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автобиография  

 

  

  

Собствено (и) име (на) / 
Фамилия(и) 

   
  Ели Драганова Попова 

 Сфера на работа    
  Сектор Образование 

  

Трудов стаж 
 

                                                       Дати 

 

 
  2015 - 

         Заемана длъжност или позиция 

 
  Главен асистент в Катедра „Библиотеказнание, научна информация и културна политика“,    
  Философски факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Основни дейности и отговорности   Преподавател в областта на библиотечно-информационните науки 

Име и адрес на работодателя    София 1504, бул. Цар Освободител 15 
 

  

Дати 
   

  2010 - 2015     

Заемана длъжност или позиция 
   

  Директор на Изпълнителното бюро на Българската библиотечно-информационна асоциация    
  (ББИА) 

Основни дейности и отговорности Оперативна организация и управление на дейностите и текущото изпълнение на проект на  
ББИА „Българските библиотеки в 21 век“ 

Име и адрес на работодателя 

 

   

  Фондация „Америка за България“ (ФАБ) 
ул. "Мальовица" №6 

  София 1000 
  България 

        Вид на дейността или сферата на  
                                                   работа 

  Работа в НПО 
 
 

  

                                                         Дати   2009   

           Заемана длъжност или позиция   Специалист обучения 

       Основни дейности и отговорности   Организация и изпълнение на компонент Обучение на Програма „Глобални библиотеки –      

  България“ 

              Име и адрес на работодателя   Програма „Глобални библиотеки – България“ 

  ПРООН, ул. „Хан Крум“ 28 А, София 

        Вид на дейността или сферата на  

                                                     работа 

  Работа в Звено за управление на проект 
 
 
 
 

  

                                                        Дати   1998 – 2009 

          Заемана длъжност или позиция Началник на направление „Специални колекции“ 
Главен библиотекар на отдел „Официални издания“ и зав. Европейски документационен център 
(ЕДЦ) към мрежата Europe Direct на ЕК на ЕС 

       Основни дейности и отговорности Организация и планиране на библиотечно-информационна дейност; работа в националната и 
европейската мрежа на ЕДЦ и информационната мрежа на ЕС; обслужване на потребители; 
провеждане на обучения и семинари; работа по проекти – иницииране, подготовка, изпълнение 
и/или участие в изпълнението. 
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              Име и адрес на работодателя Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ 
бул. „Васил Левски“ № 88, София  

        Вид на дейността или сферата на   
                                                     работа 

Култура. Библиотечно-информационна дейност 
 

 
  

                                                         Дати   1997-1998 
 

           Заемана длъжност или позиция   Библиотекар 

       Основни дейности и отговорности   Обслужване на читатели – студенти и преподаватели; организация на фонда на библиотеката;  
  обособяване на фонд Периодика и създаване на аналитична картотека от статии от чужди  
  списания 

                             Име и адрес на работодателя   Нов български университет (НБУ) 
  бул. „Монтевидео“ № 21, София 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

  Образование. Библиотечно-информационна дейност 
 
 

  

                                                        Дати   1983-1997 

          Заемана длъжност или позиция   Библиотекар, Зав. читалня, Главен библиотекар, Директор 

      Основни дейности и отговорности   Организация на библиотечно-информационна, образователна и културна дейност, експертно- 
  консултантска дейност и продължаваща квалификация на библиотекари. Управленска дейност 

             Име и адрес на работодателя 
 

  Регионална библиотека „Светослав Минков“ – гр. Перник 
  пл. „Кракра“ № 1, гр. Перник 

       Вид на дейността или сферата на    
                                                    работа     

   Култура. Библиотечно-информационна дейност 

  

 
Образование и обучение 

 

  

Дати 2011 - 2014  

Наименование на придобитата 
квалификация 

Докторантура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално 
направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Информационно-търсещи 
системи) 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Кариерно развитие на библиотечния персонал; Стратегическо УЧР; Развитие на персонала в 
библиотеките в информационното общество (ИО) 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 
бул. „Цар Освободител“ № 15 

Ниво по националната 
класификация 

Доктор 
 
 

  

Дати   1979 - 1983 

Наименование на придобитата 
квалификация 

  Библиотекознание и библиография 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

  Библиотечно-библиографски и информационни дисциплини. Литература и обществени науки 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

  Институт по културата, г. Минск, Беларус 
  От 2001 г. – Белоруски държавен университет по културата 

Ниво по националната 
класификация 

  Магистър 
 
 

  

Дати   1979 – 1977 

Наименование на придобитата 
квалификация 

  Библиотекознание и библиография 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

  Библиотечно-библиографски и информационни процеси; литература, философия 
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Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

  Държавен библиотекарски институт (ДБИ), София 
  От 2010 г. – Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) 

Ниво по националната 
класификация 

  Професионален бакалавър 
 
 

  

Дати   1974 – 1977 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

  І- ва Политехническа гимназия – гр. Перник 

Ниво по националната 
класификация 

  Средно образование 

  

           
          Допълнителни обучения 

 

                                                         Дати 
                        Обучаваща организация 
                                                        Тема 

  2013  
  Център за продължаващо образование на библиотекари (ЦПОБ) 
  Управление на човешките ресурси 

 

  

                                                         Дати 
                       Обучаваща организация 
                                                        Тема 

