.] (N 494). // Т р. на 
Студентското научно общество при УНИБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 351-353. 
 

554.  Димитрова, Е. Проблеми на рецензирането в съвременния научно-информационен поток (На базата на рецензията 
на Александра Куманова за труда на Татяна Берестова „Информационно пространство на библиотеката” [: Рец. за кн.: 
Информационное пространство библиотеки : Науч.-метод. пособие. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2007. – 240 с. – (Библиотекарь 
и время. ХХІ век ; N 76)] (N 479). // Т р. на Студентското научно общество при УНИБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 317-319. 
 

555.  Димитрова, З. Василка Младенова и преподаването на дисциплината „Библиотечни фондове и каталози” в 
Държавния библиотекарски институт (днес: Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии) 
(N 474). // Т р. на Студентското научно общество при УНИБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 294-295. 
 

556.  Добрева, Н. Информационна картина на техническия парк на Български държавни железници (N 517). // Т р. на 
Студентското научно общество при УНИБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 416-418. 
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557.  Дойчева, К. Документален монумент – кадастрална карта на загиналите във войните русенци [: Рец. за кн.: Жейнов, 

Иво. Книга за загиналите във войните русенци. – В. Търново : Абагар, 2005. – 102 с. : с черно-бели сн.] (N 497). // Т р. на 
Студентското научно общество при УНИБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 358-359. 
 

558.  Иванов, Д. Опит за системно представяне на изкуствения интелект при проектиране, планиране, производство и 
управление (N 515). // Т р. на Студентското научно общество при УНИБИТ  (София), Т. VІ, 2011, с. 411-413. 
 

559.  Илиева, Ж. Банки и банково дело : Пазарна ситуация (Азбучен библиографски списък) (N 522). // Т р. на 
Студентското научно общество при УНИБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 434-435. 
 

560.  Илиева, Л. Западноевропейската литература като системно културологично явление във възгледите на Елена 
Златева (N 470). // Т р. на Студентското научно общество при УНИБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 283-285. 
 

561.  Илиева, С. Го : „културна игра” (Разказ) (N 535). // Т р. на Студентското научно общество при УНИБИТ (София), Т. VІ, 
2011, с. 482-483. 
 

562.  Итов, В. Нов сборник от малко известни факти от общата история на България и Русия [: Рец. за кн.: България, 
Варна – Русия. От Средновековието до ново време / Слав. лит. и артист. акад. – Варна ; Състав., науч. ред. Иван Русев, Валери 
Йотов ; Стил. и худож. ред. Елка Няголова. – Варна : Изд. къща СТЕНО, 2008. – 256 с. : с ил.] (N 484). // Т р. на Студентското 
научно общество при УНИБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 328-330. 
 

563.  Йорданова, М. Димитър Талев – ,,Железният светилник” : Антропонимичният пласт в романа (N 529). // Т р. на 
Студентското научно общество при УНИБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 459-462. 
 

564.  Каменова, К. Визуализиращ контекст на хуманитарното знание в електронното пространство (По периода на Ренесанса: 
NN 17-29 на електронна библиотека „ХУМАНИТАРИАНА”) (N 512). // Т р. на Студентското научно общество при СВУБИТ (София), Т. 
VІ, 2011, с. 404-405.  
 

565.  Колев, А. Визуализиращ контекст на хуманитарното знание в електронното пространство (По периодите на 
Античността и Средновековието: NN 1-16 на електронна библиотека „ХУМАНИТАРИАНА”) (N 511). // Т р. на Студентското научно 
общество при УНИБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 401-403. 
 

566.  Колев, В. Сравнителна системно-структурна характеристика на интерпретациите на хуманитарното знание в 
електронното пространство (По периода на Най-новото време: NN 101-160 на електронна библиотека „ХУМАНИТАРИАНА”) (N 510). // 
Т р. на Студентското научно общество при УНИБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 396-400. 
 

567.  Кръстанова, В. Лингвистично панорамно изследване на Конституцията на САЩ (N 463). // Т р. на Студентското 
научно общество при УНИБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 263-264. 
 

568.  Кръстева, С.-С. Интересът на децата и учениците към детско-юношеската литература : Дипломна работа : Фрагмент / 
Науч. ръководител: доц. д-р Евгения Русинова ; Рец.: гл. ас. Юлия Савова (N 533). // Т р. на Студентското научно общество при 
УНИБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 478-479. 
 

569.  Куманова, А. и др. За лингвистичните информационни картини на основните документи  на Република България, САЩ 
и ООН, „История славяноболгарская …” на о. Паисий Хилендарски, емблематични представи за приемственост в изобразителното 
изкуство и творческите портрети на преподавателите от нашия университет / А. Куманова, Й. Къстева (N 461). // Т р. на Студентското 
научно общество при УНИБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 258-260. 

 
570.  [Куманова, А. и др.] Tabula Gratulatorum [VІ] : Систематизиран хронологично-азбучен библиографски списък на 

публикациите на членовете на Студентското научно общество на университета : 2005-2010 (NN 1-507) / [Състав. Александра Куманова, 
Виолета Меродийска ; Библиогр. ред. Марияна Максимова.] // Т р. на Студентското научно общество при УНИБИТ (София), Т. VІ, 2011, 
с. 7-39. – 507 ном. назв. – Без подпис. 
 

571.  Кърджалийска, С. Публикации, свързани с Петко Р. Славейков (Библиографски списък, извлечен от базите данни на 
Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” за периода 2000-2010 г.) (N 506). // Т р. на Студентското научно общество при 
УНИБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 380-383. 
  

