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Националност българка 

Трудов стаж  

2016 –   Софийски университет „Св. Климент Охридски” – Философски 
факултет  
Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика”  

      Доцент д-р /Преподавател 

01.09.2014 Доцент, д-р Преподавател 

   2009-2014 

 

Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” 

Ръководител на направление „Дигитална библиотека” 
Доцент, д-р  

2004-2014 

 

Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” 
Научен секретар 

2005-2010 
 

СНС по библиотечно - информационни науки към ВАК 
Научен секретар 

2000-2009 
 

Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” 
Началник отдел „Ретроспективна библиография”,  
Ст. н. с. ІІ ст, д-р 

1996-1999 
 

Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” 
  Отдел „Ретроспективна библиография” 
н.с., д-р 

1994-1996 
 

Столична библиотека 
Зам. директор 

1992-1994  
 

Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” 
Ръководител на научната секция по библиотекознание  

1988–1992  
 

Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” 
Ръководител на Центъра за национална библиография 

1983-1988  
 

Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” 
Научен сътрудник в Научно-методичния център 

1981-1983  
 

Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” 
Методист в Научно-методичния център 
 

mailto:Tsvetanka_pancheva@phls.uni-sofia.bg
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ПРЕПОДАВАТЕЛСКА 

ДЕЙНОСТ 
(Хоноруван                
преподавател) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
1995-2014  
Софийски университет „Св. Климент Охридски” – Философски факултет 
Катедра „Библиотекознание,  научна информация и културна политика” 
Курс “Краеведска библиография” – бакалаври, лекции и упражнения 
Курс „Дигитализация и дигитализиране” – бакалаври, лекции 
Курс „Регионалната културна политика и библиотеките” – магистри, 
лекции 

 
2004-2014       
СВУБИТ (УниБИТ) 
Катедра „Библиотечни науки” 
Катедра „Библиотечен мениджмънт” 
Хоноруван преподавател  
Курс “Краезнание и краеведски БД” – бакалаври, лекции и упражнения 
Курс “Краеведски електронни ресурси” – магистри, лекции и 
упражнения 

 
 

Образование и обучение 

 
 
 

 1999 – ст. н. с. ІІ степен (доцент) 
 Хабилитационен труд “Тенденции в развитието на научноспомагателната 
библиография” – 1997 г., 203 с. 
Научна специалност: 05.08.35 - Книгознание, библиотекознание и 
библиография 
Свидетелство No/дата: 19886 / 09.12.1999, утвърдено с протокол No/дата: 
23 / 02.12.1999 
 
1994 - доктор  
Тема „Съвременно състояние и проблеми на организацията на    

краеведската библиотечно-библиографска дейност” –1994. – 241 с. 
 
1983 – научен сътрудник  

 
 
 
 

Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения 

1981 
Библиотекознание и библиография – Санкт Петербург, Русия – 
магистърска степен 
 
Дигитализация и дигитализиране в библиотеките. 
Дигинализация на културното наследство. 
Дигитализация на библиотечни документи и стандарти за 
информационно разкриване на дигитализираните източници.  
Международни дигитални библиотеки и портали. 
Краезнание и краеведска електронна информация.  
Краеведска библиография.  
Ретроспективна национална библиография.  
Персонална библиография.  
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Участие в научно-

изследователски 
проекти 

 
2009-2010 
Проект BG0046 „Дигитализация и запазване на писменото наследство 
на България” - с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и 
Норвегия чрез Финансовия Механизъм на ЕИП 
Бенефициент: Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” 

  Позиция: Специалист - техническа организация 
 
 

 2010-2011 
Проект ”IMPACT” (Improving access to text), финансиран от 
Европейската комисия. Има за цел да подобри значително достъпа до 
исторически текст и да премахне пречките, които стоят на пътя на 
масовата дигитализация на европейското културно наследство. 
Бенефициент: Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” 
  Позиция: Мениджър и изследовател 
2009 – 2014  
Проект „Световна дигитална библиотека”  
Бенефициент: Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” 

  Позиция: Организатор за синхронизация на метаданните 
 

2009 – 2014 
Проект „The European Library”  
Бенефициент: Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” 

  Позиция: Организатор за синхронизация на метаданните 
 
 

2010 
Проект „Reading Europe”  
Бенефициент: Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” 
Позиция: Организатор за синхронизация на метаданните 

