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концепция: проф. Стоян Денчев; Сценарий: Александра Куманова, Милен Куманов; Режисура: Александра Куманова, Андрей Алтъпармаков; Оператор: 
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библиотекознание и информ. технол. ; Продуцент, идея и концепция: проф. Стоян Денчев; Сценарий: Александра Куманова, Милен Куманов; Режисура: 

Александра Куманова, Андрей Алтъпармаков; Оператор: Стефан Алтъпармаков; Ред.: Никола Казански, Антон Даскалов ; Консулт.: проф. Николай Цв. 
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107. Борисов, Б. Пътят към знанието [: Есe] (N 158). // Т р.  на Студентското научно общество при  СВУБИТ, Т. І, 2008, с. 297-300. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

108. Борисов, Б. Пътят към знанието [: Есe] (N 232-158). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІІ, 2008, с. 214-217. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

109. Борисова, М. Великденската традиция (N 167). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. І, 2008, с. 340-344. 
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115. Везирова, К. Съвременна научна конференция за модерния музей : [Рец. за кн.: Модерният музей – модели за адаптация : Докл. и науч. 

съобщения на Нац. науч. конф., посв. на 120-год. на музейното дело в Габрово, Габрово, 14-15 окт. 2003 г. / М-во на културата ; Нац. ц-р за музеи, галерии и 

изобраз. изкуства ; Ист. музей – Габрово ; Състав. Красимира Чолакова ; Науч. ред. Евгений Сачев ; Ред. Добромир Търновски. – В. Търново, 2004.] (N 285). 
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І, 2008, с. 317-321. 

<http://www.unibit.sno.bg> 
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WINDOWS : Учебник / Иван Иванов, Петър Стойков. – София, 2006.] (N 271-157). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІІ, 2008, с. 

367-368. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

132. Генадиева, Д. Вторичнодокументална картина на „Публикации на Института за литература 2005 г.” [: Рец. за кн.: Публикации на Института 

за литература за 2005 г. : Библиогр. бюл. / Състав. Йонка Найденова, Диана Ралева, Нелма Вълчева. – София, 2006.] (N 92). // Т р. на Студентското научно 
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[: Рец. за кн.: Искусство западноевропейской рукописной книги V-XVI вв. : Ил. энцикл. сб. – Санкт-Петербург, 2005.] (N 85). // Т р.  на Студентското 

научно общество при СВУБИТ, Т. І, 2008, с. 93-95. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

186. Йончовска, Й. Енциклопедия по изкуство на западноевропейската ръкописна книга (V-ХVІ в.): Към въпроса за красотата на информацията [: 

Рец. за кн.: Искусство западноевропейской рукописной книги V-XVI вв. : Ил. энцикл. сб. –  Санкт-Петербург,  2005.] (N 251-85). // Т р.  на Студентското 

научно общество при СВУБИТ, Т. ІІ, 2008, с. 312-314. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

187. Йорданова, М. Системна картина на електронния сайт на интернет доставчика „ЮНАЙТЕД НЕТ” ООД 2003 (www.unitednet.bg) (N 143). // Т 

р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. І, 2008, с. 265-266. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

188. Йотова, П. Принос върху култовата архитектура и изкуство в Североизточна България [: Рец. за кн.: Култова архитектура и изкуство в 

Североизточна България (XV-XX в.). – София, 2006.] (N 179). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. І, 2008, с. 392-396. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

189. Йотова, П. Принос върху култовата архитектура и изкуство в Североизточна България [: Рец. за кн.: Култова архитектура и изкуство в 

Североизточна България (XV-XX в.). – София, 2006.] (N 276-179). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІІ, 2008, с. 384-388. 
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191. Козарева, А. Вторичнодокументална картина на руската емиграция в България: 1878-2006 [: Рец. за кн.: Руска емиграция в България 1878-
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Roses and Thracian Rulers : Албум / Община Казанлък, Ист. музей „Искра” – Казанлък ; Текст Георги Китов, Косьо Зарев, Евтимка Димитрова ; Състав. 

Косьо Зарев, Валентин Денев. – Пловдив, 2001.] (N 282). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІІ, 2008, с. 405-407. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

196. Корчева, И. За камъните, по които стъпваме : Ценно ново издание, постъпило в Библиотечно-информ. център на Специализ. висше у-ще по 

библиотекознание и информ. технол. [: Рец. за кн.: Иванов, Теофил и др. Ulpia Oescus = Улпия Ескус : Римски и ранновизант. град : [Моногр.] : Т. 1. – 
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200. Костадинова, Н. Картография на новите информационни технологии [: Рец. за кн.: Нови информационни технологии в образователния 

процес : Сб. от науч. докл. и съобщ. на Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол. : Науч. семинар, проведен в Долна баня на 31 март – 

1 април 2006 г. – София, 2006.] (N 101). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. І, 2008, с. 136-138. 