  2012 
  СИСКО Бизнес институт. Академия по финанси за нефинансови мениджъри 

 

  

                                                        Дати 
                      Обучаваща организация 
                                                       Тема 

  2011 
  СИСКО Бизнес институт. Стартиране на бизнес 
  Български център за нестопанско право. Подготовка на бизнес план и намиране на  
  финансиране за извършване на стопанска дейност 
  Институт по пазарна икономика (ИПИ). Как да осъществим успешна застъпническа кампания с  
  ограничени ресурси 

 

  

                                                         Дати 
                       Обучаваща организация 
                                                        Тема 

  2010  
  Институт по пазарна икономика (ИПИ).  
  Изготвяне на експресна оценка на въздействието от   
  непправителствена организация (НПО) като  част от застъпническа кампания 

 

  

                                                        Дати 
                       Обучаваща организация 
                                                      
                                                        Тема 

 

  2004 
  Съюз на библиотечните и информационните работници (СБИР)/ Българска библиотечно-   
  информационна асоциация (ББИА) и Библиотечна асоциация на Колорадо и Айова (САЩ).   
  Обучение за обучители по проект Българо-американски библиотечен обмен (ABLE):  
  „Библиотеката – обществен информационен център“ 

  

                                                         Дати 
                       Обучаваща организация 
                                                        Тема 
 

2000, 2007, 2008 
Европейска комисия 
Специализирани семинари за специалисти от ЕДЦ-тата на информационната мрежа на ЕС 
Europe Direct 

  

                                                         Дати 
                       Обучаваща организация 
                                                        Тема 

2004 
ASSER Institute – Институт по международно право, Хага, Холандия 
Обучение на документалисти по информация и документация на ЕС 

  

                                                        Дати 
                       Обучаваща организация 
                                                        Тема 
 

2001 
ЕДЦ – Дрезден, Германия 
Обучение в рамките на обменна програма на ЕК на ЕС по работа с БД и източници на 
информация за ЕС 

 

                                                         Дати 
                       Обучаваща организация 
                                                        Тема 
 
                                                         Дати 
                       Обучаваща организация 
                                                        Тема 

 

       

1999, 2002 
Библиотека на ООН, Ню Йорк (Обучения в София и в Букурещ) 
Обучение за работа с БД на ООН  
 
1999 
СБИР и СУ „Св. Климент Охридски“ 
Стратегии и похвати за търсене на информация в интернет 
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                     Работа по проекти 
                                                        
                                                        Дати 
                                          Организация 
                                    Тема на проекта 
                                                  Дейност 
 
                                                        Дати 
                                          Организация 
                                    Тема на проекта 
                                                  Дейност 
 

 
 
2008 - 2009 
СБИР 
„Глобални библиотеки – България“ 
Ключов експерт 

 
2008 
СБИР 
Информационно рали „Библиотеката въвежда Европа в моя живот“ 
Идея, писане, управление, изпълнение 
 

                                                                                                                   

                                                        Дати 
                                          Организация 
                                    Тема на проекта 
                                                  Дейност 
 
                                                        Дати 
                                          Организация 
                                    Тема на проекта 
                                                   

                                              Дейност 
                                                           
                                                        Дати 
                                          Организация 
                                    Тема на проекта 
                                                  Дейност 

 

2004 – 2007 
СБИР, Библиотечна асоциация в Колорадо и Айова, САЩ 
„Библиотеката – обществен информационен център“ 
Обучител 
 
2006 – 2007 
Институт по публична администрация и европейска интеграция 
Изграждане на административен капацитет и обучение на новоназначени държавни служители 
в структурите на държавната администрация 
Лектор 
 

2005 
Делегация на ЕК в България 
Срещи-семинари „Публичните библиотеки – разпространители на информация за ЕС 
Идея, лектор 

                                                      

                         Лични умения и    
                               компетенции 

 

  

Майчин (и) език (езици) Български  
  

Чужд (и) език (езици)  

Самооценяване  Разбиране Разговор Писане 

Европейско ниво (*)  Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно 
устно изложение 

 

Руски език   С2  С2  С2  С2  С2 

Английски език   В2  В2  В1  В1  В1 

 (*) Единни европейски критерии за познания по езици 

  

Социални умения и компетенции Умения за общуване с хора, за разрешаване на конфликти и намиране на консенсус. Умения за 
изграждане на екипи и работа в екип 

  

Организационни умения и 
компетенции 

Лидерски, управленски и организационен опит; логистичен опит; опит в управлението на екипи, 
проекти и бюджети. Презентационни умения 

  

Технически умения и 
компетенции 

Работа с репродуктивна, аудио-визуална техника и мултимедия  

  

Компютърни умения и 
компетенции 

Microsoft Office, интернет, въвеждане на информация и търсене в БД, библиотечни софтуерни 
продукти 

  

Артистични умения и 
компетенции 

Публични и медийни изяви, говорене пред хора. Участие в артистични дейности 
 

 

Други умения и компетенции 
 

Писане на художествени текстове и произведения – проза и поезия 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/bg
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Допълнителна информация 

 
 

Лица за контакти: 
Проф. Оля Харизанова, СУ 
Доц. Ингрид Шикова, СУ 
Проф. Боряна Христова, НБКМ 
Д-р Анета Дончева, НБКМ 
 

  

                                   

                                  Приложения     
 

  Списък на публикации 

 


