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СОФИЙСКИ  УНИВЕРСИТЕТ  „СВ.  КЛИМЕНТ  ОХРИДСКИ“ 

ФИЛОСОФСКИ  ФАКУЛТЕТ 

КАТЕДРА  „БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ  НАУЧНА  ИНФОРМАЦИЯ  

И  КУЛТУРНА  ПОЛИТИКА“ 

 

 

С ТА Н О В И Щ Е 

от проф. д. изк. Симеон Недков Недков,  

за конкурса за заемане на академичната длъжност „Доцент”, обявен в Държавен 

вестник, бр.24 от 16.03.2018 г.  от СУ „Св. Кл. Охридски” в професионално 

направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, 

библиотекознание, библиография – Организация и управление на библиотеките)  

с единствен кандидат гл. ас. д-р Анета Дончева Дончева 

 

 

1. Представяне на кандидата. 

Главен асистент д-р Анета Дончева е единствен кандидат за конкурса за заемане 

на академичната длъжност „Доцент”, обявен в Държавен вестник, бр. 24 от 16.03.2018 

г.  от СУ „Св. Кл. Охридски” в професионално направление 3.5. Обществени 

комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание, библиография 

– Организация и управление на библиотеките). 

През 2014 г. тя защитава докторска дисертация на тема: „Видове библиотеки при 

промяна на парадигмата на библиотечната теория и практика”. 

1.1. Образование и обучение. 

Главен асистент д-р Анета Дончева завършва висшето си образование 

(магистърска степен) във Висшия институт за култура, Санкт-Петербург, Русия, 

библиотечно дело/информационни науки. 

Професионалната й реализация започва като краевед и методист в Регионална 

библиотека „Дора Габе“ – гр. Добрич и продължава като специалист в Национална 
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библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, заемайки последователно редица длъжности 

като: н.с. и ръководител на  Научно-методичен център; н.с. в Център за библиографска 

информация; Ръководител отдел „Библиотечна  координация и връзки с 

обществеността“; Зам.-директор на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. 

От 20.06.2016г. е главен асистент в професионално направление 3.5. Обществени 

комуникации и информационни науки в СУ „Св. Климент Охридски”, Философски 

факултет, Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“. 

1.2. Учебно-преподавателска дейност 

В Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ гл. ас. 

д-р Анета Дончева води лекции по дисциплините „Библиотекознание“, „Организация и 

управление на библиотеките“, „Организация и управление на информационните 

ресурси“ в бакалавърската степен и дисциплините  „Библиотечен мениджмънт“ и 

„Развитие на колекциите“ в магистърската степени. От заемането на длъжността главен 

асистент до сега е била научен ръководител на отлично защитени дипломни работи – 6 

дипломанти, по проблеми на организацията и управлението на ресурсите в 

библиотеката и библиотечния мениджмънт. 

1.3. Публикации. 

Общият списък на всички публикации на гл. ас. д-р Анета Дончева съдържа 75 

заглавия, от които монографии, учебници, учебни пособия, сборници –11; статии в 

периодични издания, сборници, справочници – 62; редакторска работа – 1  и хабилита-

ционен труд – 1. 

За конкурса гл. ас. д-р Анета Дончева е приложила списък на публикациите, 

който съдържа 31 заглавия, от които: хабилитационен труд – 1; монографии, учебници, 

учебни пособия, сборници – 4; статии в периодични издания, сборници, справочници   

– 25; редакторска работа – 1. 

1.4. Участие в научно-изследователски проекти. 

