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Част 1 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

И НА УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ 

 

ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И КУЛТУРНО 

НАСЛЕДСТВО  

ПРЕЗ АКАДЕМИЧНАТА 2015/2016 ГОДИНА  

 

Изпълнението на основна мисия на УниБИТ и на ФБКН  - да 

подготвя специалисти по акредитираните бакалавърски, магистърски и 

докторски програми на УниБИТ в съответствие с изискванията на ЗВО, 

Закона за развитие на академичния състав и правилниците за тяхното 

приложение, както и на Правилника на УниБИТ, като организира и 

осигурява учебният процес на равнището на изискванията на обществото и 

на съвременното равнище на технологиите. 

Съхраняването на постигнатото равнище за подготовка на кадри със 

знания и компетентности, съответстващи на изискванията на обществото и 

бизнеса, ФБКН е активен участник в подготовката на бакалаври и 

магистри в духовната сфера, както и докторанти, активно участващи в 

динамично развиващите се обществено-икономически и политически 

процеси, както и за научни изследвания във ФБКН, в институтите на 

УниБИТ, БАН и научните институции в България. Задачите, които 

поставят пред ФБКН динамично променящите се обществени потребности 

и нагласи, изискват и адекватни промени в учебните планове, за да получат 

бъдещите специалисти знания и умения за нови професии, за новите 

условия на работната среда на традиционните професии, по които подготвя 

ФБКН – библиотекари, книгоиздатели, книготърговци, архивисти, музейни 

специалисти, медийни специалисти, специалисти за туристическия бизнес, 

за новите професии в областта на изкуството и културата. Необходимостта 

от нови знания и компетентности се определят и от изискванията за 

поемане на отговорности, на активна социална позиция и умения за работа 

в екип и работа във високотехнологична среда. 

През отчетния период (2015/2016 учебна година) ФБКН успешно 

провежда стратегията за устойчиво развитие и се утвърждава като водещ 

център в страната за подготовка на специалисти областта на 

библиотекознанието и библиографията, книгознанието, медиите, културно-
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историческото наследство, туризма и участва активно и във формирането и 

реализацията на държавната образователна политика, успешно защитилите 

докторанти активно се включват в научноизследователски екипи в 

изследвания по профила на ФБКН.  

2.1. Общи положения 

Учебният процес в УниБИТ се осъществява от двата факултета и 

Департамента по общообразователни дисциплини. 

2.2. Факултет по библиотекознание и културно наследство 

(ФБКН) 

2.2.1. Структура и кадрово състояние на ФБКН 

Обучението в професионално направление направление 3.5 

Обществени комуникации и информационни науки във Факултета по 

библиотекознание и културно наследство  се осъществява от 

преподавателски състав от висококвалифицирани, водещи специалисти от 

национален мащаб, с богат теоретичен, практически и педагогически опит. 

Лекционните курсове се възлагат на хабилитирани преподаватели и на 

преподаватели с научна и образователна степен „доктор“ в съответствие с 

изискванията на ЗВО. 

В съставя на ФБКН са включени 7 катедри: Библиотечни науки, 

Библиотечно-информационен мениджмънт, Книга и общество, Културно-

историческо наследство, Комуникации и информиране, Архивно-

документално наследство и културономия, Информационна среда за 

туризъм, изкуство и култура, които обучават съответно в бакалавърските 

програми: Библиотекознание и библиография, Библиотечен и 

информационен мениджмънт, Печатни комуникации, Информационин 

фондове на КИН, Комуникации и информиране, Архивистика и 

документалистика, Информационни ресурси на туризма, Обществени 

политики и практики. 

 

 
Таблица 1 

Преподавателски състав на ФБКН през академичната 2015-2016 г. 

 
Катедри 

ФБКН 

Проф/дн Проф/д-р Доц/дн Доц/д-р Гл.ас./д-р Ас./д-р Д-р Ас. Препод. 

БН 1 1 - 4 3 3 - - - 
БМ 2 1 - 6 1 1 - - - 
КО 3 3 - 3 2 1 - - - 
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КИН 3 2 - 4 4 - - - - 
АДНК 3 1 - 1 1 3 1 3 1 
ИСТИК 1 1  4 3 3 - - 1 
КИ 1 1 - 5 4 - - - - 

Общо 14 10 - 27 18 11 1 3 2 

 

В съответсвие с актуализация на учебните планове с технологично-

ориентирани учебни дисциплини, отговарящи изискванията за подготовка 

на бъдещите специалисти за работа във високотехнологична среда, както и 

на изискванията за акредитация на бакалавърските и магистърските 

програми (изискването 70% от обучаващите да са хабилитирани лица на 

основен трудов договор), се използват възможностите и на хабилитирани 

преподаватели от Фалултета по информационни науки. 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

Катедри Хабилитирани Нехабилитирани 

БН 6 6 

БМ 8 3 

КО 10 3 

КИН 9 4 

ДАПН 6 8 

ИСТИК 6 7 

КИ 7 4 

Общо 52 35 

 

Таблица 3  

Катедри Доценти Професори 
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БН  4 2 

БМ 6 2 

КО 4 6 

КИН  4 5 

АДКН 1 4 

ИСТИК 4 2 

КИ 5 2 

Общо 28 23 

 

Таблица 4 

 

Катедри Основен Допълнителен 

БН 12 0 

БМ 11 0 

КО 11 2 

КИН 10 3 

АДКН 14 0 

ИСТИК 10 3 

КИ 10 1 

Общо 78 9 

 

Катедра „Библиотечни науки“ 
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Катедрата е основно образователно и научноизследователско звено в 

областта на съвременното състояние и перспективи за развитие на 

библиотечното дело, библиотекознанието и библиографията. Подготвя 

бакалаври по специалността „Библиотекознание и библиография“ и в 

магистри в новата магистърска програма „Библиотечни колекции”. През 

2015/2016 г. в академичния състав на катедрата са включени: 2 професори, 

4 доценти, 3 гл. асистенти (доктори) и 3 асистенти (доктори). На първи 

договор са 12 преподаватели, на втори – 0 преподаватели от катедрата. 

Катедра „Библиотечен мениджмънт“ 

Подготвя по специалността „Библиотечен и информационен 

мениджмънт“ и в магистърска програма „Библиотечно-информационен и 

културен мениджмънт”. През 2015/2016 г. в катедрата работят 2 

професори, 6 доценти, 1 главен асистент (доктор), 1 доктор и 1 асистент. 

Две от хабилитираните преподавателки са в отпуск по майчинство, но това 

не се отразява на учебния процес, тъй като техните учебни дисциплини се 

поемат от останалите членове на катедрата и от преподаватели от други 

катедри. 

На първи договор са 11 преподаватели, на втори – 0 преподаватели 

от катедрата.  

Катедра „Книга и общество“ 

Подготвя бакалаври по специалността „Печатни комуникации“ и 

магистри в магистърските програми „Медийна информация и реклама”, 

”Издателски бизнес и електронни ресурси”. През 2015/2016 г. в 

академичния състав на катедрата са включени  6 професори, 3 доценти, 2 

гл. асистенти (доктори), 1 асистент. През 2015 г. доц. д.н. Йорданка 

Захариева беше избрана за професор. На първи трудов договор са 10 

преподаватели, на втори – 1 преподавател. Поради дългосрочното 

отсъствие на един хабилитиран преподавател, учебните дисциплини, които 

преподава, се поеха от други членове на катедрата, както и от 

хабилитирани преподаватели от други катедри и от хонорувани 

преподаватели. 

Катедра „Културно-историческо наследство“ 

Катедрата обучава по специалности в ОКС бакалавър: 

„Информационни фондове на културно-историческото наследство“ и в 

магистърски програми: „КИН в съвременна информационна среда“ (уеб 

базирана в Мудъл), „Защита на КИН в Рeпублика България“, „Културен 

туризъм”, както и в новата магистърска програма „Читалищно дело”. През 
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2015/2016 г. в академичния състав на катедрата са включени 13 души, от 

които 10 са на първи трудов договор и 3 на втори. 9 от преподавателите са 

хабилитирани, 5 са професори и 4 са доценти, 3 доктори на науките  и 4 с 

ОНС „доктор”.  

Катедра „Архивно – документално наследство и 

културономия” 

Катедрата обучава по специалности в ОКС бакалавър: „Архивистика 

и документалистика“, както и в магистърските програми: „Мениджмънт на 

документи и архиви“, Религиозно културно наследство,  

През 2015/2016 г. в катедрата работят 14 души, от които 14 са на 

първи трудов договор и 0 на втори. 6 от преподавателите са хабилитирани, 

5 са професори и 1 е доцент, 3 доктори на науките  и 5 са с ОНС „доктор”, 

4 са асистенти, 1 е преподавател.  