<http://www.unibit.sno.bg> 
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процес : Сб. от науч. докл. и съобщ. на Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол. : Науч. семинар, проведен в Долна баня на 31 март – 

1 април 2006 г. – София, 2006.] (N 267-101). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІІ, 2008, с. 355-357. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

202. Костова, И. Сигурност на информацията и учебните материали. // С б о р н и к  на Младежко иновационно и информационно общество АБ, 

год. ІІ, 2008, с. 324-333. 

203. Костова, И. Сигурност на информацията и учебните материали. // С б о р н и к  на Младежко  

иновационно и информационно общество АБ, год. ІІ, 2008 [CD-ROM].  

204. Костова, И. Сигурност на информацията и учебните материали (N 212). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІІ, 2008, с. 

126-134. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

205. Крушев, Т. Електронна картина на фирма за индустриални продукти в областта на информационните технологии (www.comelsoft.com) (N 

152). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. І, 2008, с. 283-284. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

206. Кръстева, Р. и др. Историография на създаването на Студентското научно общество при Специализираното висше училище по 

библиотекознание и информационни технологии : Втора Студентска науч. конф. и изложба „Информационно разнообразие на света” / Р. Кръстева, К. 

Андреева, М. Полихронова (N 206). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІI, 2008, с. 85-93. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

207. [Куманова, А.] За филма „Ритъмът на времето” : [Премиера на „Ритъмът на времето (Нестинарство: Информационна карта)” : Науч.-докум. 

филм / Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол. ; Продуцент, идея и концепция: проф. Стоян Денчев ; Сценарий: Александра 

Куманова, Милен Куманов ; Режисура: Александра Куманова, Андрей Алтъпармаков ; Оператор: Стефан Алтъпармаков ; Ред.: Никола Казански, Антон 

Даскалов ; Консулт.: проф. Николай Цв. Кочев (София), проф. Мишел Виевиорка (Париж), проф. Франческа Брези (Рим), проф. Елза Вилфрид (Фрайбург), 

проф. Николай Яръмов (София), о. Мариуш Полцин (София). – София : БУЛФИЛМ, 2008. – DVD. – Варианти: 2007: редуц.: на бълг. и англ. ез.; 2008: 

разшир.: на бълг., рус., англ.].] // Издател, 2008, N 3-4, с. 63-66. 

208. Кърджалийска, С. Панорама на четенето в читалнята за обществени науки на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” (N 105). // Т 

р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. І, 2008, с. 149-150. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

209. Кьосева, М. и др. Пътят на светлината : Солун – Метеора – Охрид [: Впечатление от едно пътуване] / М. Кьосева, В. Аначкова, Ц. Николова 

(N 187). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. І, 2008, с. 426-431. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

210. Ланзов, Г. Историко-културен преглед на техносферата през призмата на фототехниката (N 160). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. І, 2008, с. 305-310. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

211 .  Ланзов,  Г.  Историко -културен преглед  на  техносферата  през  призмата  на  ф ототехниката  ( N 233 -160 ) .  / /  Т р .   на  

Студентското научно общество при СВУБИТ,  Т.  ІІ ,  2008,  с .  218 -223.  

<http://www.unibit.sno.bg> 
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212.  Латовска,  Е.  Справочно -информационно издание на  Българската  акад емия на  науките  [ : Рец .  за  кн. : Справочник 

2006 : БАН.  –  София,  2006. ]  (N 91 ) .  / /  Т р .   на  Студентското научно общ ество при СВУБИТ,  Т.  І ,  2008,  с .  110 -111.  

