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Име  ЕЛИЦА ИВАНОВА ЛОЗАНОВА-БЕЛЧЕВА 

 E-mail  lozanovabe@phls.uni-sofia.bg 
 

ТРУДОВ СТАЖ 

 • Дати (от-до)  Май 2014 г.– към настоящия момент 
• Име и адрес на работодателя  Софийски университет, Философски Факултет, Катедра "Библиотекознание, 

научна информация и културна политика” 

• Заемана длъжност  Доцент, Професионално направление: 3.5. Обществени комуникации и информационни 
науки (Теория на научната информация - информационно обслужване), Заповед No/дата: 22-
3585 / 26.05.2014 г. 

 • Дати (от-до)  Юни 2010– Май 2014 г. 

• Име и адрес на работодателя  Софийски университет, Философски Факултет, Катедра "Библиотекознание, 
научна информация и културна политика” 

• Заемана длъжност  Главен асистент 

• Дати (от-до)  Април 2009 – Юни 2010 г. 

• Име и адрес на работодателя  Софийски университет, Философски Факултет, Катедра "Библиотекознание, 
научна информация и културна политика” 

• Заемана длъжност  Старши асистент 

• Дати (от-до)  Март 2006 – Април 2009 г. 

• Име и адрес на работодателя  Софийски университет, Философски Факултет, Катедра "Библиотекознание, 
научна информация и културна политика” 

• Заемана длъжност  Асистент 

• Дати (от-до)   Април 1999 -  Март 2006 г. 

• Име и адрес на работодателя  Технически университет-София, Библиотечно-информационен център, 
Справочно-информационна служба 

• Заемана длъжност  Старши експерт по информация 

• Дати (от-до)   Октомври 1996 - Март 1999 г. 

• Име и адрес на работодателя  Център за информация по медицина, Централна медицинска библиотека, МУ- 
София, Сектор "Аналитико-синтетична обработка на информацията" 

• Заемана длъжност  Организатор на научна медицинска информация 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

• Дати (от-до)  2002 – 2005 г. 
• Име и вид на образователната 

организация 
 Софийски университет «Св. Кл. Охридски», Философски факултет, Катедра 

«Публична администрация» и Фондация «Сасакава» 
• Основни предмети/застъпени 

професионални умения 
 Докторантура; Тема на дисертацията: Анализ на политиката за развитие  на елекронното 

правителство в България (в контекста на Европейската информационна политика) 
• Придобита квалификация  Доктор, Научна специалност - шифър 05.11.02. «Политология», 15.03.2010 г. 

• Ниво по националната 
класификация 

 Доктор 

• Дати (от-до)  1999 – 2001 г. 
• Име и вид на образователната 

организация 
 Софийски университет «Св. Кл. Охридски», Философски факултет, Катедра 

«Публична администрация»  
• Придобита квалификация  

• Ниво по нац. класификация 
 Магистър по публична администрация 

Магистър 

• Дати (от-до)  1996 - 1999 г. 
• Име и вид на образователната 

организация 
 Софийски университет «Св. Кл. Охридски», Философски факултет, Катедра 

“Библиотекознание, научна информация и културна политика” 
• Придобита квалификация 

 • Ниво по нац. класификация 
 библиотекар-информатор 

Бакалавър  
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• Дати (от-до)  1994 – 1996г. 

• Име и вид на образователната 
организация 

 Колеж по библиотечни науки и научна информация 

• Придобита квалификация 
• Ниво по нац. класификация 

 Специалист по научна информация 
Специалист  

КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ И 

ОБУЧИТЕЛНИ СЕМИНАРИ 

•  Дати (от-до)  14 - 18 Юли 2010 г. 

• Име и вид на обучаващата 
организация 

 Програма "Глоб@лни библиотеки - България" (съвместна инициатива на 
Министерство на културата и Програмата на ООН за развитие) - общо въвеждащо 
обучение на обучители по програма „Глоб@лни библиотеки – България” 

• Дати (от-до)  3- 5 Септември 2008 г. 

• Име и вид на обучаващата 
организация 

 UNESCO “Training the Trainers in Information Literacy” Workshop,  Hacettepe 
University,  Ankara, Turkey - обучителен семинар за подготовка на обучители по 
информационна грамотност, проведен в рамките на програмата на ЮНЕСКО за 
информационната грамотност и ученето през целия живот и част от 11 регионални 
семинара проведени под патронажа на ЮНЕСКО. 

• Дати (от-до)  Февруари 2003 г. 

