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БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ НА
СПИСАНИЕ „НАСЕЛЕНИЕ“
Кремена Борисова-Маринова и Ели Атанасова
Настоящият библиографски указател се издава по повод
тридесетгодишния юбилей на списание „Население“, навършен през 2013 година. С излизането от печат на първата книжка от тематичната поредица „Население“ през 1983 г. започва издаването на единственото академично периодично
издание по демография в България.
Списание „Население“ е издание на академичното звено по демография
при Българска академия на науките, специализирано в разпространение на научните резултати от демографски изследвания. Основна задача на списанието
е да представя актуалните демографски проблеми и резултатите от изучаването
им за информиране на научните среди, органите на управление и широката публика в страната.
До 1999 г. списание „Население“ е реферирано в “Population Index”1. От
2007 г. е включено в Централната и Източноевропейска онлайн библиотека, с
което се осигури по-широк достъп до публикациите в списанието за всички
изследователи и представители на по-широката общественост с интереси в областта на демографските изследвания, които могат да ползват литература на
български език.
Списанието бързо завоюва място сред академичните издания в България
и за изминалите 30 години са издадени 106 броя. В него са отпечатани над 900
текста на повече от 400 автори. В изданието се публикуват теоретични разработки и научни анализи на резултати от наши и чужди демографски и социологически проучвания, отнасящи се до възпроизводството на населението и
основните му контингенти, до развитието на демографските процеси и структури, до промените в демографското поведение. В списанието намират място и
резултати от изучаването на измененията в населението, свързани с влиянието
на икономически, социални, исторически, медицински, психологически, етно
графски и прочее фактори, исторически анализи. Изданието включва вътрешни
и международни информации, обзори, отзиви и други материали в 21 основни
рубрики. Първоначално материалите са били обособени в 3 основни рубрики:
статии, научен живот, нови книги. От 1992 г. рубриката „Статии“ се диференцира допълнително по теми.
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В библиографския указател на списание „Население“ (1983–2013) чрез
библиографирането на публикуваните материали се облекчава намирането им
в списанието. Описани са 930 материала, разпределени в 21 основни рубрики:
Теории за населението и методология на демографските изследвания; Демографски анализи; Демографски прогнози; Раждаемост; Брак и семейство; Миграция; Социално-демографски характеристики на населението; Регионална
демография; Медицинска демография; Демографско остаряване; Икономическа демография; Историческа демография; Население и екология; Етнодемография; Демография и право; Демографска политика; История на демографската мисъл; Уводни статии; Портрети; Научен живот. Информации; Рецензии.
Отзиви. Нови книги.
Всеки материал е описан и представен еднократно в раздела, отговарящ
най-близо до неговото съдържание.
Описанията следват оригиналното изписване, а когато се налага допълнително описание, то е посочено в квадратни скоби. В квадратни скоби са поставени и авторите, заглавията и др. в превод на английски език.
Направено е уеднаквяване на различните форми на авторското име, като за
редна дума е възприета най-популярната форма. Връзката с останалите форми
на авторското име е осъществена в азбучния показалец.
Търсенето на публикуваните в сп. „Население“ материали е възможно по
три основни признака – систематичен, хронологичен и азбучен.
Подреждането на материалите в рубриките е хронологично.
Библиографският указател съдържа Азбучен показалец. Свързването на азбучния показалец с основната част на указателя се осъществява чрез посочване
на съответните номера на библиографските описания, които съдържат имената
на автори, съставители, редактори, преводачи, анонимни материали и др.
Библиографският указател е изработен от доц. д-р Кремена Борисова-Маринова, Ели Атанасова, Мая Конова и със съдействието на Евелина Топалова.
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