 
 

  2012 
 Проект „Visual Archive Southeastern Europe (VASE)”, към  
 проект “Visualizing Family, Gender Relations, and the Body. The Balkans   
approx. 1860-1950”, финансиран от австрийския фонд “научни  
изследвания” 
Подизпълнител: Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” 
Позиция: Организатор - дигитални изображения 
 
2010-2011 
Проект „Глобални библиотеки – България” 
Подизпълнител: Министерство на културата и др. 
Позиция: Ключов обучител по направление 3 „Услуги в модерната 

библиотека” 
 
 

http://gams.uni-graz.at/context:vase.130
http://gams.uni-graz.at/context:vase.130
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Членство в научни и 
професионални 

организации 
 
 
 
 

 

Лични умения и 
компетенции 

2011-2013 
Книжовното наследство в българските библиотеки : Резултати от 

проучване, 2011  
Национална стратегия и Програма за опазване и достъп до 

книжовното културно наследство, 2013 
– в рамките на Проект на ББИА „Напредък и устойчиво развитие на 

библиотечния сектор в България“ подкрепен от Фондация “Америка за 
България” 
Бенефициент: Българска библиотечно-информационна асоциация (ББИА) 
Позиция: член на екипа 
 

 
 
Международна асоциация по българистика (2014). 
Българска библиотечно-информационна асоциация (1991-2014) 
Съюз на краеведите в България – член-учредител (1990-2014) 
Национален съвет по дигитализация на културното наследство(2012-2014) 

  

Майчин (и) език (езици) български 

  

Чужд (и) език (езици)  

Самооценяване  Разбиране Разговор Писане 

Европейско ниво (*)  Слушане Четене Участие в 
разговор 

Самостоятел
но устно 

изложение 

 

Език   английски  английски       

Език   руски    руски    руски 

  

Организационни умения 
и компетенции в 

управлението и 
оценяването на научната 

дейност 

Заемала съм ръководни длъжности, изискващи организация на сложни 
работни процеси, работа в екип, координация на дейности между 
структурите на голяма библиотека и между различни библиотеки. 
Заемала съм също ръководни постове в научно-изследователската 
дейност на Националната библиотека (Научен секретар, Зам. 
Председател на общото събрание на учените), СНС - БИН към ВАК 
(научен секретар), Преседател на атестационна комисия за атестиране на 
учените в Националната библиотека, благодарение на което съм 
натрупала опит в организацията и оценяването на научната дейност в 
институция с широк профил на научни изследвания.  

Компютърни умения и 
компетенции 

Работа с Word, създаване и ползване на библиографски бази данни, 
работа с Интернет ресурси 

Участие в научни форуми  

http://www.lib.bg/publish/Издания-на-ББИА/Други-издания/221-Национална-стратегия-и-Програма-за-опазване-и-достъп-до-книжовното-културно-наследство
http://www.lib.bg/publish/Издания-на-ББИА/Други-издания/221-Национална-стратегия-и-Програма-за-опазване-и-достъп-до-книжовното-културно-наследство
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 Национална кръгла маса, организирана от ББИА, на тема „Българската 
дигитална библиотека: модели и подходи“ – София, 17 октомври 2013  – 
презентация на тема „Дигиталната библиотека на Националната 
библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – състояние и перспективи” -  в 
съавторство с Марина Василева  
http://www.lib.bg/kragli_masi/DL_NBKM.ppt 
 

  
Кръгла маса с международно участие, организирана от Министерството на 
културата, на тема „Представяне  и съхранение на българското културно 
наследство в цифровата библиотека Европеана” – София, 9 ноември 2012 - 
презентация в съавторство с Марина Василева на тема „Политики на 

Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” за 
дигитализиране на книжовното културно наследство” 
 
Демонстрационен ден по Проект IMPACT – 13 окт. 2011г. - Национална 
библиотека – участие с две презентации „Проектът IMPACT” и  
„Центърът за компетентност на IMPACT” – публикувани на адрес 
http://nationallibrary.bg/fce/001/0016/files/DEMOIMPACT.pdf 
http://nationallibrary.bg/fce/001/0016/files/IMPACT_Centre.pdf 
 
Регионална конференция на тема „Краеведската библиография – 
традиционни и иновативни практики” –16 юни 2011 г. -  Кюстендил - с 
презентация на тема „Модерната обществена библиотека – създател 

