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Био-библиографският указател се издава по повод 130 години от 

рождението на видния български историограф, публицист, писател, 
революционен деец и депутат Христо Силянов, оставил трайни следи в 
българската национална история . 

Целта на библиографския  труд е да се представи, по възможност пълно 
богатата творческата дейност на Христо Силянов  и се насочи вниманието към  
творбите  на автора и литературата за него.  

Периодът, който обхваща указателят, е от 1903 до октомври  2010 г.  и 
представя 470 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 ; 
Христо Силянов като преводач. Произведенията на писателя са подредени по 
азбучен ред на заглавията на творбите.  

Литературата за Христо Силянов  е по раздели: Книги; Аналитични 
описания на части от книги; Статии от периодични издания; За него на други 
езици; Народни песни. Литературата за Христо Силянов  е подредена по 
азбучен ред на авторите, писали за него. 

След основните раздели на описания от него и за него е включено 
Допълнение. То обхваща описания издирени и включени от 20  май  до края на 
октомври  2010г. 

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 началото на ХХ век – 
периодичните издания сп.„Македония“, „Революционен лист“, „Македоно-
одрински преглед“ , „Илюстрация Илинден“ и др. 

Държавен архив – Благоевград  предостави за ползване в. „Македония“ от  
1926  - 1934 г. 

Прегледани бяха и материали в ЮЗУ – Благоевград. 
Произведенията, които се притежават от Регионална библиотека, РИМ и 

ДА 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 описани съгласно следните стандарти: БДС 15419-82 
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“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 Христо Силянов и е 
представен творческият му труд на поет, писател и публицист.  

Издирени са мисли на писателя и изказвания за него на негови 
съвременници, литературни критици, писатели и историци. 

Био-библиографията е номерирана. 
Изработени са  Именен показалец на лицата, Географски показалец и 

Показалец на периодичните издания. Те улесняват търсенето на конкретна 
информация в указателя. 

Включени са снимки на Христо Силянов, на корици на негови 
произведения,  на периодични издания, в които е публикувал и на издания с 
материали за него. 

Включена е народна песен за Христо Силянов / текст/. 
Био-библиографията е предназначена за специалисти в областта на 

българската история, архиви, литература, библиографи, библиотекари, студенти, 
ученици и всички, които проявяват интерес към личността и творчеството на 
Христо Силянов. 
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