Катедра „Информационна среда за туризъм, изкуство и 

култура” 

Катедрата обучава по специалности в ОКС бакалавър: 

„Информационни ресурси на туризма“, и в магистърската програма: 

„Музеен и арт мениджмънт“. 

През 2015/2016 г. в катедрата работят 13 души, от които 10 са на 

първи трудов договор и 3 на втори. 6 от преподавателите са хабилитирани, 

2 са професори и 4 са доценти, 1 доктор на науките  и 9 са с ОНС „доктор”. 

6 са асистенти (доктори), 1 - преподавател.  

Катедра „Комуникации и информиране“ 

Подготвя по специалностите „Комуникации и информиране“, 

„Обществени политики и практики“ и в магистърски програми „Бизнес 

административни и и информационни технологии и комуникации”, 

„Стратегически комуникации и информиране”, „Управление на електронен 

контент”  

През 2015/2016 г. в катедрата работят 2 професори, 5 доценти, 

4гл.асистенти. От тях 1 доктор на науките, 11 са доктори. На първи 

договор са 10 преподаватели, на втори – 1 преподаватели от катедрата.   

 

2.2.3. Учебна дейност 
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Обучението на студентите се осъществява съгласно изискванията на 

Закона за висше образование, гл. 5, чл. 39-41 и Наредбата за държавните 

изисквания за придобиване на висше образование, чл. 2, ал. 2. През 

изминалата учебна година специално внимание беше обърнато на 

подготовката на студентите с придобиването на умения за работа в райони 

с бежанци, както и в региони с население със смесен етнически състав и с 

различни религиозни деноминации. В рамките на факултета обучението се 

реализира в следните специалности: „Библиотекознание и библиография” 

(ББ); „Библиотечен и информационен мениджмънт” (БИМ), „Печатни 

комуникации” (ПК), „Информационни фондове на културно-

историческото наследство” (ИФКИН), „Архивистика и документалистика” 

(АД), „Информационни ресурси на туризма” (ИРТ); „Комуникации и 

информиране” (КИ) и „Обществени политики и практики”. 

 

Таблица 1. Записалите се студенти (български граждани) в първи 

курс в ОКС „бакалавър”, за учебната 2015-2016  г. във Факултет по 

библиотекознание и културно наследство 

ШИФ

ЪР 
СПЕЦИАЛНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛН

О-

КВАЛИФИКАЦИ

ОННА СТЕПЕН 

„БАКАЛАВЪР“ 

Редовна Задочна 

3.5 Библиотекознание и библиография (ББ) 19 17 

3.5 Библиотечен и информационен мениджмънт (БИМ) 20 18 

3.5 Печатни комуникации (ПК) 41 20 

3.5 
Информационни фондове на културно-историческото 

наследство (ИФКИН) 
37 22 

3.5 Информационни ресурси на туризма (ИРТ) 24 24 

3.5 Архивистика и документалистика (АД) 18 19 

3.5 Комуникации и информиране (КИ) 22 20 

3.5 Обществени политики и практики (ОПП) 24 21 

 ВСИЧКО: 205 161 

 Общо: 366 

 

Таблица 2. Записалите се студенти (български граждани) в първи курс в ОКС 
„магистър”, за учебната 2015-2016   г. във Факултет по библиотекознание и 
културно наследство 
 

ШИФЪ

Р 
СПЕЦИАЛНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-

КВАЛИФИКАЦИОННА 

СТЕПЕН „МАГИСТЪР“ 
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Редовна 

 

Задочна 

 

3.5 
Културно-историческо наследство в 

съвременната информационна среда 
3 10 

3.5 Медийна информация и реклама 2 23 

3.5 
Библиотечно-информационен и културен 

мениджмънт 
 9 

3.5 Мениджмънт на документи и архиви 1 10 

3.5 
Бизнес и административни информационни 

технологии и комуникации 
2 12 

3.5 
Управление и информиране при 

стратегическите комуникации 
 11 

3.5 Музеен и арт мениджмънт 1 8 

  
ОКС 8„БАКАЛАВЪР СЛЕД 

ПРОФЕСИОНАЛЕН 

БАКАЛАВЪР“ 

3.5 Библиотекознание и библиография  4 

 

 

 

Таблица 3. Общ брой кандидат-студенти и общ брой на кандидатствалите по 
специалности във Факултет по библиотекознание и културно наследство 

 
 

Специалност Матури ЕТ Общо 

ББ-редовно 134 54 188 

ББ-задочно 165 110 275 

ПК-редовно 165 55 220 

ПК-задочно 194 119 313 

ИФКИН-

редовно 
22 51 73 

ИФКИН-

задочно 
24 120 144 

БИМ-

редовно 
162 67 229 

БИМ-задочно 190 112 302 

ИРТ-редовно 30 48 74 

ИРТ-задочно 36 93 129 

КИ-редовно 182 62 244 

КИ-задочно 221 118 339 

АД-редовно 21 48 69 

АД-задочно 26 120 146 

ОПП-редовно 162 54 216 

ОПП-задочно 201 114 315 

ОБЩО 1935 1465 3400 
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ОБЩ БРОЙ КАНДИДАТ- СТУДЕНТИ: 1449 

 

 

Таблица 4. Приоритет на желани специалности - Кандидат-студенти за едно 
място по специалности  за 2015-2016  г. във Факултет по библиотекознание и 
културно наследство 

 

ББ-редовно 9,60 

ББ-задочно 13,90 

ПК-редовно 5,60 

ПК-задочно 15,75 

ИФКИН-редовно 1,85 

ИФКИН-задочно 7,30 

БИМ-редовно 11,70 

БИМ-задочно 15,25 

ИРТ-редовно 4,10 

ИРТ-задочно 6,50 

КИ-редовно 12,45 

КИ-задочно 17,10 

АД-редовно 3,50 

АД-задочно 7,35 

ОПП-редовно 11,00 

ОПП-задочно 15,80 

 
 

Таблица 5. Максимални и минимални балове по специалности и форма на обучение за 
2015-2016  г. във Факултет по библиотекознание и културно наследство 

 

СПЕЦИАЛНОСТ Максимален Минимален 

ББ-редовно 22,61 14,92 

ББ-задочно 23,95 17,71 

ПК-редовно 23,85 13,85 

ПК-задочно 23,29 18,72 

ИФКИН-редовно 22,57 13,20 

ИФКИН-задочно 23,24 19,13 

 

БИМ-редовно 23,85 12,95 

БИМ-задочно 23,95 18,32 

ИРТ-редовно 22,34 18,59 

ИРТ-задочно 23,29 20,04 

КИ-редовно 23,85 13,93 

КИ-задочно 23,95 19,15 

АД-редовно 23,31 14,09 

АД-задочно 23,24 18,30 

ОПП-редовно 23,85 13,09 

ОПП-задочно 23,29 18,65 
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Таблица 6. . Брой дипломирани студенти – ОКС „бакалавър” 
във Факултет по библиотекознание и културно наследство за учебната 2015-2016  г. 

 
 

 

 

 

 

 

Таблица 7 . Брой дипломирани студенти – ОКС „магистър” и ОКС „Бакалавър“ след 
„Професионален бакалавър“ 

във Факултет по библиотекознание и културно наследство за учебната 2015-2016 г.   
 

СПЕЦИАЛНОСТ ОКС 

„МАГИСТЪР” 

Редовно Задочно 

МИР  18 

КТ 3 8 

ЕКИП 1 7 

МАМ 1 5 

БАИТК 3 19 

КИН в СИС 1 1 

ЗКИН в РБ  11 

СКИ 1 4 

ИБЕР 1 3 

МДА 4 10 

БИКМ  5 

 ОКС „БАКАЛАВЪР“ 

СЛЕД 

ПРОФЕСИОНАЛЕН 

БАКАЛАВЪР” 

ББ  1 

   

 

 

 

Таблица 8 . Справка за брой прекъснали студенти за уч. 2015/2016 г. във Факултет 
по библиотекознание и културно наследство 

Специалност ОКС „бакалавър” 

Редовно Задочно 

ББ 16 10 

БИМ 15 16 

ПК 28 14 

ИФКИН 24 16 

ИРТ 25 17 

АД 12 8 

КИ 12 14 
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Таблица 8 . Студенти ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ – 

дистанционна форма на обучение 

 

