БЪЛГАРСКА СТОПАНСКО-ИСТОРИЧЕСКА ЛИТЕРАТУРА.
БИБЛИОГРАФИЯ
(Тематична рамка, предложена на работна среща, проведена на
30.09.2016 г. в ИУ–Варна и редактирана съобразно предложенията,
направени по време на срещата и на Годишното общо събрание на
Центъра, проведено на 4.02.2017 г. в х-л „Страноприемница“ –Етъра)
ВАЖНИ УТОЧНЕНИЯ:
1/ При изготвянето на структурата е приложен тематичен принцип.
2/ Допустимо е включването на едно и също заглавие в повече от една тема.
3/ Що се отнася до монографиите, като критерий за включването им в
настоящата библиография е наличието в тях на самостоятелно обособена
част, посветена на стопанско-историческата проблематика.
4/ Към всяка от темите се предвижда включването на подтеми, които
могат да бъдат добавяни и редактирани в процеса на работата от екипа,
който разработва съответната тема.
Към всяка от темите се предвижда включването на подтема „Разни”,
където да се включат изследвания без обособен икономически раздел, които
съдържат информация за занаяти, гурбетчийство и др.
5/ Структурирането на библиографията e азбучно за всички теми и
подтеми, с изключение на подтема: 2.4. Българската книжнина по
икономически теми до 1878 г., където структурирането е азбучнохронологично.
6/ Библиографията ще бъде снабдена със съответния справочно-помощен
апарат (система от указатели), изготвен според нейната структура.
7/ В основни линии (но не стриктно) е следвана структурата на:
 Стопанска и социална книжнина в България. Библиография на
българските книги и статии от началото до днес (1850–1945 г.). Под
редакцията на проф. д-р Тодор Владигеров, директор на Института
за стопански изследвания. ВУССН „Д. А. Ценов“, Свищов, 1948.
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8/ За разлика от „Библиографията“ на проф. Д-р Т. Владигеров, тук
началото се поставя не с „Диплографията“ на братя Караминкови (1850 г.),
а с по-ранните издания, писмовниците на Неофит Бозвели и на Христаки
Павлович, и двете издадени през 1835 г.:
 Славеноболгарский предручний послателник... от Неофита
архимандрита Хилендарца [Неофит Хилендарски Бозвели]…. Чяст
шестая [на „Славеноболгарское детеводство”]… В Крагуевце, у
Княжеской-сербской типографии, 1835.
 Писмовник общополезен на секиго единороднаго ми болгарина от кой и
да е чин и возраст. Сочинен според днешнийа писмосписателен способ
от Христаки П. Дупничанина [Христаки Павлович]… В Белграде у
Княжеско-Сербской типографии, 1835.
9/ За справки и образци с различни библиографски описания моля ползвайте:
„Основни правила и кратки съвети за съставяне на научна
библиография…“, съставени от г-жа Вяра Ангелова.

ПРИМЕРНА СТРУКТУРА:
I. ОБЗОРНИ ПУБЛИКАЦИИ
1.1. Обзорни академични издания
1.2. Енциклопедии
1.3. Библиографии, сборници със справочен характер
1.4. Методология на стопанско-историческите изследвания
1.5. Макроикономически изследвания на българското стопанско минало
II. ИЗВОРИ
2.1. Документални публикации
2.2. Пътеписи
2.3. Мемоари, биографии
2.4. Българската книжнина по икономически теми до 1878 г.
III. АГРАРНО СТОПАНСТВО И АГРАРНА ПОЛИТИКА
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IV. ТЪРГОВИЯ И ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА, СЪОБЩЕНИЯ,
ТРАНСПОРТ
V. ЗАНАЯТИ, МАНИФАКТУРИ, ИНДУСТРИЯ
VI. ПАРИ, КРЕДИТ, БАНКИ, БОРСИ, ФИНАНСИ. ФИНАНСОВА И
МОНЕТАРНА ПОЛИТИКА
VII. ДРУЖЕСТВА (СЪБИРАТЕЛНИ, КОМАНДИТНИ,
АКЦИОНЕРНИ), ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА, КООПЕРАЦИИ
VIII. ИСТОРИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО
IX. ИКОНОМИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ИНСТИТУЦИИ
X. СТОПАНСКА ПОЛИТИКА. АДМИНИСТРАТИВНИ СТОПАНСКИ
ИНСТИТУЦИИ. СТОПАНСКИ ДЕЙЦИ
(с подтема за държавници, които са вземали решения за развитието на
българската икономика)
XI. СТОПАНСКА ИСТОРИЯ И ПРАВО
XII. СТОПАНСКА ИСТОРИЯ И СОЦИАЛЕН ВЪПРОС (СОЦИАЛНА
ПОЛИТИКА)
XIII. СТОПАНСКА ИСТОРИЯ И ДЕМОГРАФИЯ
XIV. СТОПАНСКА ИСТОРИЯ И КУЛТУРА
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XV. СЕЛИЩНИ ИСТОРИИ
XVI. ИСТОРИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА МИСЪЛ
XVII. РЕГИОНАЛНАТА, ЕВРОПЕЙСКАТА И ГЛОБАЛНАТА
СТОПАНСКО-ИСТОРИЧЕСКА ПРОБЛЕМАТИКА В
ПУБЛИКАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ
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