
СТАНОВИЩЕ  

за конкурс за академичната длъжност „доцент“ по професионално направление  

3.5. Обществени комуникации и информационни науки /Книгознание, 

библиотекознание, библиография - Потребители и ползване на библиотеките/ към 

Катедра Библиотекознание, научна информация и културна политика, Философски 

факултет, СУ „Кл. Охридски“, обявен в ДВ бр. 24/16.03.2018г. 

 

От доц. д-р Елица Лозанова-Белчева, Катедра Библиотекознание, научна 

информация и културна политика, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 

назначена за член на научното жури със  

Заповед № РД-38- 330/18.05.2018 г. 

 

 

1. Данни за кандидата и материалите по конкурса 

 

Документите за участие в обявения конкурс са подадени в посочения в обявата срок 

от  кандидатката – гл. ас. д-р Ели Драганова Попова. По обявения конкурса са 

представени общо 21 публикации, които са както следва: 

 1 монография 

 1 учебно помагало 

 4 студии на Годишника на СУ (2 от тях в съавторство) 

 13 статии в сборници и списания (10 на български език, 2 на английски език и 1 на 

руски език; 4 от тях в съавторство – 2 на български език, 1 на английски език и 1 

на руски език) 

 2 превода от руски на български език, публикувани в сп. ББИА онлайн. 

Представената справка за цитирания показва, че кандидатката има 10 забелязани 

цитирания на 3 от публикациите й. 

 

2. Описание на научните трудове  

 

Основната публикация на д-р Ели Попова, свързана с насочеността на конкурса е 

учебното пособие „Потребители и ползване на библиотеките: Учебно пособие. 

[Електронен ресурс]. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, 148 с. 

Помагалото е предназначено за студенти от Катедра „Библиотекознание, научна 

информация и културна политика“, Философски факултет на Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“, специалност „Библиотечно-информационни науки (БИН)“, редовна и 



задочна форма на обучение, изучаващи дисциплината „Потребители и ползване на 

библиотеките“. Съдържанието е разделено на 12 теми, всяка една от тях с включени 

въпроси за самоподготовка и упражнения. Структурата е ясна, прегледна, удобна за 

възприемане от студентите, с изведени акценти, понятиен апарат и препоръчителна 

литература. Предложеното учебно помагало е от необходимост за овладяването на 

материята, преподавана в учебната дисциплина „Потребители и ползване на 

библиотеките“, но също така би могло да подпомогне учебния процес и по други учебни 

дисциплини, занимаващи се с обслужването на потребителите в библиотеките и техните 

специфики и потребителски профили. 

Следващата публикация с тематичната насоченост на конкурса е: Попова, Ели, 

Карачоджукова, Надя. Изследване представянето на ефективността на обществените 

библиотеки във виртуалното пространство. Услугите, достъпът и възможностите за 

комуникация с потребителите, представени на уебсайтовете на обществените библиотеки 

(Резултати от проучване, осъществено в рамките на тематичен проект на Катедра БИНКП, 

ФФ на СУ „Св. Климент Охридски“:„Оценка на информационната стойност на уеб 

сайтовете на регионалните библиотеки (РБ) в България. Конструиране на препоръчителен 

модел на уеб сайт, отразяващ резултатите от дейността на регионалната библиотека.”). В: 

Годишник на Софийски университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет, 

Книга Библиотечно-информационни науки, Т.9, 2017. София, Унив. издат., 2018 /под 

печат/(индексирано изд.). Студията представя изследване, проведено в контекста на 

библиотечно-информационното обслужване и предлагането на информационно 

съдържание за услугите на библиотеките през техните уебсайтове за по-голяма 

прозрачност, яснота и удобство за потребителите. Акцентира се върху обществените 

библиотеки в България и уеб съдържанието, което е достъпно за техните ползватели, 

направени са изводи и анализи. 

Подобно съдържание, но с ограничение в обекта на изследване – три регионални 

бибилотеки е изложено в Попова, Ели. Уеб сайтът на съвременната обществена 

библиотека – ново качество в комуникацията с потребителите (по примера на три 

регионални библиотеки в България). В: Коммуникативные возможности музеев, 

библиотек и архивов: сборник материалов VIII Международных музейных чтений 

„Современные проблемы музеологии“ (16 – 17 мая 2017 г., ОГИК). Вып. 6. / гл. ред. Н.А. 