<http://www.unibit.sno.bg> 

213.  Латовска,  Е.  Справочно -информационно издание на  Българската  акад емия на  науките  [ : Рец .  за  кн. : Справочник 

2006 : БАН.  –  София,  2006. ]  (N 257 -91 ) .  / /  Т р .   на  Студентското научно общ ество при СВУБИТ,  Т.  І І ,  2008,  с .  329 -330.  
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214 .  Лозанов,  П.  Концептуална картина на  книгознанието в България [ : По енцикл.  „Българска  книга” .  –  Соф ия,  

2004. ]  (N 241 ) .  / /  Т р .   на  Студентското научно общество при СВУБИТ,  Т.  І І ,  20 08,  с .  258 -261.  
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215 .  Луканов,  М.  Системно -структурна културологична картина на  Багдадския халифат : По „Кирило -Метод иевска  

енциклопедия” (N 195 ) .  / /  Т р .   на  Студентското научно общество  при СВУБИТ,  Т.  І ,  2008,  с .  450 -453.  
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<http://www.unibit.sno.bg> 
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<http://www.unibit.sno.bg> 
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<http://www.unibit.sno.bg> 
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<http://www.unibit.sno.bg> 

230. Младеноска, Б. Информационна картина на електронния сайт на фирмата за консултантски услуги на Европейския иновационен център 

(ЕИЦ) за България (www.irc.bg) (N 154). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. І, 2008, с. 287-288. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

231. Момироски, Н. Информационна картина на електронния сайт на фирмата за информационни технологии за ефективно управление на 

България „CIO” (www.cio.bg) (N 153). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. І, 2008, с. 285-286. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

232. Найденова,  И.  Уникално издание на  межд уна род ната  ретроспективна библиограф ия [ : Рец.  з а  кн. : Annua l 

b ib l iography  o f  the  his to ry o f the  pr inted  book and l ib ra r ies  (ABHB)  : Vo l.  1 -  .  –  The  Hague ,  1970 - . ]  / /  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,  2008,  N 4,  с .  25 -27.  

233. Найденова, И. Уникално издание на международната ретроспективна библиография [: Рец. за кн.: Annual bibliography of the history of the 

printed book and libraries (ABHB) : Vol. 1- . – The Hague, 1970- .] (N 192). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. І, 2008, с. 442-445. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

234. Найденова, И. Уникално издание на международната ретроспективна библиография [: Рец. за кн.: Annual bibliography of the history of the 

printed book and libraries (ABHB) : Vol. 1- . – The Hague, 1970- .] (N 278-192). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІІ, 2008, с. 392-395. 
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236. Найденова, И. Царските колекции на България – нашият имидж пред Европа : [Рец. за кн.: Царските колекции в българските музеи, архиви и 

библиотеки / Състав. Цветана Кьосева. – София, 2004.] (N 239). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІІ, 2008, с. 248-251. 
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238. Никова, М. Фреймова структура на справочно-информационен текст : Разделът „Текуща нац. библиография” от „Пътя към книгите” на Т. 
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Охридски” / Авт. и състав. Цвета Тодорова ; Компютърен дизайн Мирослав Богданов. – София, 2006, N 5.] (N 89). // Т р.  на Студентското научно общество 
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Охридски” / Авт. и състав. Цвета Тодорова ; Компютърен дизайн Мирослав Богданов. – София, 2006, N 5.] (N 255-89). // Т р.  на Студентското научно 

общество при СВУБИТ, Т. ІІ, 2008, с. 324-325. 
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243. Павлова, Р. Информационна картина на електронния сайт на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) (www.bait.bg) (N 

135). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. І, 2008, с. 249-250. 
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научно общество при СВУБИТ, Т. І, 2008, с. 431-432. 
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245. Панайотова, Б. Ново изследване на древния град – албум за стария Несебър : [Рец. за кн.: Старият Несебър : Албум / Община Несебър ; Ист. 

музей – Несебър ; Текст Жана Чимбулева, Димитър Съсилов ; Състав. Димо Кожухаров, Валентин Минев ; Худож. Ал. Гьошев. – Пловдив, 2004.] (N 283). // 
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Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. І, 2008, с. 131-133. 
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250. Пашова, А. Синтез на културолого-феноменологична интерпретация на богомилската книжнина : По едноименната статия на Д. Ангелов от 

„Кирило-Методиевска енциклопедия” – Т. 1 : А-З. – София, 1985. (N 73). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. І, 2008, с. 54-56. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

251. Пашова, Я. За социологията като инструмент за разбиране на себе си и другите [: Рец. за кн.: Appelbaum, Richard P. et al.  Sociology : 

[Textbook] / R. P. Appelbaum, William J. Chambliss. –  New York : Harper Collins College Publ., 1995.] (N 248). // Т р.  на Студентското научно общество при 

СВУБИТ,  Т. ІІ, 2008, с. 300-305. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

252. Пелова, С. Фотосесия на VІ национална конференция с международно участие на СВУБИТ „България в културното многообразие на 

Европа”. // <http://www.svubit.org> ; 

<http://192.168.1.210/>. – 26.05.2008. – 2 с. 

