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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 – Потребители и ползване на библиотеките)  

с единствен кандидат гл. ас. д-р Ели Драганова Попова 

 

 

1. Представяне на кандидата. 

Главен асистент д-р Ели Попова 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 – 

Потребители и ползване на библиотеките). 

През 2014 г. тя защитава докторска дисертация на тема: „Кариерното развитие 

на библиотечния персонал в контекста на информационното общество“. 

 

1.1. Образование и обучение. 

Главен асистент д-р Ели Попова завършва висшето си образование (магистърска 

степен) в Институт по култура в Минск (сега Белоруски университет по култура) през 

1983 г. по  специалност Библиотекознание и библиография. 
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Професионалната й реализация започва като библиотекар през 1983 г. След това 

израства до директор на Регионална библиотека Перник (1996-1997). Кариерното й 

развитие продължава в библиотеката на Нов български университет (1997-1998), 

Националната библиотека (1998-2009) и като Директор на Изпълнителното бюро на 

Българската библиотечно-информационна асоциация (2010-2015). От 2011 г. е 

докторант, а от 2015 г. е главен асистент в катедра „Библиотекознание, научна 

информация и културна политика“. 

  

1.2. Учебно-преподавателска дейност.  

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

д-р Ели Попова води лекции по дисциплините:  

 Потребители и ползване на библиотеките - 30 ч. лекции и 15 ч. упражнения, 

задължителна дисциплина – бакалавърска програма, редовно /РО/ и задочно 

/ЗО/ обучение, 3-ти курс, зимен семестър 

 Теренна практика 2 – 135 ч. РО, 120 ч. ЗО, задължителна дисциплина –   

бакалавърска програма, редовно и задочно обучение, 3-ти курс, летен семестър 

 Развитие на персонала в библиотеките - 30 ч. лекции, изборна дисциплина -  

магистърска програма БИН. 

Кандидатката води упражнения по: 

 Дигитализация на културното наследство - 15 ч. – бакалавърска програма, 

редовно и задочно обучение, 2-ти курс, зимен семестър  

 Въведение в дигитализацията - 15 ч. – бакалавърска програма, редовно и 

задочно обучение, 1-тв курс, летен семестър 

 Краеведска библиография - 15 ч. – бакалавърска програма, редовно обучение, 

4-ти курс, зимен семестър 

 

1.3. Публикации. 

Общият списък на всички публикации на гл. ас. д-р Ели Попова съдържа 56  

заглавия, от които монографии, учебни пособия – 2; студии и статии в периодични 

издания и сборници – 43; в съавторство – 4 студии и статии; публикации на чужди 

езици – 4; преводи на чуждестранни автори – 3; непубликувани доклади и работни 

документи – 2. 
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За конкурса гл. ас. д-р Ели Попова е приложила списък на публикациите, който 

съдържа 21 заглавия, от които: монография и учебно пособие – 2, студии – 4; статии в 

периодични издания и сборници  – 10; на чужди езици (английски и руски) – 3 

публикации. Представени са и 2 публикации – преводи на чуждестранни автори. 

 

1.4. Участие в научно-изследователски проекти. 

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

Попова могат да бъдат представени по следния начин:  

 Участие като ръководител на 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 СБИР и ББИА; 

― 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 Ели Попова 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 Ели Попова, предоставени за участие в конкурса. 

Те са групирани както следва: 

I. Монографии и учебни пособия – 2;  

II. Студии – 4;  

III. Статии в периодични издания и сборници – 13, от тях: 3 на чужд език – 2 

на английски и 1 на руски с импакт фактор;  

IV. 2 публикации – преводи на чуждестранни автори. 

Общо –  21 научни труда. 

 

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

кандидатката. 
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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 

Правилника за приложение на Закона за развитието на академичния състав в Република 

България. 

 

Научна дейност. Оценка на научните публикации. 

І. Монографии.  

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

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

2016. 244 с.  