Многобройните участия в различни изследователски проекти на гл. ас. д-р Анета 

Дончева могат да бъдат представени по следния начин:  

 Участие като член на екипа в изследователски проект на СУ „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”; 

― Ръководител и координатор на проекти на Националната библиотека „Св. 
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Св. Кирил и Методий“: Проект BG0046  „Дигитализация и запазване на писменото 

наследство на България“ (Финансовия механизъм на Европейското икономическо  

пространство (ФМ на ЕИП); Проект „Виртуална библиотека-България”;  Проект 

TELPlus в рамките  Програма eContentPlus на Европейската комисия; Проект „ДАПИС“ 

(Дигитални архиви и документи: популяризиране, изучаване, съхранение) на ФНИ;  

Проект „Ръкописни и докумeнтални паметници от българските земи XIII-XVII в.” на 

ФНИ и др.; 

― Участие в национални и международни проекти и програми за 

библиотеките в областта на правната им регулация и библиотечния мениджмънт. 

 

2. Описание на представените материали за конкурса. 

За настоящия конкурс гл. ас. д-р Анета Дончева е представила за рецензиране 

оригинали и ксерокопия от научните си трудове, които не са представяни за заемането 

на академичната длъжност „главен асистент” през 2016 г. и при придобиването на 

научната степен „доктор“ през 2014 г. в съответствие с изискванията на чл. 29 ал. 3 от 

Закона за развитието на академичния състав в Република България. Приложени са 

Списък на публикациите на гл. ас. д-р Анета Дончева, предоставени за участие в 

конкурса. Те са групирани както следва: 

I. Хабилитационен труд – 1; 

II. Монографии, учебници, учебни пособия, сборници – 4;  

III. Статии в периодични издания, сборници, справочници – 25;  

IV. Редакторска работа – 1. 

Общо –  31 научни труда. 

 

3. Обща характеристика на научната и научно-приложната дейност на 

кандидатката. 

От описанието на материалите за конкурса става ясно, че кандидатката е 

посочила оригинални научноизследователски трудове, публикации и научно-приложни 

разработки, които подлежат на оценка по съвкупност. Представената за рецензиране 

научна продукция по своя обхват и структура дава възможност за оценка на качествата 

на кандидатката като изследовател, а професионалната й биография разкрива умело 

съчетаване на научна и практико-приложна дейност в областта на библиотекознанието 

и библиотечното дело и отговаря на условията по чл. 60, ал. 1, 2 и 4 от Раздел IV на 
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Правилника за приложение на Закона за развитието на академичния състав в Република 

България.  

 

Научна дейност. Оценка на научните публикации. 

I. Хабилитационен труд. 

 Основният труд на гл. ас. д-р Анета Дончева с който участва в конкурса за 

доцент е хабилитационния труд „Развитие на библиотечната инфраструктура в 

България“, С. 2018. (№1 в Списъка с публикации). 

Тази монография е рецензирана от проф. дфн Оля Харизанова  и с Протокол:    

№ 6 от 2.05.2018 г. на Катедра БНИКП е предложена за печат в рамките на Издателския 

план на ФФ, Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“. 

Монографията е с обем 166 страници (текст и приложения) и е посветена на 

актуална и недостатъчно проучвана проблематика, свързана с библиотечната 

инфраструктура (БИ) в България. 

Работата на гл. ас. д-р А. Дончева представя точните наблюдения, разсъждения и 

обобщения на автора, изградени въз основа на задълбочени проучвания на теорията и 

практиката при формирането на библиотечната инфраструктура у нас. 

Хабилитационният труд се отличава с множество приносни моменти, като отделните 

глави могат да се разглеждат като самостоятелни обособени студии. 

Познанията, които има авторката за спецификата на библиотечния отрасъл в 

рамките на културата и за библиотеките като културни институции и дават възможност 

обстойно да представи в Глава първа, група от точни критерии за изследване на 

библиотечната инфраструктура, както и да характеризира понятията „инфарструктура“ 

и „библиотечна инфраструктура“ . 

Последователно в три глави с идентична структура, формирана по отделните 

елементи на библиотечната инфраструктура (глава втора, глава трета и глава четвърта), 

се разглежда формирането и развитието на библиотечна инфраструктура в България  за 

периода от Освобождението до Втората световна война; след Втората световна война  

до  икономическите и социални промени в страната през 1989 г. и съвременното 

състояние  на библиотечната инфраструктура в края на XX и  началото на XXI век. В 

Глава четвърта са представени  и резултатите и изводите от направените през 

последните години актуални проучвания за библиотеките в България. Целта на автора е 
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да анализира и представи степента на изграденост и възможностите за достъп до 

библиотеки и библиотечни услуги в страната ни.  