Паршиков. – Электрон. текстовые дан. (68 Мб). Орёл: Орловский гос. ин-т культуры, 

2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с этикетки диска. [онлайн]. Публикацията 

е резултат от изнесен доклад на международната онлайн конференция, традиционно 

провеждана между Катедра БНИКП и Орловския държавен институт по културата. 

Ролята на обществените библиотеки в съвременното информационно общество като 

по-широка област, свързана с обслужването на потребителите в библиотеките, техните 

нагласи, потребности и очаквания в различни ракурси е обект на изследване от д-р Ели 

Попова в следните нейни трудове: 

 Дончева, Анета, Попова, Ели. Нови подходи за присъствието на българските 

регионални библиотеки във виртуалното пространство. (Изследване на Катедра 

„Библиотекознание, научна информация и културна политика“ (БИНКП) на СУ на 

тема „Оценка на информационната стойност на уеб сайтовете на регионалните 

библиотеки (РБ) в България. Конструиране на препоръчителен модел на уеб сайт, 

отразяващ резултатите от дейността на регионалната библиотека.”). В: Годишник 

на Софийски университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет, Книга 

Библиотечно-информационни науки, Т.9, 2017. София, Унив. издат., 2018 /под 

печат/(индексирано изд.)  

 Попова, Ели. Социалната значимост на обществената библиотека през призмата на 

съвременните пространства за междукултурен диалог. В: Годишник на Софийски 

университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет, Книга 

Библиотечно-информационни науки, Т.9, 2017. София, Унив. издат., 2018 /под 

печат/(индексирано изд.) 4. Попова, Ели. Аспектите на свободата в контекста на 

библиотеката. В: Свободата вчера, свободата днес, свободата утре - на върха на 

копието ли е?: Сборник доклади от Международна научна конференция 

„Свободата вчера, свободата днес, свободата утре - на върха на копието ли е?“, 

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, 25-26 април, 2017. Русе, 

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, 2017, с. 278-288. НАУЧНИ  

 Doncheva, Aneta,Popova, Eli. Nеw   the presentation of Bulgarian regional libraries in 

the virtual space. In: Реторика и комуникация=Rhetoric and Communication: 

Електронно научно списание [онлайн], 2018, N 32. Прегледано на [18.03.2018]. 

Достъпно от: rhetoric.bg/ 

 Popova, Eli. The role of the public library in the modern interpersonal and intergroup 

intercultural dialogue. In: Реторика и комуникация=Rhetoric and Communication: 

Електронно научно списание [онлайн], 2018, N 33. Прегледано на [26.03.2018]. 

Достъпно от: rhetoric.bg/ 

 

Кандидатката д-р Ели Попова има изследователски интереси и в по-различни от 

тематичната насоченост на конкурса области, но които са пряко свързани с дисциплините, 

които преподава в Катедра БНИКП. 



Кариерно развитие на библиотечния персонал. Професионални компетентности на 

библиотечните специалисти. 

 Попова, Ели. Кариерно развитие на библиотечния персонал в контекста на 

информационното общество. Част 1. Проучвания 2012-2015. София, Унив. издат., 

2016. 244 с. 

 Попова, Ели. Ролята на управлението на човешките ресурси за организационната 

култура в библиотеките. В: Библиотека, 2015, № 5, с. 71 - 82.(индексирано изд.)  

 Достъпно от: http://www.nationallibrary.bg/wp/wp-content/uploads/2016/12/Biblioteka_ 

5-2015.pdf 

 Попова, Ели. Съвременното управление на човешките ресурси и неговата роля за 

ефективността на библиотечната организация. В: Библиотеката на ХХІ век – 

практики, комуникации, ефективност: Сборник с доклади от Национална 

конференция с международно участие, 8-9 септември 2016, Шумен. Шумен, 

Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров, 2016, с. 151-164. 

 Попова, Ели.Какво мислят за кариерата в библиотека успелите хора (резултати от 

задочни интервюта). В: През призмата на информационната наука: Сборник, 

посветен на 70-годишния юбилей на доц. д-р Нина Шуманова. София, Унив. издат., 

2016, с. 281-295. 

 Попова, Ели. Информационната култура в контекста на професионалните 

компетентности на съвременния библиотекар. В: ББИА онлайн, 2017, № 1, с. 10 – 

14. 