Студенти в ОКС „ бакалавър“ и ОКС „магистър“,  

 дистанционна форма на обучение,  

2015/2016 учебна година 

Факултет ОКС специалност/програма курс 
Брой студенти 

зимен 
семестър 

летен 
семестър 

ФИН 

бакалавър 

„Национална сигурност“ 1 курс 13 12 

„Национална сигурност“ 2 курс 18 18 

магистър 

Информационни технологии – 3 

семестъра 

1 курс 13 9 

Информационни технологии – 4 

семестъра 

1 курс 25 23 

Информационни технологии – 3 

семестъра 

2 курс 9 - 

Информационни технологии – 4 

семестъра 

2 курс 41 42 

ФБКН 
 

Библиотечно-информационен и 

културен мениджмънт 

1 курс 7 7 

 
Библиотечно-информационен и 

културен мениджмънт 

2 курс 7 - 

СПЕЦИАЛНОСТ 
2015-2016   

Редовно Задочно 

ОПП 1 1 

ПК 3 1 

КИ 1 1 

ИРТ 1 3 

ИФКИН 3  

БИМ 1  

КТ  1 

БАИТК  1 

УИСК  1 



13 

 

 

защитили студенти в ОКС „магистър“,  

 дистанционна форма на обучение,  

2015/2016 учебна година 

Факултет ОКС специалност/програма курс 
брой дипломирани 

студенти 

ФБКН магистър 
Библиотечно-

информационен и 

културен мениджмънт 

2 курс 7 

ФИН магистър 
Информационни 

технологии – 3 и 4 

семестъра 
2 курс 42 

 

 

 

Основни документи, гарантиращи спазването на изискванията по 

образователно-квалификационни степени в това направление, са: 

квалификационна характеристика на учебния план, учебен план, учебни 

програми на преподаваните дисциплини, главни книги; протоколи от 

изпити; студентски досиета, студентски книжки, ежегоден график на 

учебния процес. 

В националния класификатор на професиите липсват адекватни 

названия на професии, съобразно усвояваните от част от студентите на 

УниБИТ знания и умения. По тази причина през 2015 г. бяха проведени 

обсъждания в катедрите и бяха предприети дейности и направени 

предложения за промяна на наименованието на професиите (вж. 

Приложение № 1). 

През тази година продължи обогатяването на спектъра от 

предлаганите магистърски програми в дистанционна форма на обучение, 

като паралелно се осъществяваше актуализация и разширяване на 

представянето на електронното съдържание с мултимедийни приложения в 

условията на модернизираната версия на платформата за дистанционно 

обучение. В дистанционна форма на обучение бяха подготвени следните 

програми: „Библиотечно-информационен и културен мениджмънт”; 

„Медийна информация и реклама”; „Библиотечно-информационни 

политики”; „Музеен и арт мениджмънт”; „Защита на културно-

историческото наследство в Република България”.  

В съответствие с взетите решения на Академичните съвети в края на 

изминалата учебна година, беше направена подготовка за преформатиране 

на всички магистърски програми за 3 и 4-семестриално обучение, с 

обновено учебно съдържание и оптимизиран брой изучавани дисциплини.  
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Създаването и разпространението на учебните материали в като 

електронен контент е продължение на проекта „Дистанционно обучение по 

библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за 

културното наследство”, в резултат на който се постигна подобряването на 

съдържанието на учебните планове, следствие на което се оправдаха 

очакванията за по-високо качество на учебния процес. 

През учебната година продължи активното участие на студентите в 

организираните от МОН по проект „Студентски практики“ в институции 

по профила на УниБИТ, а също и участие в предвидените в учебните 

планове на бакалавърските програми задължителни летни и 

специализиращи практики. 

Подпомагане на обучението и развитието на студентите. 

Индивидуална работа 

Главна цел на преподавателите от ФБКН е ефективност на 

обучението, за постигане на заложените стратегии. Използват се както 

традиционно установените методи, също и  научни методики, използвани в 

научните области по профила на бакалавърските и магистърските 

програми (наукометрия, библиометрия, социологически и евристични 

методи), ролеви игри. Почти 100% от лекционните материали се 

представят в Power Point презентации. 

Студентите подготвят самостоятелна работа по теми от учебната 

програма, в съответствие с профила на специалностите. Самостоятелната 

работа е под формата на реферати, курсови работи, казуси, 

информационни продукти. Източниците, които се използват са 

доминиращо от интернет, като преподавателите следят за тяхната 

авторитетност и достоверност, както и недопускане на механично 

копиране. Налагаща се практика е и защитата на самостоятелните работи, 

която протича като семинар с дискусии по изложените тези. 

Оценяването по учебните дисциплини от учебния план става и по 

задължителните критерии: активно участие по време на упражнения и 

лекции, изпълнение на текущи задачи, специално внимание се обръща на 

личната позиция по разработваната тема, актуалността и релевантността на 

използваните източници, оригиналност на разработките. 

 

 

22.02.2016 г.  Зам.-декан по учебната дейност :.......................... 

гр. София      (проф. д-р Кристина Денчева) 
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Част ІІ 
 

 

ОТЧЕТ  

ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И МЕЖДУНАРОДНАТА 

ДЕЙНОСТ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И 

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО  

ПРЕЗ АКАДЕМИЧНАТА 2015/2016 ГОДИНА  

 

 
Стратегията за развитие на научноизследователската дейност на 

преподавателите в УниБИТ е насочена към разработване на теоретични и 

теоретико-приложни изследвания по библиотечни и информационни науки, в 

областта на печатните комуникации, теорията на научната информация, 

културно-историческото наследство и информационните ресурси на туризма, 

архивистиката и документалистиката, бизнескомуникациите, информационното 

общество, европейската интеграция и др. Тя е обвързана с тематиката на учебния 

процес и съдейства за осигуряване на високо професионално и академично 

равнище на преподаването, за добрата подготовка на обучаемите студенти 

(бакалаври и магистри) и докторанти и за тяхната реализация в съвременната 

информационна среда и в обществото като цяло. Научноизследователската 

дейност е средство за утвърждаването на УниБИТ като важен 

научноизследователски център в областта на тези научни направления, за 

генерирането на нови знания в посочените области, за процесите на 

европейската интеграция, за развитието на иновативни  подходи и практики, 

свързани с оптимизирането и използването им в социалната и информационната 

среда.  

Сред основните цели на научноизследователската дейност на ФБКН през 

отчетния период, са: създаване на благоприятна среда за научна дейност на 

академичния състав и за развитие на младите учени, както и на докторантите 

към ФБКН; развитие на научния потенциал; повишаване на научната 

комуникация с университети от Балканския регион и чужбина; Повишаване на 

резултатността и ефективността на научните изследвания в полза на практиката 

и обществото, чрез реализация на научния продукт. 
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Организацията и управлението на научноизследователската дейност се 

регламентират в гл. 4. от Правилника за устройството, управлението и дейността 

на УниБИТ, както и във всички други основни вътрешни нормативни документи. 

През отчетния период беше извършено актуализиране на критериите за 

атестиране на научно-изследователската дейност на преподавателите, както и на 

съответната вътрешна нормативна уредба. Като резултат е създадена 

благоприятна среда за научноизследователската дейност, гарантираща на 

академичния състав и творческите колективи свобода на научната мисъл и 

реализация на научния продукт. 

Ръководството на УниБИТ полага усилия да поддържа висока 

научноизследователска активност на своя академичен състав, като съдейства за 

публикуването на резултатите от научните изследвания на хартиен и електронен 

носител (монографии, студии и статии, учебници и учебни помагала), както и за 

участието на преподавателите в научни форуми у нас и в чужбина. Поради липса 

на средства за научноизследователска и издателска дейност в държавния бюджет 

финансирането е от собствени средства, чието изразходване е в съответствие с 

действащото законодателство и решенията на Академичния съвет, както и със 

средства от научноизследователски проекти. 

 

1. Научно-изследователска дейност 

Научна квалификация 

Придобиване на научни и образователни степени и заемане на 

академични длъжности 

През отчетната 2015/2016 година продължи процесът на професионално 

израстване на академичния състав на ФБКН. Научна степен „доктор на 

историческите науки“ бе присъдена на доц. д-р Лизбет Любенова. 

Успешно се реализираха конкурси за придобиване на академичната 

длъжност: „доцент” – 6; „главен асистент“ - 4. Съответно: Академична 

длъжност „доцент“ придобиха гл. ас. д-р Магдалена Гарванова, гл. ас. д-р 

Яница Димитрова, гл. ас. д-р Елена Игнатова, гл. ас. д-р Росица Кръстева, 

гл. ас. д-р Красимира Александрова, д-р Румен Драганов. Академична 

длъжност „главен асистент“ придобиха д-р Камелия Нушева, д-р Христо 

Тутунаров, д-р Тина Петрова,  д-р Сергей Модев, д-р Яница Димитрова. 