В последната, Глава пета, се дават много насоки за развитие на библиотеките и 

библиотечната инфраструктура и са посочени насоките за развитие на съвременна и 

ефективна библиотечна инфраструктура в България.   

Работата изобилства със статистически данни и анализи на нормативни 

документи. 

Монографията е добре структурирана и балансирана, значима по съдържание, 

откроява се коректността към източниците, ясно формулираните цели и методология на 

изследване.  Трудът е приносен, концентриран върху многото и разнообразни проблеми 

на българските библиотеки, библиотечни системи и мрежи, които се нуждаят от 

сериозни и задълбочени анализи и изследвания.  

Изследването е обективно, добре замислено и е актуално не само като тематика, 

но и като начин на работа, защото е един оригинален опит основните проблеми на 

библиотечната инфраструктура да бъдат изявени с цел създаване на условия за 

цялостни реформи на библиотечната система в страната.  

Заслуга на А. Дончева е очертаването на потенциала на изследването за развитие 

на библиотеките и библиотечния сектор у нас, защото то може да  подпомогне органите 

на управление на национално и регионално ниво за развитие на инфраструктурата, при 

разпределянето на ресурсите, отчитайки съответните проблеми и специфики, но и да  

съдейства на институциите при разработване на стратегии за развитие на сектора.   

 

II. Монографии, учебници, учебни пособия, сборници  

Монографията „Видове библиотеки при промяна на парадигмата на 

библиотечната теория и практика“ (№5 в Списъка с публикации) разглежда проблемите и 

мащабите на промените от началото на ХХI век в българските библиотеки и 

възможните трансформации на видовете.  

Представените учебник и учебни пособия са част от работата и дългогодишния 

опит на гл. ас. д-р Анета Дончева в обучението на библиотекари, ръководители на 

библиотеки и други видове квалифицирани специалисти. Наръчникът на библиотекаря 

„Организация и управление на работата в обществената библиотека“ (№2 в Списъка с 

публикации), (съавтор Ал. Димчев), както и „Учебник по библиотекознание и 

библиотечен мениджмънт“ (№4 в Списъка с публикации), (съавтори Ваня Грашкина-
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Минчева и  Елена Георгиева ) са създадени за нуждите на обучението на българските 

библиотекари. Наръчникът съдържа материали за нуждите на тематичното обучение на 

обучители по направление 2: Организация и управление на работата в обществената 

библиотека в рамките на Програма „Глобални библиотеки“ – България. Материалите са 

структурирани като текст, методика и презентации. Целта е да подпомогнат работа  на 

обучителите, които работейки с групи от библиотекари да могат да променят и 

напасват съдържанието към потребностите на участниците, без да се нарушава 

системата на курса.  

Учебникът предлага систематизирано изложение по важна група от логически 

свързани специални учебни дисциплини, част от задължителната професионална 

подготовка на въведена нова образователна степен за заемане на библиотечна 

длъжност– библиотекар със средно образование и професионална квалификация. 

Разработен е на базата на общоприетите постановки в библиотековедската наука, 

действащата нормативна база и натрупания опит от проведените обучения в рамките на 

ББИА в периода 2010–2013 г.  

Работата на гл.ас. д-р Анета Дончева в създаването на най-голямата част от 

нормативните документи за българските библиотеки – проекти за закони, наредби, 

стандарти  и други след промените в страната и особено работата по хармонизирането 

на европейските политики и прилагането им в нормативната уредба на библиотечното 

дело в България, логично довеждат до изданието (тук е представено третото издание) на 

Сборника с нормативни документи за библиотечното дело в България (№3 в Списъка с 

публикации) (съавтор А.Димчев). Това издание е единствено в страната и най-широко 

ползвано и цитирано. 