Монографията е рецензирана. Предоставена е като електронен учебен ресурс, 

достъпен в електронен вариант от: https://research.uni-sofia.bg/handle/123456789/1397   

В книгата са систематизирани резултатите от три изследвания върху кариерното 

развитие в библиотеките. Респондентите са обособени в три групи, които включват 

представители на цялата професионална общност: 1/ студенти от библиотечните 

специалности на университетите в България, които подготвят специалисти за 

библиотечния сектор; 2/ библиотечни специалисти, заемащи различни длъжности от 

всички видове библиотеки; 3/ библиотечни ръководители, реализирали успешна 

кариера в българските библиотеки. Обхванати са всички аспекти на кариерното 

развитие в библиотеката, а анализите на получените резултати са богато онагледени с 

таблици и фигури. Кандидатката подготвя втора част, в която посочените проучвания и 

допълнителни изследвания ще бъдат използвани за създаването на модел на кариерното 

развитие на библиотечния персонал в ХХI век.  

Монографията получава положителни рецензии в издания на професионалната и 

научната общност в България: рецензия от проф. дфн Мария Младенова със заглавие 

„Сериозен изследователски труд по проблемите на кариерното развитие на 

библиотечния персонал в България“ (ББИА онлайн, 2017, бр.3, с.46-48) и отзив от доц. 

д-р Евгения Русинова в сп. Наука, 2017, кн. 4, с. 78-79.  

https://research.uni-sofia.bg/handle/123456789/1397
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Книгата е посрещната с интерес и висока оценка от руски експерти в областта на 

библиотекознанието и получава положителна оценка в професионалната общност в 

Русия, където близостта на езиците я направи достъпна.  

 

ІІ. Статии в периодични издания и сборници 

Статиите в периодични издания и сборници представени от гл. ас. д-р Ели 

Попова 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: 

 Кариерно развитие на библиотечния персонал 

Попова, Ели. Някои аспекти в развитието на библиотечния персонал в контекста 

на променящата се библиотечна професия и библиотека през последните две 

десетилетия. В: Годишник на Софийски университет "Св. Климент Охридски", 

Философски факултет, Книга Библиотечно-информационни науки, Т.8, 2016. София, 

Унив. издат., 2017, с. 175-228. (индексирано изд.) Публикацията е достъпна и в 

електронен вариант от: https://research.uni-sofia.bg/handle/123456789/1404 

Това изследване представя някои важни аспекти в професионалната подготовка 

на съвременните библиотечни специалисти, предизвикани от промяната в 

обществената парадигма. Променя се дефинирането на библиотечната професия днес и 

има неотложна нужда от преосмислянето на нейните опорни и устойчиви 

характеристики. Проучени са чуждестранни и български публикации, които представят 

опита на библиотеките в различни страни по света да попълнят капацитета на кадрите 

си с необходимите знания и умения в условията на информационното общество. 

Представени са част от резултатите от направено анкетно проучване в българските 

библиотеки, която засяга проблемите с подготовката на кадровия състав. 

Попова, Ели. Ролята на управлението на човешките ресурси за 

организационната култура в библиотеките. В: Библиотека, 2015, № 5, с. 71 - 82. 

(индексирано изд.) 

Статията разглежда отговорностите и възможностите на управлението на 

човешките ресурси (УЧР), като направление в библиотечния мениджмънт, за 

формирането и поддържането на организационна култура в съвременната библиотечна 

https://research.uni-sofia.bg/handle/123456789/1404
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институция. Подходът към проблематиката е отраслов. Представено е виждане за 

ролята на служителите или отделите, които се занимават с УЧР за създаването на 

професионални стандарти на организационно поведение в библиотечния сектор.  

 Управление и развитие на персонала в библиотеката 

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. 

Съвременният технологичен свят преобразява икономическата среда и 

трудовите отношения. В информационното общество хората в качеството им на 

специалисти, получили подходящо образование, обладели съвременните ключови 

компетентности, притежаващи подходящи лични качества предопределят успеха на 

глобалната промяна в отделните сфери на обществена дейност. Различните стилове на 

управление, организационните структури и професионалният капацитет на 

библиотеките оказват пряко въздействие върху работата на служителите, формирането 

на определен тип трудови отношения, върху процесите в управлението на човешкия 

капитал. В статията се прави обстоен преглед на документи и концепции, които 

формират ефективни стратегии за съвременно управление на персонала в 

библиотеките. 

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. 