ОНС „доктор“ беше присъдена на ас. Христо Христов, докторант Марчела 

Борисова, ас. Тина Петрова. 
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Таблица 1. Придобиване на академични длъжности и научно-образователни 

степени от преподаватели във ФБКН през учебната 2015/2016 година 
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БН 0 1 0 0 1 0 0 2 

БМ 1 0 0 0 1 0 0 2 

КИН 0 1 1 1 0 0 0 1 

КО 1 0 0 0 0 0 0 1 

КИ 0 0 0 1 2 0 0 1 

ИСТИК 2 1 0 2 1 0 0 0 

АДНК 2 0 0 0 1 0 0 0 

общо 6 3 1 4 6 0 0 7 

 

 

Повишаване на научната квалификация. 

 

Участие в програми за академичен обмен 

В периода 29 май – 4 юни 2016 г. проф. д-р Таня Тодорова –

реализира преподавателска мобилност с цел преподаване в ESEIG, Instituto 

Politécnico do Porto, Portugal (Политехнически институт, Порто, 

Португалия, P PORTO 05) с финансова подкрепа от средства на ЕС, 

Програма „Еразъм+“, Договор № 01-2015/2016 - 2015-1-BG-KA103-014137 

(KA103/HE-34/12.08.2015 г.). Проф. д-р Т. Тодорова в периода 23-27 

ноември 2015 г. участва в Международната седмица, организирана от 

Университета по медии в гр. Щутгард, Германия (International Week, 23-27 

November 2015 – Sttutgart Media University). 

 Създадена е благоприятна среда за развитие на научно-

изследователската дейност на младите учени и повишаване на тяхната 

публикационна активност, участие на научни форуми и участие в научно-

изследователски проекти. Беше разкрита процедура за програмна 
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акредитация на ново професионално направление „История и археология“. 

Активизира се участието на преподавателите и младите учени в 

международни научни мрежи. Повишава се интересът към докторските 

програми и се увеличава броят на кандидатите за докторанти. 

През академичната 2015-2016 г. преподавателите от ФБКН 

осъществяват научно ръководство на докторанти по докторски програми: 

„Теория на научната информация“, „Книгознание, библиотекознание, 

библиография“, „Наукознание“, „Обществени комуникации и 

информационни науки“, „Организация и управление извън сферата на 

материалното производство“, „Културно-историческо наследство в 

съвременна информационна среда“. През отчетния период в рамките на 

първичните научни звена и научни структури към ФБКН успешно се 

проведоха 15 процедури за придобиване на ОНС „доктор“. 

 

Таблица 2 

ФБКН  

Защитили докторанти през 2016 г. 

№ Трите имена на докторанта Факулте

тт 

ОНС Специалност Решение на 

Научно жури 

1.     Ина Иванова Павлова ФБКН доктор    Книгознание, 

библиотекознание и 

библиография 

Протокол № 01 

от 28.01.2016 г. 

2.    

   Атанас Стефанов Джажев  

ФБКН доктор Теория на научната 

информация 

Протокол № 02 

от 19.02.2016 г. 

3.     Марчела Михайлова 

Борисова 

 

ФБКН доктор Книгознание, 

библиотекознание и 

библиография 

Протокол № 04 

от 21.04.2016 г. 

4.    Мирена Димитрова Станева ФБКН доктор  Организация и 

управление извън 

сферата на 

материалното 

производство 

Протокол № 15 

от 01.07.2016 г. 

5.   

Татяна Василева 

Караиванова 

ДОД доктор Книгознание, 

библиотекознание и 

библиография 

Протокол № 16 

от 07.07.2016 г. 

6.     Радослав Милев Кацаров ФБКН доктор Организация и 

управление извън 

Протокол № 17 

от 11.07.2016 г. 
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1.2. Научно-изследователски проекти в страната 

 

През февруари – декември 2016 г.  преподавателите от ФБКН 

работиха по редица вътрешно университетски научноизследователски 

проекти (НИП), финансирани по Наредба № 3 за научноизследователската 

дейност на МОН, а именно: Провеждане на Международен научен семинар 

сферата на 

материалното 

производство 

7.    Райна Павлова Йотова ФБКН доктор Организация и 

управление извън 

сферата на 

материалното 

производство 

Протокол № 18 

от 11.07.2016 г. 

8.    Силвия Велинова Найденова ФБКН доктор Книгознание, 

библиотекознание и 

библиография 

Протокол № 19 

от 12.07.2016 г. 

9.    Радостина Тодорова 

Тодорова 

ФБКН  доктор Теория на научната 

информация 

Протокол № 20 

от 12.07.2016 г. 

10.    Юлияна Кирилова Томова ИНИОД доктор Организация и 

управление извън 

сферата на 

материалното 

производство 

Протокол № 21 

от 13.07.2016 г. 

11.     Гойко Душана Миливоевич ФБКН доктор Организация и 

управление на 

информационни 

процеси 

Протокол № 29 

от 19.09.2016 г. 

12.    Ангел Тянков Тянков ФБКН доктор   Организация и 

управление извън 

сферата на 

материалното 

производство 

Протокол № 30 

от 19.09.2016 г. 

13.    Росица Василева Охридска –  

    Олсон  

 

ФБКН доктор   Организация и 

управление извън 

сферата на 

материалното 

производство 

Протокол  № 31 

от 26.09.2016 г. 

14.    Христо Димитров Христов ФБКН доктор  Книгознание, 

библиотекознание и 

библиография 

Протокол № 32 

от 5.12. 2016 г. 

15.    Красимир Николов   

   Александров 

ФБКН доктор Книгознание, 

библиотекознание и 

библиография 

Протокол № 33 

от 12.12.2016 г. 
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„QED’16: Качествено обучение за всички, подпомогнато от съвременните 

технологии“, Р-тел: проф. д-р Таня Тодорова; Организиране на Четвърти 

национален семинар на тема: „Интернет либерализацията – 

предизвикателства и добри практики пред интелектуалната собственост“ 

(26 април), ПЧФНП 2016-04 - ръководител: доц. д-р Тереза Тренчева; НИП 

„Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието“ ПЧФНП 

2016 – 06 ръководител: доц. д-р Тереза Тренчева; НИП-2016-12 – 

„Изследване и анализ на възможностите за професионална реализация на 

студентите от БИМ“ с ръководител доц. д-р Силвия Станчева; Проект 

„Интегриран R&D модел за съхраняване и популяризиране на книжовно-

документалното наследство в района на Югоизточната граница на Р 

България“, НИП-2016–14. –  ръководител, доц. д-р Елена Савова; Проект 

„Изследване на културно-историческото наследство в района на 

Югоизточната граница (Международен Югоизточен летен университет - 

верификация)“, НИП-2016–04; „Трета научна конференция на УМЛАУЗ“. 

Ръководител - Доц. д-р Мариела Нанкова; „Изследване на добри публични 

практики на застъпничество и лобиране в българските библиотеки“, 

договор № НИП-2016-13. Ръководител - доц. д-р Румелина Василева; 

„Изследване на нематериалното религиозно наследство в риск: религиозни 

ценности, идеи и практики в съвременна България, организиране на 

Научна конференция „Хармония в различията“-3“, ръководител гл.ас. д-р 

Св. Шапкалова; „Научноизследователска експедиция за археологическо 

проучване на обект от римската епоха в м. Селището в землището на с. 

Сухаче, обл. Плевенска” (НИП-2016-06); НИП-2016-07 на тема: 

“Изследване на полово-ролеви стереотипи и нагласи към лидерство в 

младежка възраст”. Ръководител - доц. д-р Магдалена Гарванова; ПЧФНП-

2016-06 „Стимулиране на научните комуникации в изследователската и 

преподавателската дейност на преподавателите от УниБИТ в националния 

и международен информационен обмен - Научни конференции с 
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международно участие по случай Деня на будителите  „Обществото на 

знанието и хуманизмът на ХХІ век“ – 1 ноември 2016 г.“ Ръководител: 

проф. Кристина Денчева 

През отчетния период (до декември 2015 г.) продължи 

реализирането на вътрешно университетски проекти (НИП Наредба 9 

МОН) : Проект „Втора научна конференция на УМЛАУЗ“ - ПЧФНП - 2015 

– 03 – р-тел. доц. д-р Мариела Нанкова; "Изследване на въздействието на 

изкуствата върху книгата и на книгата върху изкуствата" НИП 2015-05 

Ръководител доц. д-р Любомира Парижкова; "Изкуството и книгата. 

Книгата и изкуствата" (ПЧФНП 2015-07 ) с ръководител проф. д.ик.н. 