 

III. Статии в периодични издания, сборници, справочници  

Статиите в периодични издания, сборници и справочници, представени от гл. ас. 

д-р Анета Дончева за участие в конкурса за доцент, са подбрани с оглед на тяхната 

тематична и концептуална свързаност с основните изследвания, реализирани от нея 

през последните години. Представените за участие в конкурса статии и студии ще 

бъдат рецензирани с оглед на тяхната релевантност, иновативност и полезност за 

изследването и развитието на съответните тематични области: 
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А. Общо библиотекознание.Управление на библиотеката (библиотечен 

мениджмънт). Управление на библиотечния сектор. 

В областта на  общото библиотекознание, управлението на библиотеката 

(библиотечният мениджмънт) и управлението на библиотечния сектор публикациите 

третират основно проблеми, свързани с: 

 Характеристики на видовете библиотеки и нормативна уредба на 

библиотеките.  Представени са статията „Характеристика на вида „национална  

библиотека” и съвременни тенденции в неговото развитие“ (№21 в Списъка с публикации), 

третираща проблемите и  перспективите на националните библиотеки в XXI в. Авторът 

проучва  измененията в работата на вида „национална библиотека“ и анализира 

подробно организационни и координационни проблеми, позволяващи на вида да 

съществува в съвременните условия на развитие на информационните и 

комуникационни технологии. В публикацията „Проектът за закон за Националната 

библиотека като неразделна част от библиотечното законодателство в страната“ 

(№7 в Списъка с публикации) се разглеждат проблеми на библиотечното законодателство в 

страната в този период на развитие. Застъпва се тезата за целесъобразността и се дават 

аргументи за разработването на самостоятелен закон за Националната библиотека.  

 Националната библиотечна и информационна политика; стратегиите 

за развитие на библиотеките и библиотечните мрежи, администрирането и 

ръководството на библиотеките  и библиотечните дейности. Проблемите се 

разработват в следните публикации: в статията „Възможности за сътрудничество 

между националната библиотека „Св.Св. Кирил и Методий” и публичните 

библиотеки“ (№6 в Списъка с публикации), в която се анализират  промените, и се предлагат 

виждания за развитието на сътрудничеството в съвременните условия след  

преразглеждане на връзките между отделните библиотеки; статията „Национално 

съгласие за динамичното развитие на библиотеките“ (№24 в Списъка с публикации), в 

която се поставя въпросът за национално съгласие относно дългосрочността по 

отношение на реформите и структурирането на библиотечната система в полза на 

гражданите; статията „Стратегические приоритеты болгарских публичных библиотек 

на благо современных читателей“ (№27 в Списъка с публикации) като тази рабработка е 

представена и на Национален форум „Библиотеките днес“ на Фондация „Глобални 

библиотеки – България“ през 2016 г. Авторът излага своите виждания за съвременната 
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роля на обществената библиотека като важен източник на знания, пространство за 

обучение, култура и социална комуникация.  

 Международното сътрудничество. Работата на кандидатката в областта 

на международното сътрудничество на библиотеките е намерила отражение в статията 

„Регионалното сътрудничество на националните библиотеки“ (№10 в Списъка с 

публикации) (съавтор Д. Кръстева). Представена е инициативата за осъществяване на 

проекти със сродни културни институции в страните от Югоизточна Европа и 

създаването за първи път на Асоциация на Националните библиотеки от Югоизточна 

Европа. В статията „Участие на Народната библиотека в международни 

професионални инициативи“ (№11 в Списъка с публикации) се разглеждат  най- важните 

направления, в които се осъществява международната дейност на Библиотеката.  