Статията представя изследване на успешната кариера в библиотеката. Дали сред 

причините за интерес към библиотечната професия е примамливо кариерно развитие 

или кариерата в библиотеката все още не е важен фактор за библиотечната сфера е 

основният въпрос. В търсене на отговорите за българската действителност се 

анализират задочните интервюта с хора, изградили постепенно кариерата си в 

библиотека и създали разпознаваемо име в професионалните среди.  

Попова, Ели. Акценти в развитието на библиотечната организация и на 

библиотечния персонал в контекста на информационното общество. В: Лидерство и 

организационно развитие: Сборник с доклади Международна научна конференция 
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„Лидерство и организационно развитие”, Китен, България, 16-19 юни 2016. София: 

Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 2016, с. 471-478. [Прегледан на 29.07.2016]. 

Достъпно и от: http://press-su.com/public_ftp/incoming/62/992/BookPapers_LOD_2016.pdf 

Развитието на новите технологии, на интернет, на мрежовите информационни 

ресурси, динамиката на информационния обмен и съвременните комуникации 

променят визията и функциите на съвременната библиотека. Това несъмнено води след 

себе си, но и изисква промени в библиотечната организация и в управлението на 

библиотечния персонал. Докладът набелязва някои аспекти във взаимосвързаните 

процеси на развитие на библиотечните институции и повишаването на капацитета на 

библиотечния персонал. Разгледани са определящи професионални характеристики, 

необходими нови знания и умения, нови подходи в професионалното развитие на 

специалистите, повлияни от информационното общество.  

 Потребители и ползване на библиотеката 

Попова, Ели. Потребители и ползване на библиотеките: Учебно пособие. 

[Електронен ресурс]. 2018, 151 с.  

Помагалото попълва необходимостта от учебен ресурс, тъй като към момента 

няма създадено подобно пособие на български език, а и в чуждестранната 

професионална литература. Систематизирани са темите от учебната дисциплина, 

отграничава се изследователско поле и е очертана по-ясно проблематиката в рамките на 

курса. Дава се възможност на студентите да усвоят оптимален обем знания по учебната 

дисциплина, който чрез лекциите, упражненията, актуалните теми и предвидените в 

учебните часове дискусии могат да разширяват и да затвърждават. Актуалните теми се 

обновяват всяка година и се актуализира информацията в практическите примери, 

документи и т.н. Дисциплината фокусира вниманието върху връзките между 

дейностите в библиотеката, аналогично на дисциплините в учебната програма. 

Помагалото създава обединяваща картина на професията, интегрирано професионално 

знание за работата в библиотеките, с фокус върху потребителите и стойността на 

библиотеките. Освен, че създава обща платформа от полученото към момента знание 

по различни дисциплини, чертае тяхната връзка и отношение към потребителите. 

Дисциплината „Потребители и ползване на библиотеките“ надгражда знания за 

съвременната стойност на библиотеките. Теорията се обяснява чрез поредица от добра 

практика, обстоятелства и инициативи в практическия професионален живот. Формира 

се самостоятелно мислене у студентите чрез дискусии по съвременни и актуални теми, 

http://press-su.com/public_ftp/incoming/62/992/BookPapers_LOD_2016.pdf
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насърчава се креативността на студентите чрез задачи за характеристика на проблемни 

ситуации и предложения за тяхното решаване от самите студенти.Учебното помагало е 

рецензирано от доц. д-р Елена Янакиева за вътрешно обсъждане на катедрено 

заседание. С Протокол № 5 от Заседание на Катедра БИНКП, от 12.04.2018 г. 

помагалото е одобрено за електронен ресурс и за публикация. 

 Приложение на информационните технологии в библиотеките 

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.)  

Публикацията обобщава резултатите от 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.”  

Регионалните библиотеки (РБ) се разглеждат като модерни организации, които 

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

да доказват своята реална полза за хората и обществото. Уеб сайтовете (интернет 

страниците) на РБ участват във формирането на обществените представи за тяхната 

ефективност и отношението към дейностите и услугите им. В условията на 

информационната ера адекватното представяне на РБ във виртуалното пространство е 

условие за пълноценното използване на техния потенциал и за обективна оценка на 

действителната им значимост за решаване предизвикателствата на времето.  

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 
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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 анализира резултатите от проведено изследване върху представянето 

на информацията за услуги, достъп и възможностите за комуникация между 

потребителите и екипите на обществените библиотеки на и чрез техните уеб сайтове. 