Стоян Денчев; Изследване и анализ на иновативни практики в 

библиотечното образование в УНИБИТ. Разработване на среда за 

практическо обучение на студентите на базата на подхода Learning by 

Doing. НИП-2015-12. Р-л доц. д-р Васил Загоров; Научноизследователска 

експедиция за попълване на българската ретроспективна библиография – 

Малко Търново 2015 НИП-2015-11 – р-л доц. д-р Юлия Савова; 

„Интелектуалната собственост – формула за успех, творчество и 

иновации” ПЧФНП 2015-01  - р-л доц. д-р Т. Тренчева; ПЧФНП 2015-04 на 

тема „Национална научна конференция „ИКТ в библиотечно-

информационните науки, образованието и културното наследство”, с 

ръководител доц. д-р Евгения Ковачева; ПЧФНП на тема “Актуални 

проблеми на обществените комуникации през XXI век” - ПЧФНП-2015-

05.; “Стимулиране на научните комуникации в изследователската и 

преподавателската дейност на преподавателите от УниБИТ в националния 

и международен информационен обмен” Научни конференции с 

международно участие по случай Деня на будителите - 1 Ноември 2015– 

Ръководител проф. К. Денчева; ПЧФНП 2015-02 Международна научна 

конференция “Религии и политики на Балканите“. Р-л проф. д-р Цв. 

Георгиева; НПФЧП 2015-08 Библиотечното образование в миналото и 
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днес: проблеми и подходи – ръководител -  доц. д-р Евгения Русинова; 

Проект „Научноизследователска експедиция за археологическо проучване 

на обект от римската епоха в местността Селището, в землището на с. 

Сухаче, Плевенска област“ (НИП 2015-03); ПЧФНП 2015-07 - „Втора 

национална конференция „Бъдещето на културно-историческото 

наследство през погледа на младия учен“ – ръководител доц. д-р В. Велев; 

Културно-историческо наследство в съвременната информационна среда: 

изследване на мегалитните паметници в Сакар планина - възможности за 

културен туризъм – 2015. Р-л проф. дин Валерия Фол; “Изследване на 

културните и религиозните ценности като част от съвременния обществен 

живот” - НИП - 2015–10 ръководител доц. д-р Борис Борисов; ПЧФНП-

2015-05 на тема “Актуални проблеми на обществените комуникации през 

XXI век” – р-л проф. д-р Николай Палашев; НИП-2015-08 на тема: 

Научноизследователски проект към УниБИТ, Националния съвет на 

религиозните общности в България и Дирекция “Вероизповедания” при 

МС, свързан с организиране и провеждане на Втора научна конференция 

“Хармония в различията” – ръководител: доц. д-р М. Гарванова: 2015 

„Организиране на Научна конференция „Хармония в различията“-2“ 

„Изследване на мегалитните паметници в Сърнена Средна гора”, научен 

ръководител проф. дин Валерия Фол; Изложба „40 години тракийска 

изложба по света” – 2015-2016 г. – представена в София, Ямбол, Париж, 

Виена, Одрин - ръководител проф. дин Валерия Фол; Българо-турски летен 

университет „Странджа планина и нейната роля в преноса на култури 

Изток – Запад”, 2015 г. - ръководител проф. дин Валерия Фол; “Втора 

кръгла маса по проблемите на обществената комуникация”. Ръководител: 

проф. дн Николай Палашев.  

Академичният състав на ФБКН участва в реализирането на 

следните дългосрочни НИП : 2012-2016 НИП "Анализ на обичайните 

практики при използването на продукти на интелектуалната собственост в  
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университетска информационна среда", финансиран от ФНИ на МОН с 

Договор ДМУ 03/3 Ръководител: доц. Т. Тренчева; 2012-2016 НИП 

«Авторскоправна политика на библиотечните и културните институции» с 

Договор № ДФНИ – К01/0002/21.11.2012г. Ръководител: проф. Т. 

Тодорова; 2012-2016 НИП „Формиране, развитие и функционални аспекти 

на българската печатна графосфера от освобождението до независимостта. 

Дигитално представяне на историческото развитие на българската книга 

(1878-1908) ДМУ 03/50 Участник: доц. Тренчева; 2012-2016 НИП „Нови 

политики за стимулиране на четенето. Изследване на буккросинг – 

практики в България ДМУ 03/49  Ръководител: доц. Л. Парижкова. 

С подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ при МОН  се 

реализират следните текущи национални проекти:  

 НИП „Редизайн на академически издания в съответствие с 

индикаторите за импакт фактор и показателите за постигане на 

интелигентен растеж в съвременното общество на знанието“ № ФНИ К 

02/79 (Договор № ДФНИ К 02/2). Проектът се осъществява по ФНИ на 

МОН 2014-2016. с ръководител – доц. д-р Добринка Стойкова. Текущ.; 

„Разработване на концептуален модел на иновативна образователна и 

културно-развлекателна среда за личностно и обществено развитие в 

процеса на образованието по изкуствата и културата през целия живот“. 

Проект подсрепен от ФНИ, МОН, с ръководител – проф. д-р Евгени Велев. 

 Академичният състав на ФБКН участва в националния проект 

„Студентски практики”, финансиран от Европейския съюз, Наука и 

образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г., Министерство на 

образованието и науката. ОП „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от ЕСФ на Европейския съюз. 

Преподавателите от ФБКН участват в национални проекти, 

съвместно с други организации: 
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Проект по Договор НАГ-1346-31.07.2015 г. „Проучване на френския 

и европейския опит при обновяване на исторически квартали и съпоставка 

със съществуващото положение в централен исторически квартал на гр. 

София“. Ръководител: доц. Св. Вранчева; Проучване на общественото 

мнение за опазване и обновяване на исторически централен софийски 

квартал . Социологическо изследване. По поръчка и финансиране от НАГ 

към СО. 2015-2016 г. Ръководител: доц. Свободна Вранчева; Модели за 

опазване, обновяване и оздравяване на исторически квартали при 

съвременното устойчиво развитие на София“. По програма Европа към 

Софийска община. Ръководител: доц. Свободна Вранчева; Проект 

„Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на 

екосистемните услуги в България (SPECIES)” № BG03.03-19, Договор № 

Д-33-74/24.07.2015, финансиран в рамките на Програма BG03.03 по 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 

2009-2014 г., съгласно Трудов договор № 13/2015 г; 2016 – Проект 

„Енциклопедичен справочник и база данни „Жените в историята на 

академичната наука в България“, базова организация НА-БАН, финансиран 

от Националната комисия на ЮНЕСКО по Gender Equality Action Plan for 

2014-2021 – Chapter II; 2016-2018 общо академичен изследователски 

проект на БАН (22 института и 5 лаборатории) „Траките – генезис и 

развитие на етноса, културни идентичности, цивилизационни 

взаимодействия и наследство от древността” – член на научния колектив – 

проф. дин В. Фол; 2016-2017 Проект „Чудесно и магическо“ –

изследователски проект на Института по балканистика с Център по 

тракология на БАН. Съ-научен ръководител проф. дин В. Фол; 2014 – 1017 

Член на екипа на „Извори за историята на Тракия и траките” -  – вътрешен 

изследователски проект на Института по балканистика с Център по 

тракология на БАН проф. дин В. Фол; 2013-2015 Член на екипа на „Тракия 

и Рим” - изследователски проект на Института по балканистика с Център 
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по тракология на БАН проф. дин В. Фол; 2014-2015 Проект „Mirabilia – 

чудеса и чудовища” –изследователски проект на Института по 

балканистика с Център по тракология на БАН. Съ-научен ръководител 

проф. В. Фол; Национален проект към Министерството на културата, РБ-

Шумен „Литературни маршрути - места на паметта. Образование и 

туризъм"   по програма "Публики" на НФК, времетраене:   1 септември 

2015 г. – 30 юни 2016 г. – проф. Яни Милчаков, член на научния екип. 

 

Таблица 3 

 

 

Участие в национални НИП 

 

Катедри ФБКН Академична 2015-2016 

 

БН 
12 

БМ 25 

КИН 
17 

КО 4 

КИ 11 

ИСТИК 6 

АДНК 1 

 

Общо 

76 

 

 

 

1.3. Научни форуми в страната 

 

Все по-значимо място в образователната и научна политика на 

УНИБИТ заема организирането на научни форуми, някои от които са се 

утвърдили като престижни и емблематични за университета. В национален 

план част от тях се развиват чрез партньорство на университета с 

фондации, научни и културни институции. 

Организира се и се проведе ХІІІ-та и ХІV-та Национална научна 

конференция с международно участие Обществото на знанието и 

хуманизмът на ХХІ век“ (съответно - 1 ноември 2015 и 1 ноември 2016 г.). 
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Катедра „Книга и общество” при ФБКН е сред главните организатори на 

конференцията. Проф. д-р Кристина Денчева е зам. председател на 

организационния комитет. Научният форум се организира ежегодно от 

УНИБИТ по повод 1 ноември - Деня на народните будители. 