 Управлението на библиотеката. Мениджърските роли и умения на 

библиотечният мениджър.  Кандидатката избира да представи две статии в сборника 

„The library and the womaдаn“, който се издава по Програмата „Мост между 

цивилизациите“ (България – ИР Иран). Материалите са предварително представени и 

на Международната научна конференция „Библиотеката и жената“. Това са  „The 

Woman, The Library and the Bridge between Civilizations“ (№8 в Списъка с публикации)  и 

„The Woman - Librarien and Manager“ (№9 в Списъка с публикации). Те са изключително 

оригинални, защото се занимават с неизследваните проблеми за участието на жените в 

управлението на библиотеките като културни институции, като се обръща внимание на 

всички специфични техни роли. 

В статията, посветена на проф. Б. Христова „Директорът на една съвременна 

европейска национална библиотека“ (№20 в Списъка с публикации) всъщност, през призмата 

на професионалните, интелектуалните и човешките качества на най-дългогодишния 

директор на Националната библиотека се разглеждат няколко задачи и проблеми на 

българската Национална библиотека, които имат приоритетно значение за нейното 

европейско развитие.  

 Видовете библиотечен мениджмънт. Статията „Мениджмънт на 

разнообразието в библиотеката“ (№25 в Списъка с публикации)  за първи път поставя 

проблемите за понятието „разнообразие“, ползите  и значението от разнообразието в 

една организация, респ. библиотеките от гледна точка на растежа и развитието на 

библиотеката като  обществена организация.  
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 Организационните и управленските структури в библиотеката. 

Статията „Наложителни промени в структурата на Националната библиотека в ИО“  

(№19 в Списъка с публикации) е свързана с въвеждането на ИКТ в библиотеките и  новите 

организационни изисквания, свързани с необходимото време, ресурси, професионални 

умения и контрол на процесите. Описани са основните процеси на осъществяване на 

промяната- технологични, структурни и др. Споделени са множеството проблеми и 

най-честите причини за възникването им при промени в библиотеката.  

 

Б. Организация на работата в библиотеката 

В областта на  организацията на библиотеката/ките публикациите са за широк 

спектър от различни теми и проблеми. Основно те са свързани с библиотечните 

ресурси, начините на организиране на работата в библиотеките, развитието на 

библиотеките при въвеждането на информационните и комуникационните технологии 

(ИКТ).: 

 Библиотечен фонд. Библиотечни колекции. Тук се представя  

публикацията „Ориенталските колекции  на Националната библиотека в контекста 

на процесите по опазването на националното книжовно културно наследство и 

достъпа до него“ (№12 в Списъка с публикации), (съавтор Цв. Панчева). Ориенталските 

колекции са  представени като важна част от цялото ръкописно-документалното 

наследство, съхранявано в българската национална библиотека. Проблемите са 

разгледани многоаспектно – от страна на изграждане на колекциите и бъдещото им 

представяне в дигитален формат, но и от страна на изграждането на 

висококвалифицирани специалисти в работа с този вид специфични архивни 

документи. 

 Повишаване капацитета на отрасъла и въвеждането на информационни 

и комуникационни технологии (ИКТ). Тук са представени няколко статии- „Проект за 

Дигитален център на българската национална библиотека“ (№3 в Списъка с публикации) ; 

„Политика на националната библиотека на България за опазване на културното и 

историческото наследство чрез интензивно развитие на информационните и 

комуникационни технологии“ (№16 в Списъка с публикации), (съавтор Б. Христова); 

„Участие на  Националната библиотека в международни проекти за дигитализация. 

Необходими стъпки за интегриране на България в европейското начинание 

„Еуропеана” (№17 в Списъка с публикации), (съавтор Цв. Панчева); „Дигитална библиотека 
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на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“: Проект BG0046 – 

„Дигитализация и запазване на писменото наследство на България“ (№18 в Списъка с 

публикации), (съавтор Цв.Панчева). Тези статии анализират широко и задълбочено 

проблемите и дейностите по създаването на съвременен Дигитален център в 

Националната библиотека с цел опазването на писменото културно-историческото 

наследство. В тази област  е представена и работата по един друг голям  и реализиран 

успешно проект на Националната библиотека. В статията “Проектът „Виртуална 

библиотека – България“: нови перспективи и нови шансове“ (№14 в Списъка с публикации) 

се разкрива дейността по реализирането на Проекта „Виртуална библиотека –България”, 

който има за цел  създаването на Единна национална библиотечно-информационна 

система и модернизирането на българските библиотеки като центрове на знанието в 

информационното общество.  