Направен е обстоен преглед на предварително подбрани рубрики и подрубрики от 

интернет страниците. Проектът обхваща всички регионални библиотеки в РБългария. 

Проучването се допълва с примери от аналогичните рубрики, представени на уеб 

сайтовете на чуждестранни обществени библиотеки със същите големина, вид и задачи. 

На основата на направените количествени и съдържателни анализи на събраните данни, 

както и на сравненията с добрата практика на европейски обществени библиотеки са 

представени някои изводи и препоръки за подобряването на присъствието на 

регионалните библиотеки в интернет пространството и представянето на тяхната 

ефективност чрез уеб сайтовете им.  

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]. [Прегледано на 27.03.2018]  

Достъпно от: 

https://yadi.sk/mail/?hash=sDhi80TwZIUYby4AagCbhVUhamBjEBzFWsUSWmxgoJ8%3D   

В доклада са представени уеб сайтовете на три регионални библиотеки в 

страната. Библиотеките са разположени в градове с различно по големина население. 

Предоставената информация и възможностите за комуникация на уеб сайтовете на 

трите библиотеки, насочени към улесняване и съдействие в използването на 

библиотечните услуги се оценяват като развити в еднаква степен и в трите библиотеки. 

Публикацията представя тенденциите в развитието на съвременните средства за 
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комуникации, достъпни през уеб сайтовете на обществените библиотеки. Те повишават 

на качествено ново равнище общуването в пространството на библиотеките, както от 

гледна точка на използването на техните ресурси, така и от гледна точка на 

дълбочината и особеностите в активността на потребителите и създават условия за 

тяхното творческо развитие.  

Попова, Ели. Информационната култура в контекста на професионалните 

компетентности на съвременния библиотекар. В: ББИА онлайн, 2017, № 1, с. 10 – 14.  

Статията разглежда информационната култура като важна част от 

професионалните компетентности на съвременния библиотекар. Проблемът е 

представен в контекста на международни документи и инициативи, на национални 

политики и приоритети. Поясняват се съставните термини, тяхното съвременно звучене 

и мястото им в новите компетентности, които съдържа картата на знанията и уменията 

на библиотечните специалисти. Информационната култура е условие за ползване на 

библиотечните ресурси. В съвременните програми и услуги на библиотеката се 

предлага на ползвателите обучение в информационна грамотност и поетапно, системно 

и планирано формиране на информационна култура като необходим елемент от 

личностното развитие днес.  

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.  

В доклада се разглеждат връзките между библиотеката и аспектите на свободата. 

Те са потърсени в изчерпателното представяне на свободата по съдържание в ресурсите 

на съвременната БИБЛИОТЕКА, в разнообразието от видове документи, в 

многобройните формати и жанрове на източниците в библиотечните колекции. 

Свободата на достъпа и свободата на избора в изграждането на знаещата и можещата 

личност, които осигурява БИБЛИОТЕКАТА са ключови за утвърждаването на 

многоаспектната им взаимовръзка.  

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

Статията разглежда съвременната библиотечна институция – БИБЛИОТЕКАТА, 

като пространство за активен диалог между отделните личности – нейни реални и 

потенциални ползватели, между представителите на различни поколения, между хората 

от различни култури, между библиотечните и други професионални общности, между 

държавите и техните исторически традиции, между субкултурите. Засяга се влиянието 

на новите средства за комуникация върху взаимоотношенията на БИБЛИОТЕКАТА с 

външната среда, с новите потребителски групи. Разглеждат се процесите, които 

протичат в посока отстояване на мястото на библиотечната организация в модерната 

комуникационна среда, както запазването и повишаването на нейната ефективност и 

енергия за въздействие върху човешките взаимоотношения.  

Doncheva, Aneta, Popova, Eli Nеw approaches to 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/  

Публикацията представя на английски език студията върху резултатите от 

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.”, 

публикувана в Годишника на СУ, ФФ, БИНКП, т. 9. Целта на авторите е да разширят 

достъпа до информацията за изследването, да се отвори по-активна дискусия, която да 

предизвика активност в модернизирането на представянето на българските обществени 

библиотеки във виртуалното пространство. 