Конференцията допринася за поддържане на интензивността на научните 

комуникации и за  стимулиране на научните изследвания и 

публикационната активност на преподавателите, докторантите и 

студентите от бакалавърските и магистърските програми на УниБИТ. С 

организирането и провеждането на научна конференция с международно 

участие на 1 ноември УНИБИТ дава своя принос за утвърждаване на 

българската идентичност в европейското и световно културно наследство. 

Проведе се ХІІ-та национална студентска научна конференция  

„Информация, знание, цивилизация – пътят на човечеството” – 

„Information, knowledge, civilization – the road of the Mankind” 20.05.2016 г. 

Форумът ежегодно се организира от Студентското научно общество при 

УНИБИТ с ръководител проф. дфн Александра Куманова. 

 

Организиране на конференции и семинари  

 

 През 2015/2016 академична година преподавателите от ФБКН 

участваха във всички научни форуми, организирани от УниБИТ и по НИП, 

осъществявани във висшето училище. Сред тях с международно участие 

са: Ninth Annual Workshop of the European Intellectual Property Teachers' 

Network Ltd. (EIPTN Ltd.) – 4 – 5 юли 2016 УниБИТ; UNESCO International 

Workshop QED’16: Technology Advanced Quality Learning for ALL, 13-15 

June 2016; Четвърти национален семинар с международно участие на тема: 

«Интернет либерализацията – предизвикателства и добри практики пред 

интелектуалната собственост», 26 – 27 април 2016 г., УниБИТ; Десети 

международен пътуващ семинар на УниБИТ на тема: «Съвременни 

измерения на европейското образователно и научно пространство. 
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Българо-унгарски културни общувания», 30 май- 05 юни 2016 г. гр. 

Будапеща, Унгария; Организиране на кръгла маса ,,Научни комуникации в 

Югоизточна Европа. Българо-турски културни общувания'', 26-27 май 2016 

г., гр. Елхово. За трета поредна година се проведе Академична 

работилница, организирана от катедра „Архивно-документално наследство 

и културономия“. Под ръководството на проф. дфн Ваня Добрева в 

Панагюрище беше проведен студентски семинар на тема : „140 години 

Априлско въстание“. Под ръководството на доц. д-р арх. Свободна 

Вранчева беше организирана конференция „Модели за опазване, 

обновяване и оздравяване на исторически квартали при съвременното 

устойчиво развитие на София“, с подкрепата на Програма Европа, 

Столичен Общински Съвет и главния архитект на София - 28.10.2016 г.  В 

периода 14-16 юни 2016 г. в Международния дом на журналиста в гр. 

Варна под ръководството на проф. дн Николай Палашев се проведе 

Втората кръгла маса по проблемите на обществените комуникации, 

организирана от Дискусионен клуб “Обществена комуникация” при 

УниБИТ. В събитието участваха преподаватели, учени и изследователи от 

България, Сърбия, Русия и Турция.  

През отчетния период, под егидата на Дискусионен клуб 

„Обществена комуникация“, към катедра „Комуникации и информиране“, 

беше проведен цикъл от лекции на тема „Българската духовност“, на който 

бяха поканени известни обществени личности. Сред поканените лектори 

бяха: Димитър Недков, Манол Пейков, Антон Дончев, Йордан Велчев, арх. 

Николай и Иван Йотови. Акад. Антон Дончев дари на УниБИТ ръкописа 

на своята книга „Време разделно“. В рамките на дейността на Дискусионен 

клуб „Обществена комуникация“, бяха обсъдени и съвременни български 

автори, като бе представена книгата „Печатарят“ на писателката Силвия 

Томова. 
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Преподавателите от ФБКН участваха в организирането на редица 

национални научни форуми - Втора научна конференция на 

Университетска младежка академия за управление на знанията на тема: 

«Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието» - 3 

декември 2015 г.; национален семинар и кръгла маса организирани по 

проект “Редизайн на академически издания в съответствие с индикаторите 

за импакт фактор и показатели за постигане на ингелигентен растеж в 

съвременното общество на знание”,  16 ноември 2015 г. в РНБ «П. Р. 

Славейков», гр. Велико Търново; втора научна конференция „Хармония в 

различията“ (декември 2015). 

  

 Участие на преподавателския състав на национални научни 

форуми 

Таблица 4. 

 
Участие в научни форуми в 

страната (брой участия) 

Академична 

2015-2016 

 

БН 
30 

БМ   31 

КИН 
41 

КО 7 

КИ 39 

ИСТИК 11 

АДНК 19 

 

Общо 

 

207 

 

 

Продължава участието на преподаватели от ФБКН в конференции, 

симпозиуми, кръгли маси и др., организирани от други висши училища, 

институти на БАН, музеи и библиотеки в страната:  

Десетата научна конференция на тема: „Архивология, 

професионално образование по архивистика и архивни институции“ – 18-
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19 април 2016 г , организирана от Исторически факултет на Софийския 

университет. Национална конференция с международно участие „Култури, 

памет, наследства в региона  на южната българска граница“ (октомври 

2015) организирана от ИЕФЕМ – БАН; III
-та

 научна конференция с 

международно участие „Съвременни технологии в културно-

историческото наследство“, Технически университет, София, (октомври 

2015); 11-ти конгрес по балканистика „Югоизточна Европа и европейската 

интеграция: политически, социално-икономически и културни аспекти 

(София, 31.08.- 04. 09. 2015); Четиринадесета нац. науч. конф. с 

международно участие, Велико Търново, (ноем. 2015) на тема 

"Библиофилството - традиции и национална култура"; Дванадесета 

международна научна конференция „Членството на България в 

европейския съюз: осем  години по-късно„ (октомври, 2015), ІІ национална 

конференция „Дебати в музеологията“, организирана от ИЕФЕМ при БАН, 

(септ. 2015); Националната конференция с международно участие 

„Библиотеката на XXI век – практики, комуникации, ефективност”, Шумен 

8 и 9 септември 2016 г. 

 

1.4. Научни публикации в страната 

През 2015/2016 академична година преподавателите във ФБКН са 

публикували свои трудове в български научни издания - на УниБИТ 

(„Научни трудове на УниБИТ“, Трудове на Студентското научно 

общество при УниБИТ, сп. Издател, сборника от конференцията на 1-ви 

ноември и от семинара „Нови ИТ в образователния процес“), в. HOMO 

SCIENCE 2015, издание на СУБ по проекта K-TRIO 2, финансиран от 

Европейската комисия по дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ на 

програма „Хоризонт 2020, сп. Балканистичен форум, сп. на Българската 

библиотечно-информационна асоциация, сп. Наука, сп. Библиотека, сп. 

История, сп. Bulgarian Historical Review. Голям брой научни публикации се 
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отпечатват в сборници от конференции. Работата по 

научноизследователски проекти има като траен положителен резултат 

увеличаването на броя на издадените монографии и учебна литература, на 

отпечатаните сборници с научни публикации. 

 
 

Таблица 5. 

 

Катедри ФБКН  Брой публикации в 

български издания   

академична 2015-2016 г. 

БН 69 

БМ 41 

КИН 43 

КО 14 

КИ 80 

ИСТИК 11 

АДНК 24 

Общо 282 

 

 

 

Таблица 6. 

 

 

Катедри 

ФБКН  

Монографии, 

учебници, 

учебни 

помагала 

Съставителство на 

сборници 

БН 9 7 

БМ 8 5 

КИН 3 3 

КО 3 1 

КИ 26 1 

ИСТИК 4 1 

АДНК 5 2 

Общо 58  20  

 

Таблица 7. 

 

Брой забелязани 

цитирания 

2015-2016 

БН 171 

БМ 127 

КИН 71 

КО 10 
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КИ 89 

ИСТИК 16 

ДАПН - 

общо 484 

 

 

 

 

1.5. Експертна дейност 

 

Преподавателите от ФБКН: 

- участват в ръководството и работата на редица научни мрежи, 

професионални сдружения и неправителствени организации: 

Българска библиотечно-информационна асоциация, Съюз на учените в 

България, Асоциация на университетските библиотеки, Българско 

историческо дружество, Асоциация на българските археолози, Асоциация 

за развитие на информационното общество в България, Асоциация на 

учените в областта на сигурността и отбраната, БНК на ИКОМОС, 

Дружество по история на медицината, Сдружение на преподавателите 

по интелектуална собственост в България, Съюз на математиците, 

Асоциация на докторантите в България (АДБ) и др. 