 Библиотечен персонал. Организационна култура. Статията 

„Библиотечният персонал в Националната библиотека – гледната точка на един 

мениджър“ (№15 в Списъка с публикации)    разглежда проблемите на човешките ресурси 

при  функционирането на една голяма библиотека, в случая Националната библиотека- 

библиотеката с най-многоброен персонал през различните периоди на нейното 

развитие. Развитието и подкрепата на персонала се разглеждат като ключови ресурси и 

като фактор за осъществяване дейността на всяка една библиотека. В статията  

„Наблюдения върху формалните и неформалните отношения в организационната 

култура на библиотеката“ (№22 в Списъка с публикации) е направен опит да се очертаят 

съществуващите във всяка организация две системи на отношенията- формалните и 

неформалните. Наблюденията и анализите са направени на основата на работата и 

опита на авторката в Националната библиотека.  

 Библиотечна статистика. Представяне на резултатите от дейността 

на библиотеката/ките. В статията „Актуалната библиотечна статистика“ (№23 в 

Списъка с публикации) авторката акцентира върху проблема за реформа в библиотечната 

статистика у нас. В самата статия е направен опит за разглеждане на проблемите на 

библиотечната статистика от два важни аспекта – съдържание на библиотечната 

статистика и организация на библиотечната статистика. В статията са представени 

всички аспекти на статистиката за библиотеките, методите и начините за събиране и 

обработка на данните за българските библиотеки в рамките на националната и 
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отраслова статистика. Налага се изводът, че е необходимо да има по-ефективна система 

за библиотечна статистика в България. 

Идеята за изследване и оценка на информационната стойност на уеб сайтовете 

на регионалните библиотеки (РБ), предложена от гл.ас. Е. Попова и гл.ас. А. Дончева е 

реализирана в научно-изследователски проект на СУ от екип  от преподавателите, 

докторантите и студентите в Катедра „Библиотекознание, научна информация и 

културна политика“ (БНИКП) на СУ през 2017 г. Резултатите от изследването са 

представени в три публикации: „Нови подходи за присъствието на българските 

регионални библиотеки във виртуалното пространство“ (№29 в Списъка с публикации), 

(под печат, съавтор Е. Попова); „New approaches to the presentation of Bulgarian regional 

libraries in the virtual space“ (№28 в Списъка с публикации), (съавтор Е. Попова) и 

„Регионалната библиотека – представяне на нейните ресурси и осигуряване на 

комуникационни връзки с ползвателите и обществото“ (№30 в Списъка с публикации)  под 

печат, съавтор С. Пейчева). Публикациите обобщават резултатите от научния проект и 

имат  принос към конструирането на препоръчителен модел на уеб сайт, отразяващ  

резултатите от дейността на регионалните библиотеки, които като модерни 

организации имат нужда от повече видимост на техните възможности, за да намират 

партньорства, да  доказват своята реална полза за хората и обществото;  да участват във 

формирането на обществените представи за тяхната ефективност и отношението към 

дейностите и услугите им. Предлагат се изводи относно по-ефективното представяне на 

регионалната библиотека във виртуалното пространство. 

 

IV. Редакторска работа. 

Тук кандидатката представя и своята редакторска дейност на  книгата на Розвита 

Пол и Петер те Бьокхорст „Измерване на качеството в библиотеките: оценяване на 

ефективността“ (№31 в Списъка с публикации), защото, както отбелязва в авторските си 

приноси, счита, че публикацията е първа по рода си и е професионално издание с 

голяма нормативна и практическа насоченост. Работата действително е голяма и е в 

синхрон с усилията на европейските директиви да се измерват резултатите от 

дейността на публичните институции, в случая библиотеките.  