 Дигитализация на библиотечните фондове 

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 

Статията представя разнообразието от видове документи и тематични сюжети, 
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посветени на виното, които са събрани в дигитални колекции и портали. Вниманието е 

насочено към големите световни и международни дигитални съкровищници като 

Световната дигитална библиотека и Европеана. Включени са национални и регионални 

дигитални библиотеки, от чиито колекции са подбрани интересни изображения, 

допълващи показаното многообразие. Целта е да се разкрие по интригуващ и 

любопитен начин богатото присъствие на темата за виното в дигиталния свят. Отразено 

е и българското участие чрез разнообразието от дигитализирани документи в 

колекциите на българските библиотеки и чрез участието им в Европеана. 

 Проблеми на образованието по Библиотечно-информационни науки  

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

контекста на модерното образование по библиотечно-информационни науки. Идеи 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. 

Статията разглежда настоящата структура на образованието по дигитализация на 

културното наследство (ДКН) в контекста на европейските политики в областта на 

висшето образование. Подготовката на висококвалифицирани и конкурентоспособни 

специалисти е обект на внимание не само на препоръки, но и на реални политики на 

учебните заведения. Положителен пример в това отношение е практиката на 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“, който последователно и системно 

изгражда дигитални ресурси в помощ на учебния процес, на изследователската и 

научната работа на академичната общност.  

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.) 

Статията представя модерните насоки в библиотечно-информационното 

образование в контекста на съвременните европейски политики за свързаност с 

нуждите на практиката. Фокусът е насочен към утвърждаването на дигитализацията 
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като нова дисциплина в университетското образование с реални перспективи за 

устойчиви партньрства с културните институции и възможности за практическа 

ориентация на учебното съдържание. 

Попова, Ели. Мястото на „Теренна практика 2“(ТП2) в модерното 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, с. 893-903 

Статията представя мястото на дисциплината Теренна практика 2 в учебната 

програма по специалността Библиотечно-информационни науки. Разглеждат се 

заложените принципи и цели при разработването на програмата и търсените резултати. 

Практическите дисциплини осъществяват връзката на получените от студентите 

теоретически знания и уменията за осмисляне на тяхното приложение в работна среда. 

Направеното анкетно проучване сред студентите от последния курс, провел теренната 

практика обогатява и допълва впечатленията от постигнатото; дава насоки за внасяне 

на корекции, които да допринесат за по-добри резултати. 

 

Преобладаващата част от научната продукция на гл. ас. д-р Ели Попава е 

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

в най-голямата библиотека на страната – Националната библиотека, в професионалната 

организация Българска библиотечно-информационна асоциация и собствената практика 

в библиотечната област. 

В своята съвкупност авторската справка за приносния характер на 

публикациите, представени от гл. ас. д-р Ели Попова за участие в конкурса за заемане 

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

изследователски резултати и приноси в монографии, учебни пособия, студии в 

Годишника и статии в сборници и периодични издания. Нейните публикации  са 

цитирани 10 пъти от български автори в техните научни изследвания.  

4. Заключение. 

Главен асистент д-р Ели Драганова Попова 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 
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комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание, библиография 

– Потребители и ползване 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 Ели Попова е утвърден специалист в областта на 

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

проблемите на кариерно развитие на библиотечния персонал, управление и развитие на 

персонала в библиотеката, потребители и ползване на библиотеката. Научно-

изследователските й дирения обхващат и по-широки професионални рамки, като: 

развитие на комуникациите в библиотеката; мястото на библиотеката в съвременните 

процеси и нейните възможности за въздействие и съпричастност към обществените 

проблеми; степен на полезност (usability) на библиотечната институция, на 

институциите на паметта, на обществените информационни системи; връзките на 

библиотеката с обществото и взаимното им въздействие; дигитализация на културното 

наследство.  

Посочените по-горе научни приноси, особено в областта на кариерното развитие 

на библиотечния персонал, управление и развитие на персонала в библиотеката, 

потребители и ползване на библиотеката ми дават основание да предложа на 

уважаемите членове на Научното жури на настоящия конкурс да подкрепят избора на 

гл. ас. д-р Ели Драганова Попова 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 – Потребители и ползване на 

библиотеките) съгласно Закона за развитие на академичния състав в Република 

България и Правилника за неговото приложение. 

 

02.07.2018 г.                  Изготвил становището: 

 

София        /проф. д. изк. Симеон Недков/ 