• Име и вид на обучаващата 
организация 

 Катедра “Библиотекознание, научна информация и културна политика”, СУ “Св. 
Кл. Охридски” – участие в курс на тема: “Business intelligence”, проведен от 
преподаватели от Университета за професионално обучение, Девентър (Холандия);  

• Дати (от-до)  Ноември – Декември 2003 г. 

• Име и вид на обучаващата 
организация 

 Катедра “Публична администрация”, СУ “Св. Кл. Охридски” – участие в курс на 
тема: „Organizational Input/Output Analysis as an instrument for study of the Public 
Administration of Bulgaria”, с преподавател проф. Хектор Кореа от Университета в 
Питсбърг 

• Дати (от-до)  Септември 2003 г. 

• Име и вид на обучаващата 
организация 

 Център за продължаващо обучение на библиотекари (ЦПОБ) към СБИР – 
квалификационен курс: “Информационно търсене в международни бази данни в 
Интернет”  

• Дати (от-до)  Февруари 2003 г. 

• Име и вид на обучаващата 
организация 

 Център за продължаващо обучение на библиотекари (ЦПОБ) към СБИР – 
квалификационен курс: “Стратегии и похвати за търсене на информация в 
Интернет”  

   СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

 • Дати (от-до)  13 - 26 юли 2009 г. 

• Име и вид на обучаващата 
организация 

 Варшавски университет, Ярошин, Полша - Международно лятно студентско 
училище ISSS`2009, „Public Information. E-government” - участие с лекции: „Issues of 
Public information and e-government development in Bulgaria”; „Basic issues of e-government 
within the EU”. 

• Дати (от-до)  16 май – 31 юли 2005 г. 

• Име и вид на обучаващата  
организация 

 Дирекция “Електронно правителство” към Генерална дирекция “Информационно 
общество и медии” на Европейската комисия, Брюксел, Белгия - посещение с 
изследователска цел с участие в работата на Дирекция “Електронно правителство” под 
ръководството на Атанасиос Крисафис /координатор на проекти и координатор по 
въпросите свързани с електронните услуги – “Advanced eGovernment services”/ и 
съгласуване с Пол Тимерс /Ръководител на Дирекция “Електронно правителство” и 
подготвка на доклад и презентация на тема “Развитие на електронното правителство в 
Западните Балкани - Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Хърватска, Сърбия и 
Черна гора”. 

 Дати (от-до)  15 март – 25 април 2004 г. 

• Име и вид на обучаващата 
организация 

 Маастрихтски университет (Маастрихт, Кралство Холандия) – специализация с 
цел разработване на учебни курсове в рамките на магистърска програма по Европейска 
публична администрация по проект “Партньорство между Университета на Маастрихт – 
магистърска програма European Public Affairs и катедри “Публична администрация” и 
“Европеистика” на Софийски университет “Св. Кл. Охридски”. 
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• Дати (от-до)  30 май – 7 юни 2001 г. 

 Име и вид на обучаващата 
организация 

 Портсмутски университет, Портсмут, Великобритания – специализация в 
библиотеката на Портсмутския университет по Проект ТЕМПУС “Модернизация и 
развитие на организацията в университетските библиотеки” (с участници: Университета 
в Портсмут и  УНСС, СУ, ТУ-София, НБУ) 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

Майчин език  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

• Разбиране/Четене  Много добре 

• Писане  Много добре 

• Разговор  Много добре 

  РУСКИ ЕЗИК 

• Разбиране/Четене  Добре 

• Писане  Добре 

• Разговор  Добре 

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ : INTERNET; MICROSOFT WINDOWS /MICROSOFT WORD, EXCEL, 
POWER POINT/; СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНФ. СИСТЕМИ: QSERIES – БИБИЛОТЕЧЕН СОФТЕУР  /EOS 

INTERNATIONAL COMPANY/; E-Lib - БИБИЛОТЕЧЕН СОФТЕУР /Ф-МА”СОФТЛИБ”/;  
ИНФОРМАЦИОННА ГРАМОТНОСТ 

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ И 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ  

 
 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  Индивидуален член на Българската Библиотечно-Информационна Асоциация – 

ББИА (бивш СБИР) от 2000 г. насам;  

 Член на Управителния съвет на Българската Библиотечно-Информационна 

Асоциация (ББИА), мандат 2012 г. – 2015 г.; 2015 – 2018. 

