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Обща информация за кандидата 

Образователният и професионален път на Биляна Яврукова изцяло е свързан със 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Висшето си образование получава в 

катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ на Философски 

факултет. В периода 1998-2002 г. е бакалавър, а от 2002 до 2004 г. завършва 

магистърската програма „Библиотечно-информационни науки и културна политика“. От 

2011 до 2015 г. е задочен докторант в същата катедра. Професионалният ѝ път започва 

през 2001 г. в Университетска библиотека като библиотекар в отдел „Междубиблиотечно 

заемане“. Следва кариерно израстване, през годините 2004-2008 е началник отдел 

„Книгообмен“, а от 2008 г. и до момента е заместник-директор на библиотеката.  

През целия този период Биляна Яврукова развива своите професионални умения 

и компетенции. Още от студентските си години активно участва в различни обучителни 

семинари и класификационни курсове (общо 6 на брой), което показва траен интерес и 

стремеж за надграждане и придобиване на нови умения и познания. Б. Яврукова ползва 

три езика - английски, испански и руски, което позволява активно участие в 

професионални мрежи, дискусии, събития, което тя осъществява и поддържа още от 

студентските си години, чрез участия в различни класификационни курсове и събития. 

Участвала е и в инициативи по обмяна на отпит в университетските библиотека към 

Хумболтовия университет, Германия (2004), към Трансилванския университет, Румъния 

(2011) и към националната и университетска библиотека в Прищина, Косово (2013). За 
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периода 2002-2015 е участник с доклади и презентации в 10 национални и международни 

конференции и семинари. 

Особено важна за нейното професионално развитие е работата ѝ по три проекта: 

Превод на Форматът за машинночетими библиографски записи MARC 21 Lite; 

Международен франкофонски проект; Проект „НАБИС Национална академична 

библиотечно-информационна система“ (2009-2016 г.). 

Свидетелство за професионалните интереси и дълбокото обвързване с 

проблемите на библиотечната дейност е членството на докторантката в Българската 

библиотечно-информационна асоциация, където тя е председател на секцията на 

научните библиотеки през периода 2010-2015 г., а от 2015-2018 е избрана за член на 

управителния съвет. Тази дейност на Яврукова я определя и като познат и търсен от 

библиотечната общност в България професионалист.  

Носител е на три отличия и награди: награда на Философски факултет за отличили 

се студенти (2004), награда за млад библиотекар на годината на ББИА (2010), грамота на 

Философски факултет за ползотворно сътрудничество и принос при въвеждането на 

младите библиотечни специалисти в професионалната среда (2013). 

Докторантката е вече утвърден преподавател по дисциплини в рамките на учебния 

план на специалности „Библиотечно-информационни науки“, „Архивискита“ и 

„История“ на Софийския университет, където от 2012 година води обучението на 

бакалаври по дисциплината „Учебна практика“ за студентите в специалност БИН и 

семинарните занятия в рамките на курсовете „Библиотекознание и библиография“ и 

„Историческа информатика“ към Историческия факултет. 

 

Съдържателен анализ на научните и научно-приложните постижения в 

дисертацията 

 

Общият обем на дисертационния труд е XII, 289 с., 184 цитирани и 78 прегледани 

ресурса на български, английски и руски език, 25 графики, 14 илюстрации, 9 схеми, 4 

таблици, 3 приложения. Изследването е структурирано в увод, две части, пет глави и 

заключение. 

В увода авторката определя актуалността на темата в контекста на съвременните 

процеси, свързани с осъществяване на световната програма за библиографски контрол, 

изграждане на библиотечни електронни каталози и създаването на дигитални колекции. 

Анализът на действителното състояние на българските библиотеки в рамките на 
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световните процеси очертава много ясно и категорично необходимостта от своевременно 

решаване на редица въпроси, свързани с развитието и създаването на условия за 

изграждане на устойчиви, качествени и надеждни електронни каталози и дигитални 

колекции. Произхождайки от актуалността на проблема, съвсем естествено 

докторантката определя целта на изследването си, свързана с подбора на „подходящи 

методи за ретроспективна конверсия на традиционните библиотечни каталози и 

надеждни средства за изграждане на дигитални колекции“ (с. VII) в Университетска 

библиотека „Св. Климент Охридски“. 