253. Пелтекова, Ц. Фреймова структура на справочно-информационен текст : Разделът „Библиография на библиографията” от „Пътя към 
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книгите” на Т. Боров (N 223-112). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІІ, 2008, с. 172-175. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

 255. Пелтекова, Ц. Personalia в хуманитаристиката с книговедски аспект. Представителност в енциклопедия „Българска книга” : [Рец. за кн.: 

Българска книга : Енцикл. / Състав. Ани Гергова. – София, 2004.] (N 246). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІІ, 2008, с. 283-291. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

256. Петров, Р. Здравеопазването в България 1944-1952 г. [: Рец. за кн.: Константинов, Никола. ... – София, 2006.] (N 97). // Т р.  на Студентското 

научно общество при СВУБИТ, Т. І, 2008, с. 125-127. 

 257. Петров, Р. Здравеопазването в България 1944-1952 г. [: Рец. за кн.: Константинов, Никола. ... – София, 2006.] (N 263-97). // Т р.  на 

Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІІ, 2008, с. 344-346. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

258. Петрова, Л. Принос за комуникациите в библиотеката [: Рец. за кн.: Кишиловска, Малгожата. Комуникации в библиотеката : [Моногр.] / 

Прев. от пол. ез. – София, 2006.] (N 194). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. І, 2008, с. 448-449. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

259. Петрова, Л. Принос за комуникациите в библиотеката [: Рец. за кн.: Кишиловска, Малгожата. Комуникации в библиотеката : [Моногр.] / 

Прев. от пол. ез. – София, 2006.] (N 279-194). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІІ, 2008, с. 396-397. 

<http://www.unibit.sno.bg> 
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260. Петрова, П. и др. Многоагентни системи за сигурност и защита на информацията / П. Петрова, В. Йоцов. // С б о р н и к  на Младежко 

иновационно и информационно общество АБ, год. ІІ, 2008, с. 114-121. 
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иновационно и информационно общество АБ, год. ІІ, 2008 [CD-ROM]. 

262. Петрова, П. и др. Многоагентни системи за сигурност и защита на информацията / П. Петрова, В. Йоцов (N 211). // Т р.  на Студентското 

научно общество при СВУБИТ, Т. ІІ, 2008, с. 118-125. 
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<http://www.unibit.sno.bg> 

264. Пиперкова, Ц. Моделиране на вторичния документален поток на литературата по международна икономика : Върху примера на Градска 

библиотека „Стоян Дринов”, гр. Панагюрище (N 228-123). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІІ, 2008, с. 191-200. 
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265. [Ралева, А.] В начало беше Словото [: Проспект на Тържествената Акад. церемония „В начало беше Словото” по случай 1 ноем. 2007 г. – 

Деня на будителите в Нац. дворец на културата / СВУБИТ, Изд. „З. Стоянов”, Нац. ц-р за книгата при М-во на културата, V нац. науч. конф. с междунар. 

участие „Кирилицата и духовността на европейската информационна цивилизация”]. // З а    б у к в и т е : Кирило-Методиевски вестник, N 27, май 2008, с. 
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333. Ангелова, Р.  и др. За живите и безсмъртните : Учебен час по „Методика на научните изследвания” / Р. Ангелова, К. Пешина, Л. Дукова (N 

374-207). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 454-456. 
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<http://www.unibit.sno.bg> 

334. Арсенкова, Ж. Биографичният разказ като памет и наследство : Социалната история на България 20-те – 80-те години на XX век. 

Реконструкция  по материали от личния архив на Боян Арсенков (N 353). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 358-360. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

335. Байраков, Д. История на музея във Велинград и връзките му с музеите в Пловдив : Едно пътешествие през последните сто години (N 371). // 

Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 436-445. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

336. Борисов, Б. За родното място на Отец Паисий (N 320). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 256-259. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

337. Борисова, Т. Опит за докосване до света на Пейо Яворов (N 301). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 185-

187. 