- работят като експерти и обучители в редица държавни институции и 

НПО: Народно събрание; НАОА; МОН; Фонд „Научни изследвания“-

МОН; Министерство на културата; Български комитет по програмата 

на ЮНЕСКО „Паметта на света“; Национален съвет по читалищно дело 

- МК; Национален съвет по библиотечно дело - МК; Национален съвет за 

нематериално културно наследство-МК; Комисия за преводи на българска 

литература в чужбина към Национален фонд „Култура” към Министерство 

на културата на Р България, Музеен обществено-експертен съвет към 

министъра на културата; 

- са избирани в научни журита в различни български университети и 

научни институти при защита на научни и научно-образователни степени 

или присъждане на академични длъжности; 

- участват в редакционни колегии на научни списания, поредици и 

сборници, и в научно-издателски съвети. Като такива те осъществяват 

рецензентска и експертна дейност: сп. Наука, сп. Издател, сп. История, 

сп. ББИА-онлайн, поредицата Studia Thracica (ИБЦТ – БАН) сп. Асклепий,  

Научни трудове на УниБИТ, Трудове на Студентското научно общество 

при УниБИТ; сп. Будител, сп. Сигурност, сп. Паметници на културата и 

музеи, сп. Образование и кариера, Списание 8. 

- са канени за обучители в различни летни школи и университети; 

- изнасят публични лекции пред широка и специализирана публика. 

Публични лекции изнесоха придобилите през отчетния период академични 
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длъжности «професор» и «доцент» - доц. Магдалена Гарванова и доц. 

Росица Кръстева. 

- участват в организационните комитети на различни конференции, 

семинари, изложби; 

- участват с интервюта, авторски предавания или документални 

филми в редица TV и електронни медии: БНТ 1 – «История БГ», Вяра и 

Общество, БНР - програма Хоризонт и програма „Христо Ботев“, , 

Дарик, TV 7, Sofia TV”, VTV, информационна агенция «Фокус», 

информационна агенция «Кросс», в. Аз-буки, в. «Земя», в. Телеграф, в. 

Стандарт. 

 

2. Международна дейност 

2.1. Сътрудничество с ЮНЕСКО катедри и регионални структури. 

Участие в ЮНЕСКО инициативи и чествания 
 

През изминалата академична учебна година преподаватели от ФБКН 

взеха участие в организацията на научна конференция с международно 

участие „Нови моменти в концепциите за опазване на културното 

наследство: теоретична обосновка и практически решения“, посветена на 

60 години от присъединяването на България към ЮНЕСКО под патронажа 

и с подкрепата на Националната комисия на ЮНЕСКО, 30 септември-2 

октомври 2016 г. С подкрепата на Регионалния център за опазване на 

нематериалното културно наследство на Югоизточна Европа под егидата 

на ЮНЕСКО със седалище в гр. София се проведоха два пътуващи 

университетски семинара, съответно в Одрин, Турция – 26 октомври 2016 

г. и Ниш, Сърбия, ноември 2016 г. на тема: „Обмен на Обмен на знания за 

нематериалното културно наследство на Югоизточна Европа“. На 12 и 13 

декември 2015 г. в УНИБИТ се проведе международен форум : „Приносът 

на държавите членки на ЮНЕСКО от Югоизточна Европа за 

разпространение и прилагане на Конвенцията за опазване на 

нематериалното културно наследство от 2003 г.“, посветен на 70-тата 

годишнина от създаването на ЮНЕСКО. УНИБИТ беше съ-организатор, 

заедно с Регионалния център за опазване на нематериалното културно 

наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, 
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Министерството на културата, Националната комисия на Р. България за 

ЮНЕСКО и Българската академия на науките.  

 

2.2. Участие в международни научни форуми в чужбина 

 

През изминалата академична учебна година преподаватели от ФБКН 

взеха участие в Десети международен пътуващ семинар на УниБИТ на 

тема: «Съвременни измерения на европейското образователно и научно 

пространство. Българо-унгарски културни общувания», 30 май- 05 юни 

2016 г. Будапеща, Унгария.  

Преподавателите от ФБКН участваха с доклади, съобщения и 

постери в специализирани конгреси, конференции, семинари и 

колоквиуми: European Conference on Information Literacy (ECIL2015), 19-

23 October 2015, Tallinn University, Tallinn, Estonia (Европейската 

конференция по информационна грамотност (ECIL Талин, октомври  

2015); International Forum on Print Efficiency and Quality - East meets West – 

printers for efficiency and success, October 21-23, 2015, Sibiu, Romania; 

юбилейната научна конференция Prvi  hrvatsko-bugarski slavistički susret 

Suvremeni bugarski jezik i književnost u poredbeno-slavističkom i 

interdisciplinarnom kontekstu Jubilarni znanstveni skup (Zagreb, 23. - 24. 10. 

2015); Internationale Konferenz „Der Krieg auf dem Balkan: 100 Jahre 

Kriegseintritt Bulgariens in den 1. Weltkrieg“ .  Bulgarisches Kulturinstitut 

Parkgasse - Wien - Haus Wittgenstein. 21.-23. Oktober 2015; 12th 

InternationalConference“Standardization, Protypes and Quality: A means of Bal

kan Countries’ Collaboration, Turkey, Kocaeli University, Oktober 22 – 24,  

2015, 5th Intenational Conference “The New Perspectives in Science 

Education”, 17-18 March 2016, Florence, Italy; 14th International Conference of 

E-Society, 9 – 11 April, 2016,  Vilamoura, Algarve, Portugal; 8th International 

Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, Лондон, 
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2016; The Fourth European Conference on Information Literacy (ECIL): Book 

of Abstracts, October 10th-13th, 2016, Prague, Czech Republic; The Tenth 

International Conference “Language, Culture and Civilization – Trends for the 

Next Decade”, 27-28 May, 2016, Bucharest, Romania; Системогенетика и 

проблемы глобального развития : Межд. науч. конф. – Санкт-Петербург, 

10 дек. 2015 г.; Скворцовские чтения : Материалы 21 межд. науч. конф. – 

Москва, 27-28 апр. 2016 г.; 8th World Conference for Graduate Research in 

Tourism, Hospitality & Leisure, 24– 29 May, 2016, Bodrum, Turkey. Межд. 

науч.-метод. конф. „Непрерывное библиотечно-информационное 

образование” – Санкт-Петербург, 17-18 марта 2016 г. 

Реализирани са публикации в научни издания - Journal of 

Education for Library and Information Science (JELIS); Library Management 

Journal; Open Journal of Social Sciences. 

По-голямата част от преподавателите са били командировани със 

средства по НИП, финансирани от ФНИ и от Наредба №3 на МОН. 

 
Таблица 8. 

 

 
Брой участия в научни 

форуми в чужбина  

Академична 

2015-2016 

БН 
22 

БМ 17 

КИН 
10 

КО 2 

КИ 20 

ИСТИК 4 

АДНК 2 

общо 77 

 

 

 

2.3. Участие в международни НИП 
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Академичният състав на ФБКН реализира участие в международни 

проекти съответно: „Пътуващ университетски семинар „Обмен на знания 

за нематериалното културно наследство на Югоизточна Европа“, с 

ръководител проф. д-р София Василева, Договор № 532/24.10.2016 г . по т. 

1.6. от Работен план 2016 г. на Регионалния център за опазване на 

нематериалното културно наследство на Югоизточна Европа под егидата 

на ЮНЕСКО със седалище в гр. София.  „Изграждане на капацитет за 

мониторинг и комуникация при опазване на културното наследство“, 

Финансов механизъм на Европейското изследователско пространство, 

продължителност 2013-2015 г. Ръководител - доц. д-р Мариела Нанкова. 

Реализира се и участие в международен проект „Digital Danube. Second 

Erasmus+ K1  Course“, координатор от УниБИТ доц. д-р Мариела Нанкова. 

