
 

П Р О Г Р А М А 

на честване 

на 10 години катедра „Библиотечен мениджмънт“ 

при Факултета по библиотекознание и културно 

наследство към Университета по библиотекознание и 

информационни технологии 

 

4-5 декември 2018 г. 
Университет по библиотекознание и информационни технологии 

1784 София, бул. „Цариградско шосе“ № 119 

 

    

 

 



 

 

 

През ноември 2018 г. отбелязваме десет години от създаването на катедра 

„Библиотечен мениджмънт“ при Факултета по библиотекознание и културно 

наследство към Университета по библиотекознание и информационни технологии. 

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в прояви на 4 и 5 декември 2018 г. със 

следната програма: 

  

Научна конференция на тема „Библиотечният и 

информационен мениджмънт: 10 години постижения и 

предизвикателства” 

 
4 декември 2018 г., УниБИТ 1, зала 106, 9.30 ч. 

Регистрацията за конференцията започва от 9.00-9.30 ч. Вход свободен. 

 
9.30 ч. – 10.40 ч. Тържествена програма по повод юбилейното честване.  

10.40 – 11.00 ч. Официална церемония по откриването на Аудитория „Професор Радка 

Колева“, зала 210 

 

11.00 – 11.20 ч. Кафе-пауза. 

 

Пленарно заседание. Модератор: Проф. дфн Иванка Янкова  

11.20-11.40 ч. проф. д. ик. н. Стоян Денчев, проф. дн Таня Тодорова. Международното 

сътрудничество и катедра „Библиотечен мениджмънт“ 

11.40-12.00 ч. проф. дфн Иванка Янкова. Защо библиотечен мениджмънт? 

12.00-12.10 ч. студент Ивелина Дамянова. Призванието е духът, а духът не избледнява! 

12.10-12.30 ч. Assoc. Prof. Michael Boock (Oregon State University / Fulbright Scholarship 

at Library Management Department at ULSIT). A Fulbright and a Librarian in Bulgaria: 

Design of a University of Library Studies and Information Technologies Digital Libraries 

Course. 

12.30-12.50 ч. Assist Prof. Dr. Ahmet Altay (Bartın University, Turkey). Public Libraries in 

Turkey in the Early Years of Turkish Republic (1923-1950): A General Review. 

 

12.50-13.30 ч. Обедна почивка 

 

Първи панел с научни доклади. Модератор: проф. д-р Мариела Модева 

13.30-13.45 ч. д-р Марияна Петева (Шуменски университет „Еп. Константин 

Преславски“). Десет години катедра „Библиотечен мениджмънт“ в УниБИТ: За хората 

с любов 

13.45-14.00 ч. гл. ас. д-р Събина Ефтимова. Академичната висота на доц. д-р Мария 

Аргирова-Герасимова 

14.00-14.15 ч. проф. д-р Мариела Модева. Интердисциплинарни аспекти и 

интерактивност в обучението по библиотечен и информационен мениджмънт  

14.15-14.30 ч. доц. д-р Румелина Василева. Екологична устойчивост на образованието 

по метадисциплината „Библиотечен мениджмънт“ в УниБИТ 

14.30-14.45 ч. доц. д-р Тереза Тренчева. Университетска младежка академия за 

управление на знания (УМЛАУЗ) – неформален модел на обучение в УниБИТ  



 

 

 

 

14.45-15.00 ч. доц. д-р Калина Иванова (РНБ "П. Р. Славейков", Велико Търново, ВТУ 

"Св. Св. Кирил и Методий"). Ролята на библиотечния мениджър за успешното 

управление и реализация  на проекти с европейско финансиране в обществената 

библиотека 

15.00-15.15 ч. доц. д-р Елена Савова. Университетската библиотека – партньор в 

обучението на студентите по „Библиотечен и информационен мениджмънт“ 

15.15-15.30 ч. проф. дфн Искра Арсенова. Библиотечната дейност в Китай 

15.30-15.45 ч. доц. д-р Любомира Парижкова. Моето верую. Опит за самооценка чрез 

дейностите на нашите студенти 

15.45-16.00 ч. студент Илиана Влъчкова. Предизвикателството да си преподавател в 

ХХI век (Вдъхновено от моите преподаватели от катедра „Библиотечен мениджмънт“) 

 

16.00 – 16.15 ч. Кафе-пауза. 