Обект на изследването е „приложението на библиографския контрол в процесите 

на ретроспективна конверсия и изграждане на дигитална библиотека в контекста на 

българската реалност“, а предмет „са международните и национални стандарти и 

правила за библиографско описание, форматите за машинночетима каталогизация и 

приложението им в библиотечните системи, схемите за метаданни и използването им в 

процеса на изграждане на дигитални библиотеки, реализирани проекти за 

ретроспективна конверсия и дигитализация на фондовете от големи европейски и 

национални библиотеки и прилагането на добри практики в Университетската 

библиотека“ (с. VIII). Докторантката си е поставила седем задачи, чието успешно 

решаване води до доказване на двете изградени хипотези и постигане на целите на 

дисертационни труд. Решаването на поставените задачи е осъществено чрез прилагането 

на разнообразни методи на изследване: документален анализ, наблюдение, експеримент 

и анкетен метод. 

Част първа се състои от три глави и е посветена на значението и ролята на 

библиографския контрол в процесите по изграждане на електронни библиотечни 

каталози и дигитални колекции. В глава първа са проследени причините и 

предпоставките за възникването и развитието на програмата на ИФЛА за универсален 

библиографски контрол при каталогизиране на библиотечни документи. Представени са 

резултатите от дейността на библиотечната общност в международен контекст, свързана 

с изработването на принципи за каталогизация, стандартите за библиографско описание, 

формати за машинночетима каталогизация, акцентирано е върху преосмислянето и 

възраждането на програмата за УБК през второто десетилетие на 21 век, свързано преди 

всичко с промяната в средата, в която функционират библиотеките. Авторката разглежда 

„промяната в работата на каталогизаторите“ (с. 25) и определя новите англо-американски 

правила за библиографско описание (Описание на ресурс и достъп до него RDA) и 

създаването на „нова библиографска рамка“ (с. 26) като основа за смяна на подхода към 
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създаването на библиографска информация. Правилно е отчетена необходимостта от 

изграждане на система, която позволява информацията, все още „заключена“ в 

библиотеките, да стане достъпна и ползвана свободно извън библиотечните 

информационни системи. 

Глава втора представя развитието на проблематиката, свързана с ретроспективна 

конверсия на традиционни библиотечни каталози в електронни. Б. Яврукова 

интерпретира последователно смисъла и значението на процеса, на типовете 

ретроконверсия според различни критерии, на методите за извършване на процеса, на 

онлайн каталозите на националните библиотеки и на сводните каталози, на нормативния 

контрол в процеса на създаване на електронните каталози. Последователно е представен 

необходимият инструментариум за осъществяване на ретроспективна конверсия, който 

не се отличава от познатия такъв, използван в текущата каталогизация, но авторката 

успешно проблематизира подходите при определяне на дейностите в прилагането му. 

Съвсем естествено, важен и задължителен процес в осъществяването на ретроспективна 

конверсия е определянето на условията и етапите при реализирането на подобен проект, 

като основната препоръка на докторантката е „преди да се подходи към създаване на 

проект за ретроспективна конверсия и да се предприемат конкретни стъпки за неговото 

реализиране, е нужно библиотеката да изясни за себе си необходимостта от конвертиране 

и да си постави конкретни цели“ (с. 59). Като илюстрация на процеса и дейностите по 

ретроспективна каталогизация са представени и значими национални проекти, 

реализирани в САЩ, Германия, Великобритания, Русия, осъществени чрез различни 

подходи. 

Глава трета е посветена на библиографския контрол в процеса на 

дигитализиране на библиотечните фондове. Потърсени са „пресечните точки“ между 

процесите по дигитализация на библиотечните фондове и опазване на културното 

наследство и ретроконверсията на библиотечните каталози по отношение на търсене и 

извличане на информация, създаване на метаданни за дигналите копия. Особено важен 

момент в процеса, според докторантката, е използването на съвместими софтуерни 

продукти за електронния каталог и дигиталната библиотека, които ще позволят да се 

създават връзки между отделните записи в каталога и дигиталната библиотека. (с. 76-77). 

