
Словото на Учителя в електронната информационна среда 
Електронен каталог и библиотека на Словото 

 
В изпълнението волята на Бога е силата на човешката душа! 

 
Кой от нас не е издирвал дни и месеци наред определени беседи и томчета? А колко 
изследователи са събирали месеци и дори години казаното от Учителя по даден въпрос? 
Събирането на една пълна библиотека на Словото е наистина амбициозно дело, с нейните над 
300 печатни издания.  
 
От дълго време работещите със Словото изпитват нужда от електронен каталог и библиотека. 
С помощта на тези инструменти то може да бъде изследвано бързо, удобно, и което е по-
важно – цялостно, в пълният му обем. Информацията и технологиите за нейната обработка и 
представяне са между най-ценните ресурси в съвременния свят. Компютърните технологии 
предоставят възможност да съхраним духовното наследство на Учителя Беинса Дуно много 
по-надеждно и да подпомогнем и ускорим процеса на неговото изследване и разпространение.  
 
За създаването на електронния каталог са използвани всички издавани налични каталози до 
момента. Предстои още много работа по подготовката на текстове на лекциите и беседите. 
Радваме се да съобщим, че вече са видими първите резултати от доброволния труд на много 
братя и сестри по подготвяне и представяне на Словото в електронната среда. Реализирани са 
информационни проекти, които до голяма степен илюстрират възможностите на електронната 
медиа и потвърждават предимствата, които дава тя.  
 
Достъпни за ползване са следните варианти на електронен каталог и библиотека: 
 

1) Virtlib (Desktop – вариант). Позволява работа със Словото от вашият преносим 
компютър offline – т.е. дори и на Рила, без да е нужна свързаност към Интернет. Адрес: 
www.beinsadouno.org/virtlib 
Изисква инсталиране на софтуер на вашият компютър. Позволява обновяване на 
каталога и текстовете през Интернет. Предлага търсене по ключови думи в заглавия на 
беседи и томчета. Очаква се много скоро да можете да четете въведените в него лекции 
и беседи. 

 
2) www.beinsadouno.com (Web- вариант). Осигурява on-line работа със словото през 

Интернет. Адрес: www.beinsadouno.com/lectures.php 
Изисква единствено наличие на браузър (програма за разглеждане на сайтове). Web- 
варианта е достъпен от всяка точка на света, свързана с Интернет. Позволява търсене 
по ключови думи както в заглавията на лекции и томчета, така също и в самия текст. 
Има възможност за екипна работа по въвеждане на нови лекции и беседи – голям брой 
хора да работят едновременно и синхронно през Интернет по редактирането и 
въвеждането на Словото в електронен вид. Заложени са възможности и за 
многоезичност. Преводачите ще могат да координират работата си, без значение в коя 
държава се намират. 
 
 

Данните и текстовете на двата варианта на електронен каталог и библиотека са идентични. 
Проектите се осъществяват синхронизирано и  в сътрудничество.  

 
3) Мултимедийни дискове – един вече реализиран проект на бр. Филипов. Предоставят 

възможност за работа с хороскопи, тематични индекси, аудио-записи, в рамките на 
томче. Адрес: http://beinsadouno.org/bookstore/multimedia.htm 

 

http://www.beinsadouno.org/virtlib
http://www.beinsadouno.com
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http://beinsadouno.org/bookstore/multimedia.htm


Известни са и други сайтове с лекции и беседи (като например www.beinsadouno.info ), - които 
няма да разглеждаме подробно тук. 
 
Убедени сме, че електронният вариант на разпространение на Словото ще допълва  и 
подпомага издаването на хартиен носител. Книгата в нейния класически вид ще запази своята 
ценност, а търсенето и ще бъде стимулирано от нейната млада посестрима . 
 
Положено е едно начало, което вярваме, че тепърва ще дава своите плодове. 

http://www.beinsadouno.info