2003 г. - 2006 г. - провеждане на упражнения в бакалавърска степен като докторант в 
катедра „Публична администрация”, Философски факултет, СУ „Св. Кл. Охридски” по: 

 Информатика – упра.; бак.степен 

 Информационно търсене и презентиране на проекти– упр. бак. степен 

2006 - 2011 г. - провеждане на упражнения в бакалавърска и магистърска  степен в 
катедри „Публична администрация” (ПА) и „Библиотекознание, научна информация и 
културна политика” (БИН) и „Европеистика” (Е), Философски факултет, СУ „Св. Кл. 
Охридски” по: 

 Академично писане (ПА) – упр.; бак. степен 

 Анализ и управление на информацията (БИН) –  упр.; маг. степен  

 Документални източници и обработка на документалната информация (БИН) – 
упр.; бак.степен (Р.О. и З.О.) 

 Електронно правителство и ролята на библиотеките (БИН) – упр.; бак.степен 

 Информационно осигуряване на проектната дейност (Е) – упр.;  маг. степен 

 Информационни системи (БИН) – упр.; бак. степен  

 E-government  -  упр. (на англ. ез); за чуждестранни студенти по програма Еразъм 

2011 г. към настоящия момент - провеждане на упражнения и лекции в бакалавърска, 
магистърска и докторска степен (в редовна и задочна форма на обучение) в катедри 
„Публична администрация” (ПА), „Библиотекознание, научна информация и културна 
политика” (БИН) на Философски факултет, СУ „Св. Кл. Охридски” по: 

 Електронно правителство и ролята на библиотеките (БИН)  -  лекции; бак. 
степен 

 Информационни системи (БИН)  - лекции и упр.; бак. и маг. степен  (Р.О. и З.О.). 

 Информационно търсене и обработка на информацията   - упр. ; за докторанти   

 Информационни ресурси (ПА) – упр.; бак. степен 

 Индексиране, анотиране и рефериране на док. (БИН) – лекции, упр. – маг. степен 

2015 г. към настоящия момент 

 Електронно правителство (ПА) – лекции, бак. степен 

 Въведение в информационната наука  (БИН) – лекции, бак. степен  (Р.О. и З.О.) 

 Основи на информационното обслужване (БИН) – лекции, маг. степен 

 Информационен одит – (БИН) – лекции, - маг. програма 
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2011 г. към настоящия момент - провеждане на курсове за библиотекари към 
Центъра за продължаващо обучение на библиотекари (ЦПОБ) на Българската 
Библиотечно-Информационна Асоциация (ББИА) 

 Електронно правителство. Ролята на библиотеките в електронното 
правителство -  16- 18 март 2012 г., РБ „Емануил Попдимитров”, гр. Кюстендил; 
16 - 18 юли 2012 г., РБ "Пенчо Славейков", гр. Варна; 14 - 31.01.2013 г - 
дистанционен курс.;  7-9.02.2013 г., РБ "Беньо Цонев" , гр. Ловеч;  9 до 11 май  
2013 г. в РБ „Дора Габе” – Добрич; 2-15.10.2013 г. - дистанционен курс.  

 Обучение на обучители по информационна грамотност - 6 -9 януари 2011 г., 
София;  4-6 юни 2012 г., Библиотека на Икономически университет, гр. Варна 

ДОКТОРАНТИ 

1. Димитър Русков, задочен докторант към  Катедра „Библиотекознание, научна информация, 

културна политика”.Философски факултет. СУ ”Св. Кл. Охридски”, (15.07.2014 - 15.07.2018 г.), 
Тема: „Ролята на обществената библиотека в контекста на имиграционната и интеграционна 
политика на Холандия” 

2. Росен Стефанов, редовен докторант  към  Катедра „Библиотекознание, научна информация, 
културна политика”.Философски факултет. СУ ”Св. Кл. Охридски”, (15.07.2015 - 15.07. 2018 г.),  
Тема: „Системите за проследяване и анализ на научни цитирания като инструмент за  оценка 
развитието на академичните изследвания” 

ДИПЛОМАНТИ 

 Бакалавърска степен 

1. Пенчева, Десислава. Интегриране на центрове за административно и информационно 
обслужване в библиотеките.  Катедра „Библиотекознание, научна информация, културна 
политика”.ФФ. СУ”Св. Кл. Охридски”, 2014. 

2. Томова, Адриана. Библиотеките – посредник в комуникацията администрация - граждани 
и услугите на електронното правителство. Катедра „Библиотекознание, научна 
информация, културна политика”.ФФ. СУ”Св. Кл. Охридски”, 2013. 