Разгледан е процесът на дигитализация като метод за опазване на културното наследство 

и е търсена ролята на библиотеките в този процес. Откроена е ясно ролята на 

библиографския контрол в процеса на дигитализация в две направления: организиране 

на процеса и управление на създадените колекции (с.81-82). Разгледани са етапите и 
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изискванията към процесите по организиране и създаване на дигитални колекции. Важна 

цел на всяка организация, създаваща дигитални колекции е стремежът към постигане на 

добри колекции, които да са достъпни за ползване, да са устойчиви, да избягват 

дублирането на усилия и средства. Необходимо е внимателно планиране на 

функционалността и параметрите и на дигиталните хранилища, на потребителския 

интерфейс, на процесите по сканиране на обектите и създаване на стандартизирани 

метаданни към тях. Авторката, представя също така изискванията и очакванията към 

метаданните и схемите, които могат да бъдат използвани при изграждането на 

дигиталните колекции. Съвсем коректно и правилно са представени принципите, 

видовете и инструментите за създаване на метаданни, маркиращите езици и стандартите, 

осигуряващи синтаксиса на схемите с метаданни, необходимостта от осигуряване на 

съвместимост и хармонизация между схемите с метаданни, както и няколко от най-често 

използваните в библиотечната общност схеми с метаданни (Дъблинско ядро,  MODS, 

METS, MADS). Като илюстрация на представените теоретични модели Б. Яврукова 

представя различни международни и национални проекти и инициативи за създаване на 

дигитални колекции, които следват различни теоретични постановки, модели и решения.  

Част втора на дисертационния труд се състои от две глави, разглеждащи 

библиографския контрол в контекста на българската практика по ретроспективна 

каталогизация на библиотечните каталози и дигитализация на фондовете. 

Последователно в глава четвърта са представени наблюденията на авторката върху 

стандартизацията на библиографското описание в България, процесите по 

ретроспективна конверсия и по дигитализация.  

Процесът по стандартизацията на библиографското описание е проследен в 

неговото историческо развитие, от първите опити за използване на инструкции и 

правила, през утвърждаването на единни норми, изцяло съобразени с изискванията и 

препоръките на международните стандарти за библиографско описание, но и запазващи 

традициите на българската каталожна практика. Подобен процес протича и по 

отношение съдържателното разкриване съдържанието на документите в българските 

библиотеки, като авторката накратко разглежда процесите по въвеждане и използване на 

различни класификационни схеми и предметни рубрикатори. 

Развитието на библиотечната дейност и осигуряването на качествено 

библиотечно обслужване е тясно свързано с процесите по автоматизация в библиотеките. 

Първите стъпки в тази насока се правят през 60-те години на 20 век в Библиотеката на 

Конгреса на САЩ и оттогава процесът е непрекъснат, все по-динамичен и особено 
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актуален. Същото важи и за българските библиотеки. Първите опити в България започват 

през 80-те години на 20 век, за да преминат през различни етапи, които, за разлика от 

активните процеси в международен контекст, не получават подкрепа и не успяват да 

осигурят на българските библиотеки условия за бързо, съвременно и безпрепятствено 

развитие. Процесът е проследен и критично разгледан от Яврукова, която отбелязва и 

причините за затрудненията в автоматизирането на процесите в българските библиотеки, 

довели ги до положение, в което през второто десетилетие на 21 век да обсъждаме 

проблеми свързани с традиционни библиотечни каталози, липса на национални сводни 

каталози, липса на автоматизирано обслужване на потребители и др. Съвсем правилно 

авторката отбелязва, че „днес в България не съществува споделена каталогизация, 

библиотеките не обменят записи помежду си не само поради различия в използваните 

формати, но и поради все по-задълбочаващото се технологично изоставане.“ (с. 141) 

Прилагането на принципите на универсалния библиографски контрол в България е 

затруднено поради използването на различни софтуерни решения, различни нива на 

автоматизация, липсата на осъвременени национални правила за каталогизация, както и 

утвърдени национални инструкции и решения по отношение съдържателната 

каталогизация. Решението, което предлага Яврукова е свързано с това „библиотечната 

общност да се обедини и с двойно повече усилия и с три пъти по-голяма бързина да 

възстанови изгубеното ниво на стандартизация и унифициране на библиографските 

описания в каталозите на българските библиотеки.“ (с. 144). От особено значение е и 

„липсата на методичен център, който да подпомага каталогизаторите в България и да 

дава насоки за представяне на новите видове документи.“ (с. 145). 

