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І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

И НА УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ 
 

Основна мисия на УниБИТ и на ФБКН е да осигури провеждане на 

учебния процес 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. Отговаряйки на изискванията за 

подготовка на кадри със знания и компетентности за изграждащото се 

общество на знанието, ФБКН е изправен пред предизвикателството да 

съхрани постигнатото равнище на подготовка на бакалаври и магистри в 

духовната сфера, а от друга страна – да вгради постигнатото в условията на 

динамично развиващите се обществено-икономически и политически 

процеси и повсеместно внедряваните нови технологии. Отговорът на 

променящите се обществени потребности и нагласи е да се създаде такъв 

„компедиум от знания“, който адекватно да подготви бъдещите специалисти 

към нови професии, новите условия на работната среда, използване на 

натрупаното знание като компетентости и поемане на отговорности, на 

активна социална позиция и умения за работа в екип и справяне с 

предизвикателствата на условията на работната среда. 

През отчетния период (2014/2015 учебна година) ФБКН успешно 

провежда стратегията за устойчиво развитие и утвърждаване като водещ 

център за подготовка на кадри в областта на библиотекознанието и 

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

държавната образователна политика.  

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. 

През изминалата учебна година бяха направени структурни промени – от 

академичния състав на катедра „КИН” се сформираха още 2 катедри - Катедра: 

„Документално-архивно и приложно наследство” и Катедра: „Информационна 

среда за туризъм, изкуство и култура”, които обучават съответно в бакалавърските 

програми „Архивистика и документалистика” и „Информационни ресурси на 

туризма”.  

Таблица 1 

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

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

Общо 14 10 - 24 15 8 2 7 2 

 

Поради спецификата на съдържанието на конкретните специалности и поради 

изискването 70% от обучаващите да са хабилитирани лица на основен трудов договор се 
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използват възможностите и на хабилитирани преподаватели от Факултета по 

информационни науки. 

 
Таблица 2 

Катедри Хабилитирани Нехабилитирани 

БН 4 9 

БМ 9 3 

КО 9 3 

КИН 8 3 

ДАПН 7 5 

ИСТИК 5 8 

КИ 6 6 

Общо 48 37 

Таблица 3  

Катедри Доценти Професори 

БН  3 1 

БМ 6 3 

КО 3 6 

КИН  3 5 

АДКН 3 4 

ИСТИК 3 2 

КИ 3 3 
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Общо 24 24 

 

Таблица 4 

 

Катедри Основен Допълнителен 

БН 8 1 

БМ 11 2 

КО 8 2 

КИН 8 3 

АДКН 11 2 

ИСТИК 6 7 

КИ 10 1 

Общо 62 11 
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Таблица 5 

Катедри До 60 г. От 61-

65 г. 

Над 65 

г. 

БН 8 0 0 

БМ 8 2 1 

КО 6 4 0 

КИН 6 1 1 

КИ 9 0 1 

ИСТИК 5 0 2 

АДНК 4 2 3 

Общо 46 9 8 

 

Катедра „Библиотечни науки“ 

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 магистърската програма „Библиотечни политики“. През 

2014/2015 г. в академичния състав на катедрата са включени 1 професор, 3 

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

са 8 преподаватели, на втори – 1 преподаватели от катедрата. 

Катедра „Библиотечен мениджмънт“ 

Подготвя по специалността „Библиотечен и информационен 

мениджмънт“ и в магистърска програма БИКМ. През 2014/2015 г. в катедрата 

работят 3 професори, 6 доценти, 1 главен асистент (доктор), 1 доктор и 1 
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асистент. През 2014 г. доц. д-р Таня Тодорова беше избрана за професор, а 

гл. ас. д-р Тереза Тренчева, гл. ас. д-р Любомира Парижкова, гл. ас. д-р 

Румелина Василева, гл. ас. д-р Силвия Станчева бяха избрани за доценти. На 

първи договор са 11 преподаватели, на втори – 2 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”, „Електронен контент – иновации 

и политики“. Подготвена е и магистърска програма „Приложна 

българистика“. През 2014/2015 г. в академичния състав на катедрата са 

включени  6 професори, 3 доценти, 2 гл. асистенти (доктори), 1 асистент. 

През 2014 г. гл. ас. д-р Васил Загоров бе избран за доцент, но в края на 2014 

г. беше избран за ръководите на катедра „Библиотечни науки“. През 2015 г. 

доц. д.н. Йорданка Захариева беше избрана за професор. На първи трудов 

договор са 10 преподаватели, на втори – 2 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” През 2014/2015 г. в академичния състав на катедрата са включени 

11 души, от които 8 са на първи трудов договор и 3 на втори. 8 от 

преподавателите са хабилитирани, 5 са професори и 3 са доценти, 3 доктори 

на науките  и 8 с ОНС „доктор”.  

Катедра „Архивно – документално наследство и културономия” 

Катедрата обучава по специалности в ОКС бакалавър: „Архивистика и 

документалистика“, и в магистърската програма: „Мениджмънт на 

документи и архиви“. 