3. Михайлова,Радослава.Разработване на програма за обучение по информационна 
грамотност на възрастни потребители в обществените библиотеки. Катедра 
„Библиотекознание, научна информация, културна политика”.ФФ. СУ ”Св. Кл. Охридски”, 2013. 

4. Кръстев, Александър. Ролята на библиотеките за развитието на електронното правителство, 
СУ "Св. Кл. Охридски". Катедра „Библиотекознание, научна информация, културна 
политика”.ФФ. СУ”Св. Кл. Охридски”, 2011. 

5. Ангелов, Михаил.Информационни дейности и услуги в Националния институт на 
правосъдието. Катедра „Библиотекознание, научна информация, културна политика”.ФФ. 
СУ”Св. Кл.Охридски”, 2010. 

6. Шалева, Таня. Европейски насоки за ролята на библиотеките в развитието на 
информационното общество (период 2000-2007 г.). Катедра „Библиотекознание, научна 
информация, културна политика”.ФФ. СУ”Св. Кл. Охридски”, 2008. 

7. Иванова, Миглена. Колекции от електронни ресурси на открит достъп в университетските 
библиотеки. Катедра „Библиотекознание, научна информация, културна политика”.ФФ. СУ”Св. 
Кл. Охридски”, 2008. 

 Магистърска степен 

1. Борисов, Мариян. Библиотечно-информационно обслужване на читатели-студенти във 
филиалите на Унив. библиотека „Св. Кл. Охридски”.  Катедра „Библиотекознание, научна 
информация, културна политика”.ФФ. СУ”Св. Кл. Охридски”, 2015.  

2. Петков, Виктория. Развитие на регионална библиотека „Л. Каравелов”- Русе като 
съвременен обществен информационен център. Катедра „Библиотекознание, научна 
информация, културна политика”.ФФ. СУ”Св. Кл. Охридски”, 2015.  

3. Василева, Мая. Читалищната библиотека в подкрепа на социалното включване и 
развитието на младите хорал  Катедра „Библиотекознание, научна информация, културна 
политика”.ФФ. СУ”Св. Кл. Охридски”, 2015.  

4. Палазова, Гергана. Концепция за модернизиране на Общинска библиотека – гр. Карлово.  
Катедра „Библиотекознание, научна информация, културна политика”.ФФ. СУ”Св. Кл. 
Охридски”, 2015.  

5. Младенова, Диляна. Библиотеките и екологията. „Зелена” библиотека. Катедра 
„Библиотекознание, научна информация, културна политика”.ФФ. СУ”Св. Кл. Охридски”, 2015. 

6. Миленкова, Жени. Приложение на патентни бази данни в иновационната дейност на малките 
и средни предприятия в България. Катедра „Библиотекознание, научна информация, културна 
политика”.ФФ. СУ”Св. Кл. Охридски”, 2014. 

7. Тороманова, Юлия. Проблеми при реализирането на електронното правителство в България. 
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политика”.ФФ. СУ”Св. Кл. Охридски”, 2013. 

10. Карамалакова, Татяна. Обучението по информационна грамотност в Библиотечно-

информационния център на УАСГ – изследване на информационните потребности на 
читателите. Катедра „Библиотекознание, научна информация, културна политика”.ФФ. СУ”Св. 
Кл. Охридски”, 2013. 

11. Петрова, Драгомира. Европейски център за парламентарни проучвания и документация. 
Участие на българския парламент в обмяната на парламентарна информация. Катедра 
„Библиотекознание, научна информация, културна политика”.ФФ. СУ”Св. Кл. Охридски”, 2011. 

12. Георгиева, Гергана.Методи и критерии за оценка на програмите за обучение по 
информационна грамотност в университетските библиотеки. Катедра „Библиотекознание, 
научна информация, културна политика”.ФФ. СУ”Св. Кл. Охридски”, 2010. 

13. Петрова, Надя. Библиотеката – център за обучение през целия живот.. Катедра 
„Библиотекознание, научна информация, културна политика”.ФФ. СУ”Св. Кл. Охридски”, 2010.  

14. Липискова, Мария. Пътеводител с интернет ресурси на открит достъп по теория на 
литературата за университетските библиотеки. Препоръчителен модел на основата на Dublin 
Core. Катедра „Библиотекознание, научна информация, културна политика”.ФФ. СУ”Св. 
Кл.Охридски”, 2010. 

МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ В ЧУЖБИНА: 

  „Teaching and training in European Public Administration” – 7 Юли 2004 г., София; 
Презенатция: “E-government Workshop (“scenario” of a student seminar with the 
topic ‘E-government’)”;  

 “Polish road to Information Society” – Workshop organized by Polish Competence Center e-
Government and e-Education – 27 май 2005 г., Брюксел;  

 „IANIS+ Conference” - Annual conference of Innovative Actions Network for the Information 
Society /IANIS/ - 13-14 Юни 2005 г., Лил, Франция;  

 “European Good Practice Framework – Opportunities and support tools to promote e-
Government throughout Europe” –  17 Юни  2005 г., Брюксел; 

  „Information session on e-inclusion” – 23 Юни 2005 г., Брюксел; 

  „Western Balkans Conference „ – 30 Юни 2005 г., Брюксел; "Toward a European e-
Government  Measurement Framework and Economic Model", 1  Юли  2005 г., Брюксел. 

 UNESCO “TRAINING THE TRAINERS IN INFORMATION LITERACY” WORKSHOP, 
Hacettepe University,  Ankara, Turkey, 3-5 Септември 2008 г.– Презентация: 
“Information Literacy Programs in Bulgarian University Libraries”. 

 INFORUM 2010. 16th Annual Conference on Professional Information Resources, 25-27 Май 
2010, Прага – Презентация (poster- presentation): “Public Access to E-government 
Information Resources - The Role of Library and Information Specialists”. 

 „Cultures in Dialogue“,  28 – 30 Септември 2012 г., Белград – Презентации: 
"Upgrading" the Role of Public Libraries - from Cultural Institutions into E-Government 
Mediators”; ‘Open Access’ Phenomenon Lead to a Change in Academic 
Communication?” (доклад в съавторство с Ал. Димчев и М. Миланова); Водещ на 
секцията на конференцията „INTERCULTURALITY AND LIBRARIES. 
INTERCULTURALITY AND EDUCATION”. 

 ECIL’2013 -  European Conference on Information Literacy - 22 - 25 Октомври 2013 г., 
Истанбул - Презентация: „The Impact of Information Literacy Education for the Use 
of E-Government Services: The Role of the Libraries”; Член на Програмния комитет, 
участие в подбора на доклади. 

МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ В БЪЛГАРИЯ 

 Международни конференции, организирани от The Emporia State University School of 
Library and Information Management, в сътрудничество с Катедра “Библиотекознание, 
научна информация и културна политика”, СУ “Св. Кл. Охридски”:  

 София`2006: ”GLOBALIZATION, DIGITIZATION, ACCESS, AND PRESERVATION 
OF CULTURALERITAGE”, 8-10 Ноември 2006 г., София;  

 София`2008: ”GLOBALIZATION AND THE MANAGEMENT OF INFORMATION 
RESOURCES”, 12-14 Ноември 2008 г., София – Презентация: 
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“Информационната грамотност и глобализацията на информацията”. 

 Международна научна online-конференция на тема: „Trends in the development of 
the university specialties in the sphere of library and information sciences within the 
frames of the fast developing information and communication technologies”, 16.05.2012 г., 
София – Презентация „Integrating E-government courses into LIS programs - 
Bulgarian approach”. 

 ХХII Международно лятно студентско училище ISSS`2014, „Cloud computing - 
information, innovation, cooperation and shared knowledge” – 14-26.07.2014 г., Китен – 
Презентация: „Cloud based e-government”. 

НАЦИОНАЛНИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Семинари на Български Информационен Консорциум (БИК):  

 ‘’ДЕН НА ТЕХНОЛОГИИТЕ” – участие в семинарите от  2003 до 2007 г. 
 Ден на технологиите ІІІ, 10 Ноември 2004, София, Презентация: “E-

government и ролята на библиотеките”;  
 Ден на технологиите ІV, 4 Юни 2004 г., Благоевград, Презентация: 

“Предимства и проблеми при използването на чужди библиотечни 
софтуери в България: Из практиката на библиотеката при Техническия 
университет-София“, в съавторство с A. Димитрова 
  „Assessment of library collections & services in the electronic age” /лектор: Wanda Dole, 

Washburn University, САЩ/, 12 Юли 2002 г., АУБГ, Благоевград. 

  ‘’ДОБРИ БИБЛИОТЕЧНИ ПРАКТИКИ“ – участие в семинарите  от 2003 до 2006 г. 
 Добри библиотечни практики І’2004, 31 май 2004 г., Свищов: Презентация: 

“Рекламата – част от информационната дейност на библиотеката или 
как да рекламираме информационните си ресурси";  
 Добри библиотечни практики ІІ’2005, 4 Април 2005 г., София: Презентация: 

“Иновационни решения в справочно-информационната дейност на 
Библиотечно-информационния комплекс на ТУ-София”;  

 „ELECTRONIC INFORMATION FOR LIBRARIES (EIFL DIRECT PROJECT)” – семинари и  
работни срещи  (от 2000 до 2006 г.) 