338. Бояджиева, Д. Статии за нестинарството : Из центр. и регион. периодичен печат от 30-те г. на XX в. до днес и електронни публикации, 

свързани с наблюдавания докум. поток (N 370). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 431-435. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

339. Величкова, М. Църквата „Всях Светих” и проклятието над Русе [: Рец. за кн.: Жейнов, Иво и др. Възрожденското гробище, църквата „Всях 

Светих” и Пантеонът на възрожденците в Русе / Иво Жейнов, Веселина Антонова. – Русе : Държ. aрхив, 2006. – 224 с.] (N 362). // Т р.  на Студентското 

научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 404-406. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

340. Врачева, Ц. Системно-структурна картина на литературата по тема „дъновизъм” на база на Серия 1 на Текущата национална библиография 

за периода 1996-1999 г. (N 327). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 276-279. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

341. Вълчев, К. Информационна картина на популярния електронен портал за новини и ревюта в областта на софтуера и хардуера 

(www.kaldata.com) (N 329). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 288-290. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

342. Галова, А. Системен анализ на сайта на фирмата за интернет услуги „Мегалан” (www.megalan.bg)  

(N 333). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 298-299. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

343. Генинпанева, Н. Личността Цветко Панев (N 357). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 375-377. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

344. Георгиева, И. Тракийската култура в античната литература (N 351). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 

353-354. 

345. Груданска, С. Поетичен дискурс на нестинарския феномен : Опит за философски прочит на стихотворения по темата (N 366). // Т р.  на 

Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 417-422. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

346. Гюров, П. Джон Атанасов – изобретяването на компютъра (N 341). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 

314-319. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

347. 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. 

348. Дечев, И. Синтезиран поглед върху сайта за височинни спортове, алпинизъм и спелеология, спортове на открито, както и за спасителни 

акции при тези условия (www.petzl.com) (N 339). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 310-311. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

349. Димандиева, С. Настолно четиво за всеки буден българин : Универсално и местно измерение на Априлската епопея 1876 г. в Стрелча [: Рец. 

за кн.: С т р е л ч а – април 1876 г. : Сб. с ист. материали / [Състав. Мариета Найденова и др.]. – София : Камея Дизайн, 2006 [2007]. – 216 с. : с  ил., к.] (N 

321). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 260-262. 

<http://www.unibit.sno.bg>   

350. Димитров, В. Преглед на сайта на интернет доставчика FiberLAN (www.fiber-lan.com) (N 334). // Т р.  на Студентското научно общество при 

СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 300-301. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

351. Димитров, К. Процеси на оформяне на книгите и периодичните списания [: Рец. за кн.: Георгиев, Лъчезар. Композиция на книгата [: 

Изслед.]. – София : Star way, 2007. – 123 с.] (N 317). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 249-250. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

352. Димитрова, Е. Вредата от наркотиците и трагичният край на Елвис Пресли (N 361). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, 

Т. ІV, 2009, с. 397-403. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

353. Димитрова, Е. Историческа скица на „Азбучна молитва” от Константин Преславски и философска картина на актуалността й днес (N 290). // 

Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 137-141. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

354. Димитрова, Е. Научно-документалният филм „Ритъмът на времето” – информационна карта на културата [: Рец. за филм… / С. Денчев и др. 

– 2008.] (N 346). // Т р.  на  Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 332-334. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

355. Димитрова, Л. Платон – идеи и форма на държавата (N 349). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 342-347. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

356. Динева, И. Скица на електронния сайт за мобилни технологии „Германос” (www.germanos.bg) (N 338). // Т р.  на Студентското научно 

общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 308-309. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

357. Дойчева, К. Образите на Св. Св. Кирил и Методий в изобразителното изкуство (N 356). // Т р.  на Студентското научно общество при 

СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 371-374. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

358. Дойчинова-Сапунджиева, М. Земята отвисоко – през погледа на фотографа Ян Артюс-Бертран (N 350). // Т р.  на Студентското научно 

общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 348-352. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

359. Желев, Н. Уикипедия – светът на свободното познание (N 344). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 327-

329. 
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<http://www.unibit.sno.bg> 

360. 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. 

361. 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.]. // 

<http://www.tsu.tula.ru>. – 25.04.2009. – 10 с.  

362. 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. 

363. Иванов, Т. Системен анализ на сайта на фирмата за телекомуникационни услуги „Българска телекомуникационна компания” (www.btc.bg) (N 

336). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 304-305. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

364. Иванова, А. Анотирана персоналия – една миниатюрна енциклопедия в областта на книгознанието [: Рец. за кн.: Миланова, Магдалина. 

Лъчезар Георгиев : Биобиблиогр. / Състав. М. Миланова. – В. Търново : Фабер, 2006.  –  180 с. : с ил.] (N 318). // Т р.  на Студентското научно общество при 

СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 251-253. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

365. Иванова, В. Идейно-художествени измерения на „Епопея на забравените” от Иван Вазов : Към въпроса за естетиката на героизма в 

„Опълченците на Шипка” (N 297). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 171-173. 

