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Библиотеката при Висшия адвокатски съвет е в системата на
юридическите библиотеки в страната. Създадена през 2001 г. по
инициатива на адвокат Даниела Доковска и с решение на Висшия
адвокатски съвет под председателството на адвокат Александър
Караминков с главен секретар Николай Свинаров, днес тя отбелязва своята 20-годишнина.
Библиотеката започва изграждането на своя фонд с няколко
стотици книги, дарени от адвокати. Фондът на библиотеката е организиран систематично по Универсалната десетична класификация (УДК), като обхваща различни видове документални източници – книги, периодични издания, научноизследователски разработки и др. Комплектуват се книги и периодични издания във
всички отрасли на правото, като за пълнотата на фондовете особено внимание се отделя на ретроспективното набавяне на книги.
Понастоящем Библиотеката разполага с 10 092 тома български и
чуждоезични книги. Най-старата книга, с която Библиотеката се
гордее, е „Корпус по каноническо право“ от 1612 г., изработена
по заповед на Григорий ХIII и издадена в Лаунгдум, Галия –
CORPVS IVRIS CANONICI EMENDATVM ET NOTIS ILLV
STRATVM & GREGORII XIII PONT. MAX. А във филиала на
Библиотеката се съхраняват оригиналните броеве на списание
„Адвокатски преглед“ от 1921 до 1948 година. Съюзът на българ*
Главен библиотекар в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски
съвет.
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ските адвокати започва издаването на „Адвокатски преглед“ с надеждата, че „тоя вестник ще стане необходим орган за напредъка
на адвокатската професия в България и един буден защитник на
нейните справедливи интереси“ (Адвокатски преглед, I, 1921,
№ 1, с. 1). Тази необходимост се потвърждава с възстановяването
на списанието през 1999 г. след дългогодишното прекъсване с
последния № 10, год. XXVIII, през 1948 година.
От 2008 г. с решение № 199/2008 г. на Висшия адвокатски
съвет Библиотеката носи името на Петко Добчев – български
историк, библиограф и изследовател на българското право и българските правни институции.
Във фонда на библиотеката е обособено дарението на г-жа
Лилия Николова Златанова в памет на покойния ѝ съпруг Георги
Иванов Златанов. Госпожа Ани Стоичкова също има заслуга за
обогатяването на библиотечния фонд. Бяхме радостни да приемем
дарението на г-жа Мария Наследникова в памет на дядо ѝ
Тихомир Наследников и баща ѝ Любен Наследников. Благодарни
сме и на г-жа Юлия Студенчева-Такова за дарените 280 книги в
памет на баща ѝ – адвокат Христо Георгиев Студенчев. Госпожа
Ирина Бораджиева предостави цялата библиотека на покойния
прокурор Цеко Йорданов в негова памет.
Сред дарителите на библиотеката са адвокатите Валентин
Бенатов, Валя Гигова, Васил Т. Василев, Даниела Доковска, проф.
д-р Добри Димитров, Ели Христова, Емилия Недева, доц. д-р
Ивайло Стайков, нотариус Красимир Спасов, проф. д-р Кругер
Милованов, проф. д-р Момяна Гунева, доц. д-р Маргарит Ганев,
адвокатите Ралица Негенцова, Светлана Байчева, Снежана Христова, Стефан Тихолов, доц. д-р Таня Йосифова, Траян Марковски, гл. ас. д-р Цветанка Лозанова, Българската асоциация по криминология, Българският институт за правни инициативи, Върховният административен съд, Гражданско сдружение „Епископ
Щросмайер“, Държавната комисия по сигурността на информацията, Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски
дела, Издателство „Сиби“, Инспекторатът към Висшия съдебен
съвет, Институт „Отворено общество“ – Правна програма, Конституционният съд на Република България, Националният институт на правосъдието, Програмата за развитие на съдебната систе-
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ма, Университетското издателство „Св. Климент Охридски“,
Центърът за изследване на демокрацията – Правна програма.
През 2002 г. за нуждите на библиотеката бе предоставено
хранилище, което се намира на четвъртия етаж в сградата на
Висшия адвокатски съвет и обслужва ежедневната дейност на
библиотеката. Две години по-късно по-голямата част от хранилището е вече усвоено и се предприеха стъпки за намиране на допълнително помещение, подходящо за хранилище, в което да се
изнесе една част от фонда на библиотеката – неоперативният
фонд, а другата част от фонда да остане в сегашното помещение.
За по-добрата организация на работата и поради необходимостта от обособяване на всички периодични издания през лятото на 2012 г. бе открит Филиал към Библиотека „Петко Добчев“
при Висшия адвокатски съвет със седалище ул. „Калоян“ 8, ет. 4.
Във фонда на филиала са набавени около 2500 тома книги и пълните годишнини на 84 периодични заглавия (747 инвентирани
тома), сред които такива като „Известия на Института за правни
науки“, „Правна мисъл“, „Социалистическо право“, „Списание на
Юридическото дружество“, „Съвременно право“, „Съдийски
вестник“, „Юридическа мисъл“, „Юридически архив“, „Юридически преглед“, „Юридическо списание“ и др.
И Библиотеката, и филиалът ѝ разполагат с компютризирани
читателски места за ползване на модулите на информационните
софтуерни продукти „Апис“ и „Сиела“, които през последните
години бяха заменени с „Лакорда“.
През 2019 г. бе закупен нов библиотечен софтуер е-LIB/i-LIB
Prima на „СофтЛиб“ ООД, който значително облекчи работата по
изграждането на електронните каталози на книги и на аналитично описаните статии от периодични издания. Електронните каталози вече наброяват 7134 записа на книги и 10 024 записа на аналитично описаните статии от периодични издания. В уеб сайта на
Висшия адвокатски съвет в подменюто „Библиотека „Петко
Добчев“ може да се видят всички налични заглавия – https://www.
vas.bg/bg/a/biblioteka.
За значимостта и богатството на специализираната ни
Библиотека говори фактът, че сред читателите ѝ са не само адвокати от София и страната, но и професори, доценти, преподавате-
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ли в СУ „Св. Климент Охридски“, лектори от Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“. По линия на междубиблиотечния обмен Библиотеката предоставя книги на заинтересовани читатели от Конституционния съд, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, омбудсмана, Националното бюро
за правна помощ, Националния институт на правосъдието и други правни институции.
Това възходящо развитие на Библиотека „Петко Добчев“ не
би било възможно без подкрепата на председателите на Висшия
адвокатски съвет – адвокатите Александър Караминков, Траян
Марковски, Даниела Доковска, Ралица Негенцова и д-р Ивайло
Дерменджиев, както и на членовете на Висшия адвокатски съвет
по време на техните мандати. Благодарение на тяхното осъзнаване на важността на библиотеката за поддържането и повишаването на професионалната квалификация на адвокатите днес Библиотека „Петко Добчев“ се превърна в една от най-богатите юридически библиотеки в страната и стожер на историята на адвокатурата в България.