 Национална конференция „Информационното обслужване в съвременната библиотека 
- опит, проблеми, решения”, 28-29 Октомври 2009, Шумен, Презентация: 
„Иновативни практики в информационното обслужване в условията на глобално 
информационно общество и световна икономическа криза“.  

 Национални конференции на Българска Библиотечно-Информационна 
Асоциация (ББИА – старо название СБИР) - участие в конференциите от 2000 г. 
насам. 

- ХХ Национална конференция на ББИА „ Съвременната библиотека – център за 
информация и знание”, презентация: „Библиотеките и тяхното участие в 
електронното правителство – необходимост от нови информационни 
услуги и нови компетентности”, 9-10 юни 2010, София 

- ХХІІІ Национална конференция на ББИА „Ефективността на библиотеките и 
подготовката на библиотечните кадри – залог за тяхното бъдеще“, 6-7 Юни 2013, 
София, Презенатция: „Повишаване на ефективността на информационното 
обслужване в библиотеките чрез извършване на информационен одит“; 
Водещ на сесия III „Бъдещето на библиотеките и характеристики на 
библиотекаря на бъдещето“. 

-  ХХІV национална конференция на ББИА „Библиотеки в трансформация: проблеми, 

предизвикателства, нови възможности”, София, Презентация: Трансформация на 
информационното обслужване в библиотеките чрез предлагане на 
динамични, потребителски-ориентирани справочни услуги (roving reference) 

- ХXV национална научна конференция на ББИА „Визия за бъдещето на 
библиотеките в България“, 4 – 5 юни 2015, Стара Загора, Презентация: 
Библиотеките в процеса на изграждане на ключови компетенции 

- Национална кръгла маса „Библиотеките в изпълнение на стратегията за учене 
през целия живот“, 13 май 2015 г.,София – участие в дискусиите 

- Национална кръгла маса „Информационната грамотност в дигиталната ера – 
къде сме ние?“, 13 октомври 2015 г., София, Встъпителен доклад: Развитие 
на концепцията за информационна грамотност през 21. Век 

-  
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ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ 

 

 

 

 

    

Участие в 
проекта  

Период Тема на проекта 
Финансираща 
институция 

член на 
екипа 

2012 Разработване на нова програма за 
продължаващо образование 
„Информационни услуги на интернет“ и 
електронно учебно съдържание за нея“ 

НИД към СУ 

член на 
екипа 

2010 Изграждане на учебна дигитална 
библиотека на специалност 
„Библиотечно-информационни науки” 

НИД към СУ 

член на 
екипа 

2009 Моделиране на електронна база с 
пълнотекстово съдържание по 
дисциплини от учебния план на 
специалност „Библиотечно-
информационни науки” в бакалавърска 
степен (редовно обучение) Moodle 

НИД към СУ 

координатор 2008 Проучване и анализ на ефективността 
от въвеждане на обучение по 
информационна грамотност като 
предпоставка за развитие на 
изследователската дейност на млади 
учени 

НИД към СУ  

експерт за 
разработван
е на 
електронно 
съдържание 
 

2012-
2014 

Проект BG051РО001-4.3.04-002 
„Усъвършенстване и развитие на 
вътрешната система за електронна 
форма на дистанционно обучение във 
Философски факултет на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“ 
(05.11.2012 – 05.07.2014)  

ОП „Развитие на 
човешките ресурси“ 

експерт-
обучител 
 

2014 
(януари
- май) 

Проект BG051PO001-3.1.03-0001 
„Квалификация на педагогическите 
специалисти“, по договор ДО 18-КПС-
03/02.09.2013 г. с предмет  „Обучение на 
педагогически специалисти за превенция на 
училищното насилие, агресията и други 
негативни прояви” 

 
ОП „Развитие на 
човешките ресурси“ 

член на 
екипа 

2015 г. 
(май) 

Проект по договор за научни изследвания 
№ 67/03. 04. 2015 г. (фонд Научни  
изследвания , СУ) "Книгата и четенето: 
книжовно-документалното наследство в 
българските библиотеки и музеи". 

фонд Научни 

изследвания, СУ 

Март‘2016 г.  