Автоматизацията като на процес в българските библиотеки, провокира съвсем 

естествено и изработването на различни проекти и подходи за ретроспективна конверсия 

на каталозите. Пионер в това отношение е Националната библиотека „Св. св. Кирил и 

Методий“, с изграждането на библиографска база данни за българските книги 1878-1991 

г. Това е първата стъпка, в която българските библиотеки и потребители получават 

възможността да разполагат с електронен достъп до библиографска информация за 

издаваните в България книги. Проектът е изработен въз основа на традиционните 

библиографски указатели на издаваните в България книги от 1878 до началото на 

автоматизирането на процесите в българската национална библиография (1992 г.). 

Постепенно стартират процеси по ретроконверсия на каталозите на различни 

библиотеки. Библиотеката на БАН и Университетска библиотека „Св. Климент 

Охридски“ през 2009 г. започват широкомащабен общ проект за ретроспективна 
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конверсия на традиционните каталози. Характерен е различният подход, който двете 

библиотеки предприемат при реализирането на проекта. Целта е създаване на общ своден 

онлайн каталог на академичните библиотеки (НАБИС), към който постепенно могат и се 

присъединяват различни по вид и големина библиотеки. 

Процеси по опазване и прилагане на дигитализация към книжовното културно 

наследство в България се осъществяват от различни институции и в различна степен на 

успех. През 90-те години на 20 век и в началото на второто десетилетие на 21 в. са 

разработени програми за опазване и осигуряване на достъп до книжовното културно 

наследство, които неизменно имат за цел да констатират фактическото състояние на 

процеса в България и да провокират подкрепа и изпълнение на директивите и 

препоръките на Европейските и световни институции по отношение опазването на 

книжовната памет на страната. Биляна Яврукова проследява процесите, разглежда 

основните задачи и изводи, които извеждат националните програми. Акцентира върху 

необходимостта от изпълнението на програмите, като отбелязва, че „трябва да започне с 

конвертиране на библиографските описания в машинночетим вид, за да може да бъдат 

изпълнени оперативните цели на програмата“ (с. 158), което ще доведе до създаването 

на възможности за координация между библиотеките, ще се избегне дублирането на 

усилията и средствата за дигитализиране на отделни заглавия и ще има „предпоставка за 

създаване на регистър на дигитализираните обекти, въпреки използваните разнородни 

схеми за създаване на метаданни.“(с. 158) Авторката представя и различни регионални 

проекти за дигитализация, както и обединените усилия на участници в мрежата НАБИС, 

които съвместно полагат основите и изграждат дигитална библиотека, в която са 

представени колекции на осем институции (с. 160). 

Процесът по дигитализация в Националната библиотека „Св. св. Кирил и 

Методий“ стартира през 2006 г. В резултат е създадена дигитална библиотека, изградена 

от 27 колекции, организирани според вида и хронологичния обхват на документите. Въз 

основа на направените наблюдения и анализи докторантката установява, че „не всички 

дигитализирани ресурси имат описания в електронния каталог на библиотеката, което 

означава, че не е извършена ретроспективна конверсия на тези колекции. Между 

каталога и дигиталната библиотека няма връзка и потребителите нямат един вход към 

всички ресурси на библиотеката. Основно неудобство е невъзможността за търсене в 

цялата дигитална библиотека, а само в отделни колекции. Липсва унификация на 

метаданните, тъй като за всяка колекция има създадени различни полета за търсене в 

зависимост от спецификата на документите, включени в нея.“ (с. 165) 
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Регионална библиотека „Пенчо Славйков“, гр. Варна е другият добър пример за 

успешно реализирани и развиващи се проекти за дигитализация в страната. Библиотеката 

е агрегатор на съдържание за EuropeanaLocal и е една от основните институции в 

България, работеща по проблемите на дигитализацията. Дигиталните ѝ колекции са 

достъпни и през каталога на библиотеката и е налице връзка между дигитализирания 

обект и библиографското описание. 

Основният извод, който прави Яврукова в резултат от анализа състоянието на 

процесите по ретроконверсия на каталозите и дигитализация на книжовното наследство 

в България, е свързан с необходимостта „в България час по-скоро да се пристъпи към 

създаване на правила за библиографско описание, приемане на консолидираното издание 

на ISBD, в който са залегнали изискванията за създаване на записи с различни 

проявления на едно произведение (съгласно Функционалните изисквания към 

библиографските записи), популяризирането на общоприети стандарти за създаване на 

метаданни и съвременните добри практики за изграждане на дигитални библиотеки. 