и/или посредник в разпространението на местни електронни ресурси” 
– публикувана на адрес http://www.libkustendil.primasoft.bg/ 
 
Кръгла маса „Книгата – нашето по-смислено настояще” – 19 апр. 2011 г. – 
УНИБИТ с презентация „Дигиталните колекции на националната 

библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” 
 
Международна конференция "Европейска дигитална библиотека – 
съвременни подходи и политики за опазване и разпространение на 
културното наследство", 23-24 март 2010 г. – Варна – с доклад на тема 
„Участието на Националната библиотека в международни проекти 
за  дигитализация”, в съавторство с Анета Дончева 
 
Международна конференция „Необходими стъпки за интегриране на 
България в Европейското начинание „Европеана” – 23-24 април 2010 г. -  
Пловдив – презентация на тема „Участието на Националната 
библиотека в международни проекти за  дигитализация”, в съавторство 
с Анета Дончева 
 

Национална научна конференция „Библиотеката – желан партньор” – 28 -
29 октомври 2010 г. – Добрич – презентация на тема "Дигиталните 

колекции в Националната библиотека - възможности за широк достъп 
до книжовното наследство на България и за ползотворни 
партньорства“ 
 

http://www.lib.bg/kragli_masi/DL_NBKM.ppt
http://nationallibrary.bg/fce/001/0016/files/DEMOIMPACT.pdf
http://nationallibrary.bg/fce/001/0016/files/IMPACT_Centre.pdf
http://www.libkustendil.primasoft.bg/
http://www.libvar.bg/conferences/conference-march2010/presentations/NB.pdf
http://www.libvar.bg/conferences/conference-march2010/presentations/NB.pdf
http://www.libvar.bg/conferences/conference-march2010/presentations/NB.pdf
http://www.libvar.bg/conferences/conference-march2010/presentations/NB.pdf
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Допълнителна 
информация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Седма международна кръгла маса „Александър Теодоров-Балан : живот и 
дело” с доклад на тема „Непознати документи за неиздадената лична 

библиография на акад. Александър Теодоров-Балан” 

 
„Ден на Европейската библиотека”, организиран в Националната 
библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” във връзка с участието й в проекта 
TelPlus – презентация на тема „Проекти на Националната библиотека 

“Св. Св. Кирил и Методий” за дигитализирането на книжния фонд” 
 
Национална научна конференция “Между традицията и модерността : 
Книги, печатни комуникации, регионални медии” – Велико Търново, 11-12 
юни 2009 г. – доклад на тема “Краезнание и регионални издателства”   
 
Национална научна конференция „Благотворителността в България : 
Традиции, исторически измерения и аспекти - Кюстендил, 8-10 октомври 
2009 г. – доклад на тема „Колективният образ на добротворството : 
Женски благотворителни дружества в България 1878-1944 г.”, в 
съавторство с Цанка Константинова 
 
Национален семинар по електронно обучение, организиран от Български 
виртуален университет, 09.06.2010  – презентация на тема „Опитът на 

Националната библиотека „Св.Св. Кирил и Методий” в 
дигитализацията на книжния фонд” 

 

 1986-1994 г. - лектор в курсовете за придобиване на библиотечна 
правоспособност, организирани от Националната  бибилиотека по въпроси 
на справочно-информационната и краеведската дейност и национална 
библиография на България 
 
От 1983 г. - лектор в различни регионални семинари по въпроси на 
справочната, информационната и библиографската дейност на 
библиотеките, краезнанието, дигитализацията на книжовното наследство в 
библиотеките  - Пловдив, Велико Търново, Добрич, Плевен, Ловеч, София-
област и мн. др.  
1983-2016 г. - участие с доклади в около 70  национални и регионални 
форуми по проблемите на краезнанието и краеведската библиография, 
ретроспективната национална бибилиография, интеграцията между 
културните институти в областта на регионалните изследвания, 
дигитализацията на книжовното наследство в библиотеките, по-голямата 
част от които са публикувани. 

 

Над 110 научни и приложни публикации по въпроси на справочно-
информационната, краведската и библиографската дейност на 
библиотеките, ретроспективната национална библиография и 
дигитализацията на книжовното наследство. 

 