<http://www.unibit.sno.bg>  

366. Иванова, И. Черти на духа в творчеството на Елин Пелин : Към мирогледа на българския селянин в повестта „Гераците” (N 300). // Т р.  на 

Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 180-182. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

367. 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. 

368. Информационна картина на феномена „личност”: Социално-психологически и онтологичен дискурс (Емпирично изследване и теоретично 

обобщение на Студентското научно общество при Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии) ; Табл. и граф. 

към табл. / С. Денчев и др. // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 63-76. 

Други авт.: А. Куманова, П. Златкова, Е. Игнатова, М. Никова. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

369. Илиева, Й. Нестинарство : Концепции : Сравн. изследване на гледища на участник в обряда, изследовател в тази област и представител на 

Бълг. православна църква (N 367). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 423-425. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

370. Йорданова, Г. Личност и дело на писателя Николай Вранчев : По статията на Ангел Добриков „Европеецът от Устово” (N 303). // Т р.  на 

Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 189-192. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

371. Калинова, И. Енциклопедия за признателността [: Рец за кн.: Райчевски, Стоян. Паметници на признателност за Освобождението на 

България = Памятники признательности за Освобождение Болгарии [: Албум]. – София : Бълг. бестселър – Нац. музей на бълг. книга и полиграфия, 2004. – 

239 с. : с. ил.] (N 322). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 263-264. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

372. Караиванов, И. Водещи тенденции и перспективи за развитие на туризма у нас (N 305). // Т р.  на Студентското научно общество при 

СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 197-199. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

373. Караиванов, М. Библиотековедска енциклопедия [: Рец. за кн.: Младенова, Мария. Библиотекознанието в България от Освобождението до 

средата на 40-те  години на ХХ век : История, теория, практика [: Науч. изслед.]. – София : За буквите – О писменехь, 2007. –  316 с. : с ил.] (N 316). // Т р.  

на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 246-248. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

374. Коев, Ж. Джордж Сорос – човекът, който разби Банк ъф Ингланд (N 342). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 

2009, с. 320-322. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

375. Кордова, Н. Христо Ботев  –  черти на личността и делото му (N 310). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 

219-224. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

376. Кулевска, Л. Интелигентът и революционерът Доктор Живаго : Опит за научно изследване по едноименния роман на Борис Пастернак (N 

360). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 389-396. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

377.  [Куманова,  А.  и др. ]  Заявка  за  участие на  … Студентска  научна конференция и изложба на  Специализираното 

висше училище по библиотекознание и инф орма ционни технологии /  [А.  Куманова,  Д.  Рагьова ] .  / /  Т р .  на  Студентското 

научно общество при СВУБИТ,  Т.  І V ,  2009,  с .  104 -105.  

<http://www.unibit.sno.bg> 

378. [Куманова, А. и др.] Регламент за участие на V Студентска научна конференция „Информация – ценности – общество” – „Information – 

values – society” [на Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол., 22 май 2009 г.] / [А. Куманова, Д. Рагьова]. // Т р. на Студентското 

научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 106-109.  <http://www.local.svubit.org/2009/03/08/opеn-da>. – 3.08.2009. – 3 с. ; <http://www.unibit.sno.bg>  

 

379. Кьосева-Китова, М. Рецензия върху краеведското изследване на Спас Вуков за историята на село Сапарево (N 365). // Т р.  на Студентското 

научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 414-416. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

380. Кьосева-Китова, М. Училището в с. Сапарево, Кюстендилска област (N 364). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 

2009, с. 411-413. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

381. Кьосева-Китова, М. и др. Културни маршрути с учебна цел, организирани по проект „Тракия – кръстопът на цивилизации” / М. Кьосева-

Китова, Е. Грозданов (N 373). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 449-452. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

382. Лазарова, Х. Поглед към дейността на проф. д-р д.м.н. Николай Яръмов : На база на сп. „Хирургия”, Приложение на бр. 6, 2004 г. (N 304). // 

Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 193-196. 

<http://www.unibit.sno.bg> 
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383. Маджарова, М. Библиотековедски измерения на терминологичния пътеводител „Библиотековедение, библиографоведение и информатика” 

(Москва, 2007) [: Рец. за кн.: Библиотековедение, библиографоведение и информатика : Терминол. путеводитель / Науч. ред.  М. Г. Вохрышева ; Состав. И. 