Предоставянето от страна и на двете библиотеки (Национална библиотека „Св. св. Крили 

и Методий“ и Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ Врана) на списъци с 

дигитализираните библиотечни документи ясно говори за осъзнаване на необходимостта 

от координация на процеса на национално ниво.“ (с. 167-168) 

Глава пета се явява същностната и централна за изследването. В нея е представен 

експериментален модел за обща организационна програма в библиотеки с филиална 

структура при осъществяване на ретроспективна конверсия на каталозите и 

дигитализация на фондовете в Университетска библиотека „Св. Климент Охриски“. 

Последователно е представено развитието на фондовете на библиотеката, проучени са 

информационните потребности на ползвателите на библиотеката (преподаватели и 

докторанти), разгледана е текущата ретроспективна конверсия, представени са 

последователно етапите по създаването на план и осъществяването на пълна 

ретроспективна конверсия, както и процесите по дигитализация в университетска 

библиотека. Докторантката е координатор на проекти по осъществяване на дейностите 

по ретроконверсия и дигитализация в библиотеката. В тези условия създаденият 

експериментален модел е доказан напълно чрез успешното реализиране на описаните 

стъпки и процеси. Прави впечатление методичното и последователно изграждане на 

реализирания проект. Осъществени са процеси по анализ на системата от каталози в 

библиотеката, определен е нужният инструментариум при реализирането на дейностите, 

създаден е и разписан стриктен план, които е необходимо да се следва при изпълнението 
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на работата. Отчетени са основните трудности в процеса по реалното изпълнение на 

задачите. Техният анализ показва задълбоченото и методично изпълнение на 

предварително изработения план, чието реализиране води до успешното приключване на 

експерименталния модел и създаването на пълен електронен каталог на 

информационните ресурси на университетска библиотека. 

Успоредно се осъществява и процес по дигитализация. Първите опити в рамките 

на Университета започват през 2003 г. Постепенно се създават технически условия за 

изграждане на дигитален център и през 2013 г. в Университетска библиотека стартира 

работа звено по дигитализация, осъществяващо всички дейности, свързани с процесите 

по дигитализация. Реализират се редица проекти и се започва дейност по системно 

организиране и създаване на дигитална библиотека. Нейното организиране отговаря на 

всички необходими условия и изисквания за създаване на устойчиви и добри дигитални 

колекции. В резултат дигиталната библиотека се състои от 10 колекции. 

Практическата дейност по изработването на записите в дигиталната библиотека е 

пряко обвързана със създадените електронни каталози, реализира се със съвместими 

софтуерно продукти и отговаря на изискванията на основни международни документи. 

Осъществява се връзка между записите в електронния каталог и в дигиталната 

библиотека. 

Достъпът до документите е възможен през сайта на библиотеката, раздел 

дигитална библиотека, и се осъществява със специализиран софтуерен продукт от 

семейството на интегрираната библиотечно-информационна система, използвана в 

библиотеката. Улесненият и удобен начин за достъп е през сводния каталог НАБИС, 

както определя докторантката (с. 244), с което се осигурява единен достъп на 

потребителите до различните продукти на библиотеката. 

В заключението авторката обобщава направените анализи, наблюдения и 

резултати. Констатирано е, че двете хипотези, а именно „Реализирането на процес на 

ретроспективна конверсия на традиционните каталози в библиотеките е предпоставка за 

координирано и успешно реализиране на процеса на дигитализация на фондовете и 

изграждане на дигитални библиотеки“ и „Прилагането на световния опит при 

осъществяването на процесите на ретроспективна конверсия и дигитализация на 

фондовете и спазване на националните стандарти и правила за библиографско описание 

гарантират постигането на положителни резултати при изпълнението им в 

Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“ ( с. IX) са доказани в хода на 

проведеното изследване. Изведени са и десет препоръки по отношение на 
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необходимостта от стандартизация и координиране на дейностите по каталогизация, 

обмен на библиографски записи и на процесите по дигитализация, както на национално 

ниво, така и на ниво отделна институция. По отношение на университетската библиотека 

е обърнато внимание на осигуряването на устойчивост на постигнатите резултати и 

развитие на нови услуги и дейности за популяризиране и обучение на потребителите на 

библиотеката. 

