Данаил Крапчев
Био-библиография
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Соня Иванова- Регионална библиотека
„Димитър Талев“ - Благоевград
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Био-библиографският указател се издава по повод 130 години от
рождението на видния журналист, публицист, деец, политически анализатор и
общественик Данаил Крапчев, оставил трайни следи в българската национална
журналистика .
Крапчев със своя в. „Зора“ е еталон за независима журналистика и е с
неоценим принос към историята на периодичния печат у нас.
Целта на библиографския труд е да се представи, по възможност пълно
богатата творческата дейност на Данаил Крапчев и се насочи вниманието към
публикациите на автора и литературата за него.
Периодът, който обхваща указателят, е от 1905 до декември 2010 г. и
представя 1499 публикации.
Основните раздели са литература от него и за него.
Произведенията на писателя са групирани по следния начин: Книги;
Аналитични описания на части от книги; Статии от периодични издания ;
Неподписани уводни статии във в. „Зора“, Архивни материали .
Произведенията на автора са подредени хронологично по години на
публикуване и във всяка година по азбучен ред на заглавията на творбите.
Литературата за Данаил Крапчев е по раздели: Книги; Аналитични
описания на части от книги; Статии от периодични издания; Статии,
публикувани в електронни медии; Архивни материали.; Информация за Данаил
Крапчев в архивни фондове.; Материали на чужда кирилица.; Книги.; Статии от
периодични издания.; Материали на латиница.; Книги.
Литературата за Данаил Крапчев е подредена хронологично по години на
публикуване и във всяка година по азбучен ред на авторите, писали за него.
Издирването е направено на базата на текущата и ретроспективна
библиография на Република България. Прегледани са Серия 1, 5 и 6 на текущата
национална библиография. Прегледани са фондовете, каталозите и картотеките
на Регионална библиотека – Благоевград, която е депозитна. Прегледани са
каталози и фондове на други библиотеки.
Регионален исторически музей – Благоевград предостави за
библиографски описания фондови материали от първата половина на ХХ век –
периодичните издания в. „Пряпорец“ /1916-17г./, в. „Военни известия“ /1917 –
18г./, сп. „Обществена обнова“ /1919г./1 сп. „Отец Паисий“ / 1928 – 29г./, в.
„Македония“ /1920г./ и др. Прегледана бе и колекцията на в. „Зора“ в музея за
периода 1924 – 1944г.
В Музеен комплекс – Банско прегледах „Македоно-одрински перглед от
1906-1907г.
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Г-н Гео Крапчев ми предостави за ползване трите тома на „Измитнат път“
на Данаил Крапчев.
Произведенията, които се притежават от Регионална библиотека „Д.
Талев“ - Благоевград, РИМ - Благоевград и Музеен Комплекс – Банско са
прегледани „de vizu“. Част от изданията са включени опосредствено, т. е. от
други библиографски източници поради тази причина, някои от
задължителните библиографски данни са непълни.
Описанията са изработени съгласно следните стандарти: БДС 15419-82
“Библиографско описание на книгите“,
БДС 17264-91 “Библиографско
описание: аналитично описание на съставни части от публикации в книжни
материали“; БДС 11452-86 „Съкращения на наименованията на български
периодични издания“; БДС 9736-82 „Съкращения на български думи и
словосъчетания в библиографското описание на печатните издания“.
В указателя са включени биографични сведения за Данаил Крапчев и е
представен творческият му труд на журналист и публицист.
Издирени са мисли на писателя и изказвания за него на негови
съвременници, писатели, на членове на семейството му и на читатели на
творбите му. .
Био-библиографията е номерирана.
Към био-библиографията е изработен справочен апарат от показалци.
Съставени са Именен показалец на лицата, Географски показалец и Показалец
на периодичните издания. Те улесняват търсенето на конкретна информация в
указателя.
В био-библиографията са включени приложения със списъци на известни
българи родени в гр. Прилеп; управителният съвет на Македонския научен
институт декември 1923 г. Поместена е информация за периодичните издания, в
които Д. Крапчев публикува свои творби.
Включени са снимки на Данаил Крапчев, на членове на семейството му,
на корици на негови произведения, на периодични издания, в които е
публикувал и на издания с материали за него.
Био-библиографията е предназначена за специалисти в областта на
българската журналистика, история, архиви, литература, библиографи,
библиотекари, студенти, ученици и всички, които проявяват интерес към
личността и творчеството на Данаил Крапчев.
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