Ю. Акифьева и др. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2007. – 104 с.] (N 313). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 230-233. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

384. Милевa, К. Профил-анализ на електронния сайт на фирмата за консултантски услуги на Европейския иновационен център за България 

(www.irc.bg) (N 335). // Т р.  на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. ІV, 2009, с. 302-303. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

385. 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. / Великотърн. унив. „Св. Св. Кирил и Методий” ; 
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информационните технологии,  мобилните  оператори и интернет доставките  : Емпирични и метод ологични аспекти ( N 423 ) .  / /  
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483. Козарева, А. Лингвистичен структурален разрез на съществителните нарицателни имена и личните и безлични глаголни форми, срещани в 

научен славистичен форум : Междунар. конф. и семинар „Слово: към изграждане на дигитална библиотека от южнославянски ръкописи”, София, 21-26 

февруари (N 407). // Т р. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 416-421. 

<http://www.unibit.sno.bg>  

484. Компаративистичен анализ на интерпретациите на хуманитарното знание в електронното пространство : По електронна библиотека 

„ХУМАНИТАРИАНА” : Ретикуларно-ризомно моделиране / С. Денчев и др. ; Епиграф: „Най-прекрасното живо същество е космосът и на него е подобен 

диалогът – най-прекрасният от видовете словесност”  – Платон. // Н о в и  информационни технологии в образователния процес : Докл. и съобщ. от V 

Науч. семинар на УниБИТ, Кюстендил, 2-4 юни 2010 г. – София, 2010, с. 72-109. 

Други авт.: А. Куманова, Н. Василев, Р. Станоева. 

485. Костадинов, И. Проект „Тракия – кръстопът на цивилизации” – установяване на полезни контакти и популяризиране на резултатите (N 450). 

// Т р. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 570-574. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

486. 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. 
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комуникативния цикъл на знанието „Апостоли на инфосферата“ с автор А. Куманова. 

487. [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. А. Куманова, Д. Рагьова ; Библиогр. ред. М. Максимова.] // Т р. на 

Студентското научно общество при СВУБИТ (София), Т. V, 2010, с. 7-56. – 419 ном. назв. – Без подпис. 
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488. Куманова, А. и др. Панорамно изследване на ценностния геном на българския книжовен и литературен език : Методологична постановка на 

проблема и футуристичен дискурс / А. Куманова, К. Николова (N 375). // Т р. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 279-287. 

<http://www.unibit.sno.bg>  

489. Кюпева, Д. Пенчо Славейков – българският автентичен лирически космос като философска, художествена и естетическа причина за 

приобщаване на българската литература към поетиката на западноевропейския художествен идеал : „Фрина”, „Луд гидия”, „Змейово либе”, „Кървава 

песен” и др. (N 397). // Т р. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 376-379. 

<http://www.unibit.sno.bg>  

490. Латовска, Е. Издание в памет на българския литературен критик Любомир Стаматов [: Рец. за кн.: Стаматов, Любомир. Избрани студии и 

статии. – София : Изд. къща Зов, 2008. – 375 с. : с портр., ил.] (N 414). // Т р. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 438-440. 

<http://www.unibit.sno.bg>  

491. 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 
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492. Милева, Ц. За градежа на лиричността по чистите стъпки на словото : Завет да запазим ценното в нас [: Рец. за кн.: Мурджев, Лазар. Намеса : 

Разкази. – София : Парадокс, 2006. – 136 с.]  (N 433). // Т р. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 514-516. 

<http://www.unibit.sno.bg>  

493. Минева, Е.  Силата на уникалната личност : Библиофилски уникат за жените на България [: Рец. за кн.: Михайлов, Любомир. Бележити 

български жени : Енцикл. – В. Търново : Сириус 4, 2009. – 352 с. : с ил.] (N 418). // Т р. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 446-

448. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

494. Миткова, Е. Манипулацията в медийното пространство (N 405). // Т р. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 409-413. 

<http://www.unibit.sno.bg>  

495. 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.  

496. 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. 

497. Николова, Б. Иран : Повече от седем хиляди години цивилизация : Пореден брой на списание – миниатюрна енцикл. по древен и съвременен 
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498. 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. 
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499. Николова, Г. Алеко Константинов – митологизация на сатирични мотиви от настоящето като философска и художествена причина за 

„завръщане” в бъдещето : „Бай Ганю. Невероятни разкази за един съвременен българин” (N 392). // Т р. на Студентското научно общество при СВУБИТ, 

Т.V, 2010, с. 361-364. 