572.  Кьосева, С. Библиографски бюлетин на Института за литература при Българската академия на науките [: Рец. за 
кн.: Публикации на Института за литература : Библиогр. бюл. N 7 / Състав. Йоанка Найденова, Диана Ралева, Нелма Вълчева. – 
София : Изд. център Боян Пенев, 2009. – 79 с.] (N 493). // Т р. на Студентското научно общество при УНИБИТ (София), Т. VІ, 2011, 
с. 349-350. 
 
Това трябва да се подреди на Публикации в Българската академия на науките 
 

573.  Лолов, А. Изграждане на система за управление на малки и средни хотели (N 521). // Т р. на Студентското научно 
общество при УНИБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 431-433. 
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574.  Луканов, М. Синтезиран и надежден поглед, който предизвиква български и чуждестранен интерес [: Рец. за кн.: 

Денчев, Стоян и др. Държавна политика за културно-историческото наследство на България 1878-2009 / С. Денчев, София 
Василева. – 2. изд. доп. и прераб. – София : За буквите – О писменехь, 2010. – 432 с. : с ил.] (N 481). // Т р. на Студентското научно 
общество при УНИБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 322-323. 
 

575.  Лулов, Й. Информационната сигурност в автоматизираните системи – панорама на едно ново измерение [: Рец. за кн.: 
Концепция и политика за информационна сигурност [: Моногр.] [: Ч. 1] / Стоян Денчев и др. – София : WINI 1837, 2006. – 262 с. : с 
табл.] [: Рец. за кн.: Концепция и политика за информационна сигурност : Защита на класифицираната информ. в компютърни системи 
за управление при бедствия, аварии и катастрофи : Библиогр. указ. : Ч. 2 / Стоян Денчев и др. – София : За буквите – О писменехъ, 2008. 
– 496 с. : с табл.] (N 505). // Т р. на Студентското научно общество при УНИБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 377-379. 
 

576.  Любомиров, Л. и др. Историографският възглед за българската литература в концепцията на Любомир Георгиев / 
Л. Любомиров, Г. Георгиев (N 468). // Т р. на Студентското научно общество при УНИБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 279-280. 
 

577.  Мандажиева, А. Уникален сборник по родолюбие, създаден на ученическата скамейка [: Рец. за кн.: Моята 
България : Ученическа тетрадка по родолюбие / Осемдесет и осмо (88) СОУ „Димитър Попниколов” ; Бележки по белите полета / 
Николай Василев ; Ред. кол. Милена Пенева и др. – София, 2008. – 60 с. : с ил.] (N 480). // Т р. на Студентското научно общество 
при УНИБИТ  (София), Т. VІ, 2011, с. 320-321. 
 

578.  Манчева, Р. и др. Превод на български език на фрагмент от дисертационния труд: Kourtova, Plamena. Lifted up by the 
power of the saints : „Prihvanati”, music, and embodied experience in the firewalking rituals of two bulgarian nestinari (Tallahassee, 2007) / Р. 
Манчева, Н. Георгиева, К. Димова (N 530). // Т р. на Студентското научно общество при УНИБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 463-470. 
 

579.  Мисиркова, Л. Сред авангардните области на високотехнологично време [: Рец. за кн.: Гълъбова, Севдалина. 
Интегративност на източниците на научна информация и интелектуалната собственост, стандартизацията и управлението на 
качеството : Моногр. / Науч. ред. Искра Арсенова ; Ред. Мариана Алексова. – София : За буквите – О писменехъ, 2009. – 411 с. : със 
сх., табл., диагр.] (N 495). // Т р. на Студентското научно общество при УНИБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 354-355. 
 

580.  Михайлов, Я. и др. Информационна картина на ключовите думи в документа „Всеобща декларация за правата на 
човека” / Я. Михайлов, Х. Илиева (N 464). // Т р. на Студентското научно общество при УНИБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 265-266. 
 

581.  Михова, Р. Духовната и културната интеграция – мисията днес [: Рец. за кн.: Бакалов, Ганчо и др. Ловчанска 
Епархия : Минало и настояще : [Моногр.] / Ганчо Бакалов, Павел Павлов, Борис Маринов. – София : Синод. изд. на Бълг. 
православна църква, 2008. – 248 с. : с  ил.] (N 485). // Т р. на Студентското научно общество при УНИБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 
331-332. 
 

582.  Ненова, С. Визуализиращ контекст на хуманитарното знание в електронното пространство (По периода на Новото 
време: NN 30-100 на електронна библиотека „ХУМАНИТАРИАНА”) (N 513). // Т р. на Студентското научно общество при УНИБИТ 
(София), Т. VІ, 2011, с. 406-407. 
 

583.  Ненчева, М. и др. Марин Василев и книгознанието в България : Поглед към идеите и делото му / М. Ненчева, М. 
Тодорова (N 473). // Т р. на Студентското научно общество при УНИБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 292-293. 
 

584.  Никова, М. Концепцията на Стефан Кралев за феномена „специална – хуманитарно-научна – обществено-
политическа библиография” (За вторичнодокументалното информационно моделиране по библиографски разновидности) (N 477). 
// Т р. на Студентското научно общество при УНИБИТ (София), Т. VІ, 2011, с. 300-303. 
 

585.  Николова, Б. Изгубен хоризонт (Лирическа импресия) (N 534). // Т р. на Студентското научно общество при УНИБИТ 
(София), Т. VІ, 2011, с. 480-481. 
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