Проф. Валерия Фол е научен координатор на общоакадемичен проект 

„Траките - генезис и развитие на етноса, културни идентичности, 

цивилизационни взаимодействия и наследство от древността“ за 2015 – 

2020 г.,  Гл. ас. д-р Петър Канев е координатор и член на организационния 

екип на Enabling students and citizens to realize better their global 

environmental and social footprint, Интердисциплинарна образователна 

мрежа “Място за бъдеще” към СГС-Щастливеца, Финансиран от 

Bankwatch International. Д-р Петър Канев е координатор и член на 

организационния екип на Международен пътуващ университет 

“Традиционни и нови общности в Европа”: Чипровци 2015, с участието на 

СГС-Щастливеца, НБУ, ИИОЗ БАН, община Чипровци, фондация 

Фриндрих Еберт, Университет “Матей Бел, Словакия, Ягелонски 

университет, Полша, Университет “Монтескьо” в Бордо, Франция, 

Унивреситет “Пиер Мендес Франс” в Гренобъл, Франция, Университет на 

Бургундия и Дом на науките за човека в Дижон, Франция,  Френски 

културен институт, София. Преподаватели от ФБКН отчитат участие в 

международен проект „Инициатива на ЮНЕСКО за религиозното 
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културно наследство“ (UNESCO Initiative on Heritage of Religious Interest), 

ЮНЕСКО (2015-2016); 2014-2018 - международен научноизследователски 

проект на Факултета по хуманитарни науки и изкуства, Университета в 

Грац, Австрия, „Инфекциозни болести и политики за обществено здраве в 

Югоизточна Европа (1828-1912)“ (Infectious diseases and public health 

policies in South Eastern Europe (1828-1912); Българо-норвежки проект 

Разработване на модел за участие в процеса на формулирането на 

политики и вземане на решения при опазване на културното наследство 

(2014-2016);   

 

Таблица 9. 
Брой участия в 

международни научни 

проекти   

Академична 

2015-2016 

БН 
3 

БМ 4 

КИН 
4 

КО 1 

КИ 4 

ИСТИК 0 

АДНК 1 

общо 17 

 

 

 

2.4. Международни научни мрежи и експертна дейност 

 

Членство в международни научни мрежи 

 

През отчетния период се активизира участието на преподаватели от 

ФБКН в международни научни мрежи. Проф. д-р Таня Тодорова е член 

на международна научна група, осъществяваща онлайн базирано 

изследване на тема: „Академичното четене: предпочитания - печатни 

vs. електронни документи“ (04.03.2015 – 04.05.2015 г. с участието на 25 

страни). Доц. д-р Тереза Тренчева е Associate member of Informing 

Science Institute, USA; Member of the Scientific Committee of International 
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Conference “New Perspectives for Science Education”, Florence, Italy; 

Member of the International Journal of Doctoral Studies (IJDS) International 

Board of Reviewers, California, USA; Member of the Committee of 

International Conference E-Society (ICE) - 2015, Madeira, Portugal; 

European Intellectual Property Teacher’s Network, Great Britain, UK; 

Member of the International Board of Reviewers of the European Conference 

on Information Literacy, Tallinn, Estonia (2015); Member of the Committee 

of International Conference E-Society (ICE) - 2016, Vilamoura, Algarve, 

Portugal. Доц. д-р Васил Загоров е член на The Society for the History of 

Authorship, Reading and Publishing и American Library Association. Гл. ас. 

д-р Марина Енчева е член на European Distance and E-Learning Network 

(EDEN). Гл. ас. д-р Петър Канев е участник в Интердисциплинарна 

образователна мрежа “Място за бъдеще” към СГС-Щастливеца.  

 

Инициативи за създаване на научни мрежи 

Проф. Таня Тодорова е ръководител на международна научна група на 

проучването „Авторскоправна компетентност на библиотечните и 

специалистите от други културни институции“ (2012-2016, 14 страни – 

България, Литва, Франция, Турция, Испания, Португалия, Мексико, 

Великобритания, Норвегия, Финландия, Румъния ) (Уебсайт на проекта: 

http://copyrightlib.unibit.bg/. Международното изследване има и своя 

подстраница: https://copyrightliteracy.org/about-2/international-copyright-

literacy/ като част от новосъздадената уебстраница за Международния опит 

по авторскоправна грамотност (АГ) на специализирания сайт по АГ на 

Великобритания: https://copyrightliteracy.org/, осъществена по идея на 

Джейн Секер и Таня Тодорова. 

 

Преподавателите от ФБКН: 

 членуват в редица международни научни сдружения, свързани с 

техните научни интереси и проучвания: Международна асоциация по 

http://copyrightlib.unibit.bg/
https://copyrightliteracy.org/about-2/international-copyright-literacy/
https://copyrightliteracy.org/about-2/international-copyright-literacy/
https://copyrightliteracy.org/
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библиология, Американска библиотечна асоциация, Международна 

асоциация на библиотекарите и документалистите франкофони 

(Association internationale francophone des bibliothécaires et documentaliste, 

AIFBD),  Дружество за история на авторското право, четенето и издаването 

(Society for the History of Authorship, Reading and Publishing, SHARP), 

Санкт-Петербургската Арктическа академия на науките; Международната 

академия по информатизация (МАИ) при ООН; Международна комисия по 

история на технологиите (ICOTHEC), Европейска мрежа за дистанционно 

и електронно обучение (European Distance and E-Learning Network, EDEN), 

Институт по науки за информирането (Informing Science Institute), 

Европейска мрежа от центрове за културен мениджмънт, културна 

политика и образование (ENCATC), Международна организация за градска 

политика и планиране (IFHP), Научен съвет на Регионалното бюро на 

ЮНЕСКО за Европа за наука и култура (UNESCO Regional Bureau for 

Science and Culture in Europe, Венеция), Институт за аутсорсинг 

(Outsourcing Institute), ИКОМОС, Междууниверситетска мрежа по 

културно наследство към ЮНЕСКО (FUUH – Forum UNESCO University 

and Heritage), Международната комисия по военна история, 

Международната асоциация по социология на религията, Международната 

асоциация за антропология на Югоизточна Европа, Управителния съвет на 

COST Акция № IS1410  "Дигиталната грамотност и мултимодални 

практики за малки деца", Outsourcing Institute, Books, Publishing & Libraries 

(Common Ground Publishing) и др. 

 участват в издателски съвети и редакционни колегии на 

чуждестранни организации и периодични издания: Научно-

издателски съвет на Международната асоциация на академиите на 

науките (Москва), Научная книга (Москва), Научно-техническая 

информация на РАН (Москва), Evidence Based Library and 

Information Practice (EBLIP, Алберта, Канада), Women and Social 

Movements International (САЩ); Nouvelle École (Франция); Часопис 

(Лесковац, Сърбия); сп. “International Journal of Library and 

Information Science” (IJLIS, OAJ, ISSN : 2141-2537); международното 

онлайн историческо списание Hiperboreea Journal; Ad fontes thraciae 

thracum queseries scriptorum antiquorum;  

 участват като рецензенти за научни списания - Information World 

Journal (IWJ) и Open Access Academic Journals 

 

2.5. Публикации в чуждестранни издания 

През изминалата академична учебна година преподавателите от 

ФБКН са публикували свои трудове самостоятелно или в съавторство в 
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чуждестранни издания. Някои от тях са реферирани в международни бази 

данни (SCOPUS, Web of Science и др.). 

 
Таблица 10. 

 

Катедри ФБКН Брой публикации в 

чуждестранни издания 

академична 2015-2016 

БН 20 

БМ 17 

КИН 8 

КО 2 

КИ 24 

ИСТИК 1 

АДНК 1 

общо 73 

 

 

Таблица 11.  

 

Брой публикации 

включени в 

реферативни бази данни 

Календарна 

2014 

Календарна 

2015 

БН 3 5 

БМ 6 8 

КИН 5 5 

КО 1 2 

КИ 2 4 

ИСТИК - 2 

АДНК - - 

общо 17 26 

 

 

 

 

Катедри ФБКН 

Брой публикации 

включени в 

реферативни бази 

данни  

 

Научните публикации, 
част от колона 2, 
публикувани в 

издания с импакт 
фактор, IF (Web of 
Science) и импакт 

ранг SJR (SCOPUS)  
 академична 2015-2016 

БН 8 1 

БМ 19 9 

КИН 7 5 

КО 0 0 

КИ 2 0 

ИСТИК 1 1 

АДНК 1 1 
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Общо 38 

 

17 

 

 

 

Научни награди:  

 

На проф. дин Стефка Петкова след анкета на сп. „Архивен преглед“ е 

присъдено почетното звание „Архивист на България за 20 век“ и грамота 

„за изключителен принос в развитието на архивите и архивистиката в 

България. 

Награда „Млад учен на годината за 2015 г.“ е присъдена гл. ас. д-р Калина 

Минчева от Университетска младежка академия за управление на знания, 

УниБИТ 

 

Асистент на годината за 2015 г. – присъдена от Студентски съвет при 

УниБИТ на гл. ас. д-р Клина Минчева 

 

Докторантите Детелина Василева и Олег Константинов получиха 

наградата „Изявен докторант“ на Университетската младежка академия за 

управление на знания при УНИБИТ 
 

 

 

 
Отчетът за научно-изследователската и международната дейност на ФБКН е 

изготвен въз основа на представените данни в отчетите на катедрите към ФБКН за 

научно-изследователската дейност в периода септември 2015 – октомври 2016 г. 

 

 

 

22.02.2016 г.    Зам.-декан НИМД:.......................... 

гр. София      (проф. д-р София Василева) 

 

 