 Попова, Ели. Мястото на „Теренна практика 2“(ТП2) в модреното образование по 

специалност „Библиотечно-информационни науки“(БИН). Резултати, опит, 

перспективи. В:Културната памет във времето и пространството. Юбилеен 

сборник по случай 65 годишнината на проф. Симеон Недков. София, Унив. издат., 

2018 /под печат 

 

Дигитализация, дигитални ресурси 

 Панчева, Цветанка, Попова, Ели. Обучение по оцифровке документов в рамках 

библиотечно-информационного образования в Болгарии и в контексте 

современных европейских требований (Идеи и практики в Софийском 

университете Св. Климента Охридского) В: Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры Кафедра библиотековедения и теории 

чтения.Сахаровские чтения-2017. Науч. ред. М.Н.Колесникова. Санкт-Петербург, 

С-ПГИК, 2017, 154-159. (реферирано и индексирано изд.)  

 Панчева, Цветанка, Попова, Ели. Интересно и любопитно за виното – в дигитални 

текстове и образи от света и България.В: Виното - история и вдъхновение : 

Сборник доклади от Национална научна конференция с международно „Виното – 

история и вдъхновение“, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, 25-26 

април, 2016. Русе, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, 2016, с. 213-

221  

 Панчева, Цветанка, Попова, Ели. "Дигитализация на културното наследство" в 

контекста на модерното образование по библиотечно-информационни науки. Идеи 

http://www.nationallibrary.bg/wp/wp-content/uploads/2016/12/Biblioteka_%0b5-2015.pdf
http://www.nationallibrary.bg/wp/wp-content/uploads/2016/12/Biblioteka_%0b5-2015.pdf


и практики в Софийския университет" Св. Климент Охридски. В: Библиотеки, 

четене, комуникации. Петнадесета национална научна конференция с 

международно участие. 17-18 ноем. 2016 г. В. Търново, Регионална библиотека 

„Петко Р. Славейков, 2017, с. 24-33. 

 

3. Научни приноси 

Представените трудове на гл. ас. д-р Ели Попова безспорно имат научни приноси, 

които можем да обобщим в следното: 

1. За първи път систематизирано се представя темата за потребителите на 

библиотеките и спецификите на тяхното обслужване. 

2. Разработено е учебно помагало, необходимо за образователния процес по 

дисциплини, свързани с библиотечното обслужване, потребителските групи и 

техните специфики, което към момента не присъства в българското 

информационно пространство. 

3. Обобщено и анализирано е текущото състояние на съдържанието на уебсайтовете 

на обществените библиотеки в България (регионалните) и са изведени препоръки. 

4. Иновативен е подходът на д-р Попова към темата за кариерното развитие в 

библиотеките. Също така, тя развива темата в дълбочина и с различни акценти. 

5. Обучението на студентите от специалност „Библиотечно-информационни науки“ 

по дигитализация и по теренна практика е анализирано от практико-приложна 

гледна точка. 

 

4. Преподавателска дейност 

Кандидатката д-р Ели Попова заема длъжността главен асистент към Катедра 

Библиотекознание, научна информация и културна политика, Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“ от 2015 година. 

Тя преподава по дисциплините „Потребители и ползване на библиотеките“ (лекции и 

упражнения), „Дигитализация на културното наследство“ (упражнения). Д-р Попова 

ръководи  „Теренна практика -2“ и осъществява контакти, комуникация и координация по 

провеждането на практиката в различни библиотеки . Тя се занимава и с комуникацията с 

партньорите на Катедра БИНКП от Русия (Орловски институт по културата) по 



провеждането на ежегодната онлайн студентска конференция и организиране на 

конференцията. 

 

5. Заключение  

Въз основа на представените публикации на гл. ас. д-р Ели Попова и тяхната 

научната и приложна значимост, както и нейният професионален и преподавателски опит, 

убедено гласувам „за“ и препоръчам на членовете на научното жури да вземат решение за 

присъждане на научната длъжност „доцент“ по професионално направление  

3.5. Обществени комуникации и информационни науки /Книгознание, библиотекознание, 

библиография - Потребители и ползване на библиотеките/ към Катедра Библиотекознание, 

научна информация и културна политика, ФФ на СУ „Св. Кл. Охридски“ на гл. ас. д-р Ели 

Драганова Попова. 

 

 

 

София       Член на научното жури: 

22.07.2018 г.      /Доц. д-р Елица Лозанова-Белчева/ 


