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от 15.02.2010
Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Философски
факултет, Катедра по Библиотекознание, научна информация и
културна политика
Главен асистент
03.11.2008 – 15.02.2010
Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Философски
факултет, Катедра по Библиотекознание, научна информация и
културна политика
Асистент
от 1999 до 2006 г.
Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, София, Център за
национална библиография, Отдел Библиография и статистика на
книгата
библиограф-експерт

• Дати (от-до)
• Име и адрес на
работодателя
• Заемана длъжност

от 1995 до 1999 г.
Народно читалище “Славянска беседа”, София

• Дати (от-до)
• Име и адрес на
работодателя
• Заемана длъжност

от 1994 до 1995г
113 ОУ “Сава Филаретов”, София

Автобиография
[ МИЛАНОВА, Милена Миланова ]

Библиотекар

Библиотекар

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

• Дати (от-до)
• Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация
• Наименование на
придобитата
квалификация
Тема на дисертационния
труда

от 01.02.2004 до 01.08.2007 г
Софийския университет „Св. Климент Охридски””, Философски
факултет, Катедра по Библиотекознание, научна информация и
културна политика
Доктор

Българската каталогизация в глобалното информационно
пространство на 21 век. Анализи, стратегии, перспективи

• Дати (от-до)
• Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация
• Наименование на
придобитата
квалификация

от 1994 до 1997 г.
Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Философски
факултет, Катедра по Библиотекознание, научна информация и
културна политика

• Дати (от-до)
• Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация
• Наименование на
придобитата
квалификация

от 1992 до 1994 г.
Полувиш институт по библиотечно дело – София, Специалност
Библиотекознание и Библиография

Магистър

Специалист

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

• Дати (от-до)
• Име и вид на
приемащата организация
• Дати (от-до)
• Име и вид на
приемащата организация

от 13.07.2007 г. до 30.09.2007 г.
от 13.02. 2006 г. до 30.08.2006 г.
Университет за Приложни науки и изкуства, гр. Хановер, Германия

от 16. 06. 2002 г. до 28.06. 2002 г
Специализация в областта на ретроконверсията на традиционни
библиотечни каталози в Баварската държавна библиотека, гр.
Мюнхен, Германия

УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ,
КРЪГЛИ МАСИ, СЕМИНАРИ

• Дати (от-до)
• Събитие
• Представяне
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08.11.2010
Научна конференция Форум за стратегии в науката, 8 ноември
2010, Софийски университет
Презентация на тема „Ролята на библиотеките в научната
комуникация”

• Дати (от-до)
• Събитие
• Представяне

• Дати (от-до)
• Събитие
• Представяне

07.10.2010
Дванадесети традиционен семинар на портебителите на СофтЛиб,
6-8 октовмри 2010, София
Презентация на тема „Споделяне на библиографска информация.
COBISS и СофтЛиб”.
30.09.2010
ХII традиционен есенен семинар “АБ – днес и утре”, 29 септември
– 01 октомври 2010, Ст. Загора
Презентация на тема „Обмен на библиографска информация.
Машинночетим формат COMARC.” <http://www.pctm.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=337&Itemid=152>

• Дати (от-до)
• Събитие
• Представяне

• Дати (от-до)
• Събитие
• Представяне

• Дати (от-до)
• Събитие
• Представяне

24-26 септември 2010
Х International Scientific Conference Book and Language in the
Development of the Contemporary Society, Belgrade, Serbia
Презентация на тема „E-publishing as a new approach for developing
of information sector into the field of publishing, libraries stocks and
preservation of culture heritage. In case of Bulgarian Libraries”
10–23 юли 2010
Участие в ХVІІI Международно студентско лятно училище на тема
"Cross-media, cross-national, cross-cultural: e-publishing across
borders”, Холандия
Презентации на тема: „Sofia University “St. Kliment Ohridski” ; „EPublishing in the Curriculum. Sofia University “St. Kliment Ohridski” ;
„E-publishing in Bulgaria. A librarian view”
9 – 10 Юни 2010
Участие в ХХ Национална научна конференция на Българската
Библиотечно-Информационна Асоциация (ББИА) „Съвременната
библиотека - център за информация и знание”, София
Презентация на тема "Модерно образование – модерни библиотеки.
Виртуална учебна среда “Библиотечно-информационни науки”
<http://www.lib.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=409&Itemid=112>

• Дати (от-до)
• Събитие
• Представяне

• Дати (от-до)
• Събитие
• Представяне

• Дати (от-до)
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25-27 май 2010
Участие в INFORUM 2010. 16th Annual Conference on Professional
Information Resources, Прага
Презентация на тема „E-publishing in Bulgaria. The Role of Libraries
as an Active Partner in the Scholarly Communications”
23-24 март 2010
Участие в Международна конференция "Европейска дигитална
библиотека – съвременни подходи и политики за опазване и
разпространение на културното наследство", Варна
Презентация на тема „Създаване на добри дигитални колекции –
проблеми и предизвикателства”
13-26.07.2009 г.