 

Основни приноси: 

Авторката определя пет приноса на дисертационния труд, които убедително се 

налагат от проведеното изследване. 

- Систематизирано са описани типовете ретроспективна конверсия и методите 

за нейното изпълнение 

- Очертана е връзка между електронния каталог и програмния продукт за 

създаване на дигитална библиотека 

- Разработен и апробиран е експериментален модел на библиотека с филиална 

структура за изпълнение на процес на ретроспективна конверсия 

- Разработена е организационна програма за дигитализация в Университетската 

библиотека „Св. Климент Охридски“. 

- Направен е анализ на информационните потребности на преподавателите и 

докторантите в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с оглед на 

изпълнение на процес на ретроспективна конверсия и дигитализация на 

фондовете. 

 

Общи впечатления 

Предлаганият за защита дисертационен труд се отличава с ясна и логична 

структура. Изследваната проблематика е представена аналитично, последователно и 

обективно. Стилът е ясен и стегнат, посочени са авторовите преводи. Използвана е 

установената научна терминология, заимствана от авторитетни източници, коректно са 

уговорени различни уточнения и определения, използвани в изследването. Текстът е 

богато илюстриран и онагледен с таблици, схеми, фигури, което допринася за още по-

доброто възприемане на текста и проследяване на авторовите наблюдения и съждения. 

Към цитираната литература са приложени действащите стандарти, с което е свързана 

единствената ми препоръка - да се проследят линковете на електронните ресурси, с цел 
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прецизиране на връзката към конкретен ресурс, начинът на представяне, допълване на 

липсващи линкове. 

Бих искала да попитам докторантката - на основата на анализа и наблюденията, 

които е извършила в хода на изследването, както и имайки предвид някои от изводите и 

препоръките, които е направила, какво е мнението ѝ по отношение на развитието на 

правилата, известни като RDA (Описание на ресурс и достъп до него) и дали вижда начин 

развитието на тези правила, и на стандартите за каталогизация на ИФЛА да достигнат до 

съвместен развой и приложение в практиката? 

 

Общо описание на публикациите, които отразяват дисертацията 

 

Публикациите по темата на дисертацията са 12 на брой (11 на български и 1 на 

английски език) и напълно отговарят по съдържание на темата на предлагания за защита 

труд. По-голямата част от тях третират въпроси, свързани с библиографския контрол и 

неговото място в процеса на ретроспективна каталогизация. Представени са и 

дейностите и услугите на Университетска библиотека за въвеждане и осъществяване на 

процесите по ретроконверсия и дигитализация, както и изводите от изследване на 

потребителите на библиотеката. 

 

Качества на автореферата 

 

Авторефератът на дисертационния труд (36 с.) отговаря на всички изисквания за 

съставяне на подобен вид документ. Изцяло и напълно представя съдържанието и 

качествата на изследването. Онагледен е с илюстративен материал, включва основните 

изводи и препоръки. Представя приносите на дисертационния труд. Съдържа списък на 

публикациите по проблематиката на дисертационния труд. 

 

Лични впечатления 

 

Познавам Биляна Яврукова като колега със задълбочени интереси и 

изследователски подход към проблемите на библиотечно-информационните науки. 

Познавам я и като преподавател, с който провеждаме общ курс на обучение и за когото 

е характерен ентусиазма и стремежа да предаде своите знания, умения и разсъждения на 
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студентите си. Нейните качества и виждания я правят изключително интересен, 

комуникативен и консенсусен изследовател. 

 

Заключение 

Запознаването с дисертацията и публикациите на Биляна Яврукова ми дава 

основание за следното заключение: 

- Предложеният за защита дисертационен труд съдържа научноприложни 

резултати, които представляват оригинален принос към науката. 

- Изследването показва, че кандидатката притежава задълбочени теоретични 

знания и способности за самостоятелно научно изследване. 

 

Като имам предвид цялостната научна и научно-приложна дейност и 

приносите на кандидатката, убедено ще гласувам положително за присъждане на 

Биляна Андреева Яврукова образователната и научна степен „доктор” по 

професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни 

науки (Книгознание, библиотекознание, библиография). 

 

 

15.12.2015 Подпис:……………………………… 

София /доц. д-р Милена Миланова/ 