 

Втори панел с научни доклади. Модератор: гл. ас. д-р Елисавета Цветкова   

16.15 – 16.30 ч. проф. дфн Иванка Янкова, доц. д-р Добринка Стойкова, докторант 

Деница Димитрова. Продължаващото и професионалното образование – концепции, 

постижения и проблеми 

16.30 – 16.45 ч. доц. д-р Силвия Станчева. Възможности за професионална реализация 

на студентите 

16.45 – 17.00 ч. ас. д-р Марчела Борисова (НБКМ, Катедра „Библиотечни науки“, 

ФБКН, УниБИТ). Проект "Студентски практики" – форма на партньорство между 

студенти и работодатели 

17.00 – 17.15 ч. проф. дфн Иванка Янкова, Мария Костова. Специалността 

„Библиотекознание“ при НПГПФ и сътрудничеството с ФБКН при УниБИТ.   

17.15 – 17.30 ч. докторант и хонор. преп. Ваня Аврамова. Образователен и 

професионален път с катедра „Библиотечен мениджмънт” 

17.30 – 17.45 ч. студент Силвия Ангелова. Обучението в бакалавърска програма 

„Библиотечен и информационен мениджмънт” в УниБИТ и сътрудничеството между 

преподаватели и студенти 

17.45 – 18.00 ч.ас. д-р Камелия Планска-Симеонова. Публичност и визуализация на 

академичния живот и на инициативите на катедра „Библиотечен мениджмънт“ – в 

диалог с публиките 

18.00 – 18.10 ч. гл. ас. д-р Събина Ефтимова. Дисциплината „Библиотерапия” в 

обучението на студентите в ОКС „Магистър”, специалност „Библиотечно-

информационен и културен мениджмънт“ 

18.10-18.20 ч. проф. дн Таня Тодорова, гл. ас. д-р Елисавета Цветкова. Партньорство с 

ОИЦ-София в обучението по дисциплината „Проект мениджмънт“ 

18.20-18.30 ч. студент Елена Симеонова. Моите Еразъм-приключения 

18.30-18.45 ч. Дискусия.  

 

19.00 ч. Коктейл 

 

Проявата е по проект за частично финансиране на научни или творчески форуми по Наредбата на 

МОН с Договор № ПЧФНП 2018-03/02.03.2018 г., с наименование: „Организиране на научна 

конференция на тема „Библиотечният и информационен мениджмънт: 10 години постижения и 

предизвикателства“, ръководител – гл. ас. д-р Елисавета Цветкова.. 



 

 

Катедра „Библиотечен мениджмънт“ и партньори 

Еднодневно многокомпонентно комуникативно събитие  

5 декември 2018 г., сряда, УниБИТ 1, 10.00-15.00 ч. 

 
10.00-12.00 ч., УниБИТ 1, зала 206. Уъркшоп „Дигитални библиотеки“ – доц. Майкъл 

Баак (Щатски университет в Орегон, САЩ; преподавател в катедра „Библиотечен 

мениджмънт“ по програма Фулбрайт) и студенти от 3-ти и 4-ти курс ОКС „бакалавър“ 

на специалност „Библиотечен и информационен мениджмънт“. 

 

12.00-13.00 ч. Обедна почивка. 

 

13.00-15.00 ч., УниБИТ 1, Аудитория „Професор Радка Колева“ 
 

 Изложба на научната продукция на катедра „Библиотечен мениджмънт“ за 

периода 2008-2018 г. 

 Представяне на юбилейните издания на катедра „Библиотечен мениджмънт“ 

 Презентация и дискусия на тема „Публикационната активност на студентите 

- форми на сътрудничество между преподаватели и студенти“ 

 Дискусия-среща с участието на преподаватели, студенти, докторанти, алумни, 

партньори. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявата е по проект с Договор № НИП-2018-10/06.03.2018 г. на тема “Библиотечен и 

информационен мениджмънт в научна комуникация” с ръководител проф. дн Таня Тодорова.  


