Становище
от проф. д-р Елена Георгиева
във връзка с провеждане на конкурса за заемане на академична
длъжност „доцент” на гл. ас. д-р Ели Драганова Попова по
професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и
информационни науки. (Потребители и ползване на библиотеките)”

Кандидатът по конкурса Ели Попова представя своята професионална
и творческа библиография, които показват постоянство в академичното й
развитие в Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна
политика“ към Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” по
професионално направление 3.5. Обществени комуникации и
информационни науки (05.08.35.
Книгознание, библиотекознание,
библиография).
Професионалният и научен живот на Ели Попова е неразривно свързан
с библиотеките. Завършва висше образование в Белоруски държавен
университет по културата в г. Минск-Белорус. В професионалния си път
тя е заемала различни административни длъжности: директор на
Изпълнителното бюро на Българската библиотечно-информационна
асоциация (ББИА), Оперативна организация и управление на дейностите и
текущото изпълнение на проект на ББИА „Българските библиотеки в 21
век“, Фондация „Америка за България“ (ФАБ), експерт по компонент
Обучение на Програма „Глобални библиотеки – България“, Началник на
направление „Специални колекции“ в НБКМ - главен библиотекар на
отдел „Официални издания“ и зав. Европейски документационен център
(ЕДЦ) към мрежата Europe Direct на ЕК на ЕС, Нов български
университет, Регионална библиотека „Светослав Минков“ – гр. Перник.
Работи по обслужване на потребители, провеждане на обучения и
семинари, по проекти. Членува в авторитетни научни и професионални
организации и има активна научно-организаторска дейност.
Обща характеристика на научноизследователската, научноприложната и
педагогическата дейност
Научните интереси на д-р Ели Попова са в областите: Кариерно развитие
на библиотечния персонал; Стратегическо управление на човешките ресурси;
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Развитие на персонала в библиотеките в информационното общество. В
изследванията й за библиотеките и ползувателите в съвременната
информационна среда е търсен теоретично-емпиричен баланс.
Д-р Е. Попова участва в настоящия конкурс с научните и приложните
си трудове и прилага разнообразна научна продукция: 1 монография, 1
учебно пособие, достъпни и в електронен вариант, 4 студии (2 в
съавторство). Другите научни публикации (10 на брой, самостоятелни или
в съавторство) потвърждават устойчивия интерес към посочените области
и са теми на статии в авторитетни издания и публикувани доклади от
научни конференции у нас и в чужбина. Представени са публикации на
чужди езици – 2 на латиница и 1 на руски език, както и преводи на статии
на видни чуждестранни библиотековеди от руски на български език.
Вторичен критерий за оценката на качествата на научната продукция
на гл. ас. д-р Ели Попова са забелязаните цитирания на автора (10 случая, в
3 източника).
Рецензираните публикации, представени за конкурса, допълват и развиват
българската библиотечна наука.
Критични бележки по рецензираните трудове нямам.
Натрупаният опит като ръководител на семинари, лектор в обучителни
курсове дава възможност на Ели Попова да израстне и като преподавател в
Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“
към Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Водените от
нея дисциплини по специалността „Библиотечно-информационни науки“
обхващат важни аспекти в професионалната подготовка на съвременните
библиотечни специалисти за различните видове библиотеки.
Считам, че педагогичската дейност на Ели Попова обосновано
и категорично отговаря на изискванията на закона и другите нормативни
актове за заемане на академичната длъжност „доцент“.
Научни приноси
Научните приноси на представените за рецензиране публикации се
групират в следните направления и интердисциплинарни области:
1. Кариерно развитие на библиотечния персонал. Монографията на Ели
Попова „.Кариерно развитие на библиотечния персонал в контекста на
информационното общество. Част 1. Проучвания 2012-2015. София,
Унив. издат., 2016. 244 с. ” е посветена на тема, разглеждана
за първи път в българското библиотекознание и много слабо
проучена в чуждестранни професионални изследвания.
На базата на проведено изследване се поставят следните
проблеми и решения:
- за успешна кариера в библиотеките в новите обществени условия;

2

- на кариерното развитие в библиотеките като фактор на библиотечния
мениджмънт;
- на състоянието на кариерното израстване в библиотечния сектор;
- за въвеждане на съвременни термини и концептуални рамки при
комуникиране в библиотеките, при съвременното дефиниране на
библиотечната професия.
2. В статии и студии, публикувани в сборници и научни издания е
акцентирано върху съвременното управление на персонала в
библиотеките и формирането на определен тип трудови отношения
в различните видове библиотеки.
3. Акцент в приносите е свързан с потребителите и ползването на
библиотеките.
Учебното помагало на Попова, Ели. Потребители и
ползване на библиотеките: Учебно пособие.
[Електронен ресурс]. 2018, 151 с. представя темите от
учебния курс. Това е първото подобно издание на
български език, а и в чуждестранната професионална
литература. Помагалото е създадено с цел да се дадат
широк обем от знания на студентите за развитието на
комуникациите в библиотеката, за мястото и
значимостта на библиотеката като библиотечна институция
в съвременното общество. По съдържание е обвързано с
очакванията на новите поколения потребители и
представители на различни поколения и общности.
Превръщане на библиотеката в пространство за активен
диалог между отделните личности, между хората от
различни култури, между библиотечните общности, както
и във виртуално пространство са значими процеси в
дейността на всяка библиотека. В тази проблемна област Е.
Попова дава своя принос със забележителни публикации,
една от които е представена и на английски език.
Заключение
Изложените констатации относно научните й приноси и
наблюденията ми върху нейните изяви в научни форуми ми дават
основание за положителна оценка на представените материали, за
професионализма на Ели Попова като научен работник и като
преподавател, както желанието и възможностите й за бъдещо
професионално развитие.
Научноизследователската, научно-приложната и преподавателската
дейност на гл. асистент д-р Ели Драганова Попова отговаря на всички
изисквания за заемане на академичната длъжност „ доцент”.
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Убедено предлагам на уважаемите членове на Научното жури да
гласуват положително за присъждане академичната длъжност „доцент” по
професионално направление 3.5. Обществени комуникации и
информационни науки на гл. ас. д-р Ели Драганова Попова в Катедра
„Библиотекознание, научна информация и културна политика“ към
Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент
Охридски”.

30.06.2018.

проф.д-р Елена Георгиева
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