<http://www.unibit.sno.bg>  

500 .  Никол ова,  К.  Алеко Константинов : Феноменология на  пътя  межд у д ва  свята  :  „До Чикаго и назад”  (N 394 ) .  / /  Т 

р .  на  Студентското научно общество при СВУБИТ,  Т.V ,  2010,  с .  367 -370.  
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501. Николова, Л. Св. Св. Кирил и Методий – преводът на Апрокоса : Апракоса, Изборното евангелие : Научният спор за „глаголицата” и 

„кирилицата” (N 380). // Т р. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т. V, 2010, с. 308-313. 

<http://www.unibit.sno.bg>  

502. Павлова, Н. Ако искаш да видиш бъдещето, обърни се към миналото : Пътеводител по археол. информ. карта на с. Лесичово, Пазарджишка 

обл. [: Рец. за кн.: Кратунчев, Величко. Страници от миналото. – Пазарджик : Изд. къща Белопринт, 2008. – 109 с. : с цв. ил., к.] (N 435). // Т р. на 

Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 522-524. 
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въпроси за  канд идатстудентски тестове  :  Сб.  –  Соф ия : За  б уквите  –  О писменехь ,  2008.  –  323 с . ]  (N 409 ) .  / /  Т р .  на  

Студентското научно общество при СВУБИТ,  Т. V ,  2010,  с .  429 -431.  
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504. Патак, М. Актуални правно-нормативни въпроси, свързани с военните паметници (N 454). // Т р. на Студентското научно общество при 

СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 592-600. 

<http://www.unibit.sno.bg>  

505. Патак, М. Културно-историческите ценности в условията на глобализация (N 456). // Т р. на Студентското научно общество при СВУБИТ, 

Т.V, 2010, с. 615-620. 
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506. Патак, М. Правно-нормативни проблеми на опазването и съхраняването на военните паметници в Република България (N 455). // Т р. на 

Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 600-615. 
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507. Петрова, М. Промените в Търновската конституция от Освобождението до Балканските войни (N 429). // Т р. на Студентското научно 

общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 498-505. 

<http://www.unibit.sno.bg> 

508. Петрова, С. Иван Вазов – създателят на граждански максимализъм, въплътен в българската лирическа мечта за свобода и национално 

единство и първият, но и последният български поет, когото народът кръщава със собственото си име „народен” : „Под игото”, „Епопея на забравените”, 

„Дядо Йоцо гледа”, „Една българка”, „Елате ни вижте” (N 389). // Т р. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 348-353. 

<http://www.unibit.sno.bg>  

509. Проектиране на база от данни за ресторантьорска система / Г. Кайков и др. (N 425). // Т р. на Студентското научно общество при СВУБИТ, 

Т.V, 2010, с. 477-481. 

<http://www.unibit.sno.bg>  

510.  Радул ов,  К.  Анатомия на  терора :  Поглед  върху ед на статия  [ : Досева ,  Светла .  Анатомия на  терора  :  Евно Азеф и 

Борис Савинков.  / /  М ежд у нещата  : Юб илеен сб .  в  чест на  Ивайло Петров по случай неговата  60 -год .  –  В.  Търново,  2008,  с .  
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511. Райчев, Р. и др. Изграждане на компютърна информационна система за организация продажби на сателитна техника / Р. Райчев, Л. 

Захаринов, М. Николов (N 426). // Т р. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 481-490. 
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513. 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, М. 

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. 
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516 . Следене на текучеството на компютърна техника в СВУБИТ / В. Виденова-Илиева и др. (N 427). // Т р. на Студентското научно общество 

при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 490-494. 

<http://www.unibit.sno.bg>  

517 . Спасова, П. Христо Смирненски – краят на българския символизъм : Поетиката на града като лирическа миниатюра : „Улицата”, 

„Цветарка”, „Юноша”, „Северно сияние”, „Червените ескадрони”, „Йохан” и др. (N 400). // Т р. на Студентското научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, 

с. 387-393. 

<http://www.unibit.sno.bg>  

518. Станева, Е. Компаративна характеристика на елeктронното пространство на фирми на информатизацията в областта на 

информационнитетехнологии, мобилните оператори и интернет доставките : Емпирични и методологични аспекти (N 422). // Т р. на Студентското научно 

общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 466-470. 
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научно общество при СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 413-416. 
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520. Стефанов, Б. Черноризец Храбър – архитект на старобългарската литература (N 383). // Т р. на Студентското научно общество при СВУБИТ, 

Т.V, 2010, с. 320-326. 
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521. 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.  
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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. 
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СВУБИТ, Т.V, 2010, с. 505-508. 

<http://www.unibit.sno.bg>  
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