• Събитие
• Представяне

• Дати (от-до)
• Събитие
• Представяне

• Дати (от-до)
• Събитие
• Представяне

• Дати (от-до)
• Събитие
• Представяне

12-14.11.2008 г.
Международна конференция Sofia 2008 ”Globalization and the
Management of Information Resources: International Conference” ;
Участие в студентската сесия с презентация на тема „Отражение на
изискванията за функционалност на библиографските записи в
българската каталожна практика”
25-28.09.2008
The International Scientific Conference “Electronic Library”, Belgrade,
Serbia
Доклад на тема “Electronic Cataloguing in Bulgarian Digital Library
Environment” (Електронната каталогизация в библиотечното
дигитално пространство на България)
19-20. 06. 2008 г.
Съюз на библиотечните и информационните работници, ХVIIІ
национална научна конференция „Библиотечната професия през 21
век – промени и предизвикателства”
Доклад на тема „Нови правила за каталогизация в дигитална среда”

• Дати (от-до)
• Събитие
• Представяне

26. 09. 2007 г.
Университет за Приложни науки и изкуства, гр. Хановер, Германия
Лекция на тема „Die bulgarische Katalogisierung: Aktueller Stand und
zukuenftige Entwicklung“ (Българската каталогизация: актуално
състояние и бъдещо развитие)

• Дати (от-до)
• Събитие

22–29.07. 2007 г
ХV Международен летен студентски семинар на тема „Modern
world – modern technology – modern information professionals or Web
2.0: What does it mean for info professionals? or ISSS 2.0”, гр.
Ярошин, Полша.

• Дати (от-до)
• Събитие

07-08. 06. 2007 г.
Съюз на библиотечните и информационните работници, ХVII
национална научна конференция „Библиотеките и
информационната компетентност”
Доклад на тема „Немската библиотека – водач в информационната
джунгла”

• Представяне

• Дати (от-до)
• Събитие
• Представяне
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ХVІІ Международно студентско лятно училище на тема
„Information for the people. Public information/E-government in EU
countries”, гр. Ярошин, Полша.
Презентация на тема “Presentation of Public information education
within the curriculum of Sofia University”
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08-10. 11. 2006 г.
Конференция Sofia 2006 “Globalization, digitization, access, and
preservation of cultural heritage”
Участие в студентската постер сесия с постер на тема “Cataloguing
to the digitized documental objects”

• Дати (от-до)
• Събитие

23-27. 10. 2006 г
Training Program “Information Literacy for the 21st Century”, гр.
Хисаря

• Дати (от-до)
• Събитие

21-30. 07. 2006 г.
ХVІІ Лятна академия за Europa 25plus – Vom “Plan D” zu neuen
Perspektiven, 21-30.07.2006, Бон, Германия

• Дати (от-до)
• Събитие

03-08. 04. 2006
Студентската конференция „Information with no limits”, гр. Варшава,
Полша
10-11. 11. 2005 г.
Конференция с уъркшоп “Четенето – инвестиция за бъдещето.
Насърчаване на четенето в България и Германия”
Доклад на тема “Форми на популяризиране на четенето”

• Дати (от-до)
• Събитие
• Представяне
• Дати (от-до)
• Събитие
• Представяне

• Дати (от-до)
• Събитие
• Представяне

03-05. 11. 2004 г
Конференцията Библиотеки, глобализация, кооперация, София, 3-5
ноември 2004”
Доклад в студентската сесия на тема “Promotion of reading in
Bulgaria
10. 05. 2004 г.
Кръгла маса по проблемите на детската книга на тема “Детската
книга – издаване, разпространение, четене”, гр. Сливен
Доклад на тема “Книгоиздаването за деца в България през
последните десет години (1993-2003). Библиометричен анализ”

Участия в научноизследователски проекти

• Период
• Тема

• Организация

• Период
• Тема
• Организация

• Период
• Тема
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2011 г.
Ръководител на проект Изследване на документални свидетелство
за четенето и читателските практики в българското общество
(1878-1944)
Катедра “Библиотекознание, научна информация и културна
политика”, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски” към
фонд Научни изследвания, в подкрепа на докторанти
2010 г.
Електронна библиотека
Катедра “Библиотекознание, научна информация и културна
политика”, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски”
2009 г.
Моделиране на електронна база с пълнотекстово съдържание по
дисциплини от учебния план на специалност „Библиотечноинформационни науки” в бакалавърска степен (редовно обучение)
Moodle