 

Преобладаващата част от научната продукция на гл. ас. д-р Анета Дончева е 

публикувана в научни и академични издателства, резултат е на дългогодишна работа в 

http://rhetoric.bg/aneta-doncheva-eli-popova-new-approaches-to-the-presentation-of-bulgarian-regional-libraries-in-the-virtual-space
http://rhetoric.bg/aneta-doncheva-eli-popova-new-approaches-to-the-presentation-of-bulgarian-regional-libraries-in-the-virtual-space
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най-голямата библиотека на страната – Националната библиотека, собствената 

практика в библиотечната област и е посветена на актуални проблеми от нашето 

съвремие. 

В своята съвкупност авторската справка за приносния характер на 

публикациите, представени от гл. ас. д-р Анета Дончева за участие в конкурса за 

заемане на академичната длъжност „Доцент”, коректно и точно отразява постигнатите 

изследователски резултати и приноси в рецензирания хабилитационен труд, 

монографии, учебници, учебни пособия, сборници, статии в периодични издания, 

сборници, справочници и редакторската работа.  

Нейните публикации  са цитирани  в Web of Science Clarivate Analytics – 3 

цитирания; Scopus  ELSEVIER –   1 цитиране; EBSCO – 3 цитирания; ProQuest Ebook 

Central – 2 цитирания; Central and Eastern European Online Library /CEEOL / – 7 

цитирания; по традиционен начин и Google Наука – 41 цитирания. Индексирани са в 

ИНИОН  РАН: БД „Науковедие” – 9 публикации. Отразени са в редица  библиотечни 

каталози – на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий; Университетска 

библиотека „Св. Климент Охридски”; Система корпоративной каталогизации /СКК/ 

ЛИБНЕТ; WorldCat OCLC; Karlsruher Virtueller Katalog /KVK;  Library of Congress. 

  

4. Заключение. 

Главен асистент д-р Анета Дончева Дончева е единствен кандидат за конкурса за 

заемане на академичната длъжност „Доцент“, обявен в Държавен вестник, бр. 24 от 

16.03.2018 г.  от СУ „Св. Кл. Охридски” в професионално направление 3.5. Обществени 

комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание, библиография 

– Организация и управление на библиотеките). 

Представените за участие в конкурса научни трудове са достатъчни по обем, 

структура и са в тематични направления в рамките на научната област, в която 

кандидатства. Научната й продукция съдържа съществени приноси с теоретико-

методологичен и практико-приложен характер, които вече бяха посочени по-горе в 

становището. Тя е дългогодишен изследовател в областта на библиотекознанието и 

библиотечното дело в страната. 

Главен асистент д-р Анета Дончева е утвърден специалист в областта на 

библиотечното дело, като нейните професионални умения и компетенции са свързани с 

проблемите на националната библиотечна и информационна политика (библиотечно 
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законодателство; стратeгическо планиране, проекти); библиотечния мениджмънт 

(библиотечни ресурси – колекции, финансиране, персонал); мениджмънт на промените; 

оптимизиране и ефективност на библиотечната дейност; връзките с обществеността  и 

маркетинг на библиотеката; международните библиотечни връзки; ръководството и 

координацията на проекти и програми. 

Посочените по-горе научни приноси, особено в областта на организацията и 

управлението на библиотеките ми дават основание да предложа на уважаемите членове 

на Научното жури на настоящия конкурс да подкрепят избора на гл. ас. д-р Анета 

Дончева Дончева за заемане на академичната длъжност „Доцент” обявен в Държавен 

вестник, бр. 24 от 16.03.2018 г.  от СУ „Св. Кл. Охридски” в професионално 

направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, 

библиотекознание, библиография – Организация и управление на библиотеките) 

съгласно Закона за развитие на академичния състав в Република България и 

Правилника за неговото приложение. 

 

 

29.06.2018 г.                  Изготвил становището: 

  

София        /проф. д. изк. Симеон Недков/ 

      