• Организация

• Период
• Тема

• Организация

• Период
• Тема

• Организация

• Период
• Тема
• Организация

Катедра “Библиотекознание, научна информация и културна
политика”, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски”
2008 г.
Проучване и анализ на ефективността от въвеждане на обучение по
информационна грамотност като предпоставка за развитие на
изследователската дейност на млади учени
Катедра “Библиотекознание, научна информация и културна
политика”, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски”
2007 г.
Стратегии за развитие на българските библиотеки за разгръщане на
техния социален, културен и икономически потенциал в глобалното
общество
Катедра “Библиотекознание, научна информация и културна
политика”, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски”
2004 г.
Конверсия на библиографски записи от националната
библиография в MARC среда
Катедра “Библиотекознание, научна информация и културна
политика”, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски”

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

ЕЗИЦИ
• Четене
• Писане
• Разговор

НЕМСКИ

Отлично
Отлично
Отлично
АНГЛИЙСКИ

• Четене
• Писане
• Разговор

Добро
Добро
Добро
РУСКИ

• Четене
• Писане
• Разговор

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
Работа с компютри, със
специфично оборудване, машини
и др.
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Основно
Основно
Основно

MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access, Интернет, Corel
Draw, SPSS
Библиотечен софтуер: CDS/ISIS, WINISIS, MARC 21Lite, АБ

ПУБЛИКАЦИИ

Книгоиздаването за деца в България през последните десет години.
Библиометричен анализ. // Съвременната детска литература и нейните
читатели – тенденции, пробреми, перспективи : Сб. докл. от кръгла
маса, Сливен, 10 май 2005 г. Сливен, 2005, с. 5-13
Правила за библиографското описание в немскоезичните страни. //
Библиотека, 2006, № 5, с. 57-63
Мета-данни - характеристики. // Библиотека, 2007, № 2, с. 42-50
Нови правила за каталогизация в дигитална среда. // СБИР. Нац. науч.
конф., ХVІІІ. В. Търново. 2008. В. Търново, 2009, с. 92-99
Отражение на изискванията за функционалност на библиографските
записи в българската каталожна практика. // Globalization and the
Management of Information Resources: International Conference. Sofia,
2008 (под печат)
Electronic Cataloguing in the Bulgarian Digital Library Environment. //
Electronic Library. Intern. Scien. Conf. Belgrade. 2008, p. 455 - 465
Функционалност на националните библиографски записи. // Пътят към
книгата и информацията. Юбил. сборник, посветен на 65-год. на
Татяна Янакиева. София, 2009, с. 262-274
Международните летни студентски училища (ISSS) – успешен модел
за дългогодишно партньорство в обмена на знания и обучение на
бъдещите библиотечно-информационни специалисти / Съавт. Елица
Лозанова-Белчева. // Годишник на СУ Св. Климент Охридски.
Философски факултет. Кн. Библиотечно-информационни науки, 2,
2009. София, 2010 <http://research.uni-sofia.bg/handle/10506/297>
Създаване на добри дигитални колекции – проблеми и
предизвикателства. // Международна конференция "Европейска
дигитална библиотека – съвременни подходи и политики за опазване и
разпространение на културното наследство". 23-14 март 2010, Варна
(под печат) <http://www.libvar.bg/conferences/conferencemarch2010/presentations/MMilanova.pdf>
E-publishing in Bulgaria. The Role of Libraries as an Active Partner in the
Scholarly Communications. // INFORUM 2010. 16th Annual Conference
on Professional Information Resources, May 25-27, 2010, Prague
<http://www.inforum.cz/proceedings/2010/85>
Съвместимост в обмена на библиографска информация.
Международни стандарти и правила. // Библиотека, 2010, № 5, с. 109114
E-publishing as a new approach for developing of information sector into
the field of publishing, libraries stocks and preservation of culture heritage.
In case of Bulgarian Libraries. / Coauct. Aleksandar Dimchev. //
International Scientific Conference Book nd Language in the Development
of the Contemporary Society, X. 2010. Belgrade (под печат)
Електронното публикуване като нов подход за развитие на
информационния сектор в сферата на издателската дейност,
библиотечните колекции и опазването на културното наследство. //
Библиотека, 2011, № 2, с. 5-10
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