През 2014/2015 г. в катедрата работят 13 души, от които 11 са на първи 

трудов договор и 2 на втори. 7 от преподавателите са хабилитирани, 4 са 

професори и 3 са доценти, 3 доктори на науките  и 4 са с ОНС „доктор”, 4 са 

асистенти, 1 е преподавател.  
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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 2014/2015 г. в катедрата работят 13 души, от които 6 са на първи 

трудов договор и 7 на втори. 5 от преподавателите са хабилитирани, 2 са 

професори и 3 са доценти, 1 доктор на науките  и 9 са с ОНС „доктор”. 5 са 

асистенти (доктори), 1 е асистент, 1 е доктор, 1 е 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” и 

„Стратегически комуникации и информиране”. През 2014/2015 г. в катедрата 

работят 3 професори, 3 доценти, 6 гл.асистенти. От тях 1 доктор на науките, 

11 са доктори. На първи договор са 10 преподаватели, на втори – 2 

преподаватели от катедрата.  През 2014 г. ас. Диана Стоянова успешно 

защити докторска дисертация. – към 23.12.2014 е в състава на катедра 

ИСТИК 

2.2.3. Учебна дейност 

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. Специален 

аспект в подготовката на студентите е придобиването на умения за работа в 

райони, където населението е със смесен етнически и конфесионален състав. 

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).  

През 2014 г. към катедра „Комуникации и информиране” е разкрита 

нова специалност – „Обществени политики и практики”. 
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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 2014 г., след сериозно 

обсъждане на катедрени заседания, 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”; „Електронен контент: иновации и политики”; „Защита на 

културно-историческото наследство в Република България”. Създаването и 

разпространението на учебните материали се осъществи по 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 

Преподавателите от ФБКН, последователно осъществяват стратегии за 

ефективност на обучението, като прилагат наред с традиционните методи, 

също и  методи, използвани в научните области по профила на 

бакалавърските и магистърските програми (наукометричният и 

библиометричният анализ, социологическите методи, евристични методи), 
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ролеви игри. Почти 90% от лекционните материали се представят в Power 

Point презентации. 

Самостоятелната работа на студентите заема важна част от 

подготовката, като за целта се разработват примерни алгоритми и сценарии, 

казуси по зададени теми в съответствие с профила на специалностите. Освен 

извличане и систематизиране на информация от интернет източници, се 

използват и традиционни източници – печатни и други видове издания, по 

предварително зададени теми, казуси, задачи, широко се използва и задаване 

на разработка на собствен информационен ресурс. Все по-широко навлиза и 

защитата на самостоятелните работи под формата на дискусии и защита на 

тези и антитези. 

По отношение на оценяването по съответните предмети от учебния 

план се въвеждат и допълнителни критерии: активно участие по време на 

упражнения и лекции, изпълнение на текущите задачи, които се оценяват по 

посочения начин, не на последно място се обръща внимание на личната 

позиция по разработваната тема, актуалността и релевантността на 

използваните източници, оригиналност на разработките. 

 

 

ІІ. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И МЕЖДУНАРОДНАТА 

ДЕЙНОСТ ВЪВ ФБКН ПРЕЗ АКАДЕМИЧНАТА 2014/2015 г. 

 

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, 
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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. 

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 и 

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. 
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1. Научно-изследователска дейност 

Научна квалификация 

Придобиване на научни и образователни степени и заемане на 

академични длъжности 

През отчетната 2014/2015 година продължи процесът на професионално 

израстване на академичния състав на ФБКН. Успешно се реализираха 

конкурси за придобиване на академичната длъжност: „професор” – 5; 

„доцент” – 4; „главен асистент“ - 5. Съответно: академична длъжност 

„професор“ придобиха доц. дн Йорданка Захариева, доц. д-р Евгени Велев, 

доц. д-р Таня Тодорова, доц. д-р Нели Костова, доц. д-р Ж. Назърска. 

Академична длъжност „доцент“ придобиха гл. ас. д-р Тереза Тренчева, гл. ас. 

д-р Румелина Василева, гл. ас. д-р Силвия Станчева, д-р Мюмюн Тахир. 

Академична длъжност „главен асистент“ придобиха д-р Белла Тетевенска, д-

р Сергей Модев, д-р Калина  Минчева,  д-р Христина Богова, д-р Яница 

Димитрова. ОНС „доктор“ беше присъдена на ас. Елисавета Цветкова. 

 

Таблица 1. Придобиване на академични длъжности и научно-

образователни степени от преподаватели във ФБКН през учебната 

2014/2015 година 
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БН 0 0 0 0 0 0 0 2 

БМ 1 2 0 0 3 1 0 1 

КИН 0 0 0 0 0 1 0 0 

КО 0 0 0 1 0 1 0 0 

КИ 0 0 0 4 1 0 0 1 

ИСТИК 2 0 0 0 0 1 0 2 

ДАПН 3 0 0 0 0 1 0 1 

общо 6 2 0 5 4 5 0 7 
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Повишаване на научната квалификация. 

 

Ас. д-р Елисавета Цветкова реализира участие в Еразъм краткосрочна 

мобилност във 2nd  Erasmus Staff Mobility Week for Libraries в Университета в 

Патра, Гърция. Продължителност: 31.08.2014 -06.09.2014 г. 

  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. Успешно беше акредитирана нова докторска 

програма „Културно-историческото наследство в съвременна 

информационна среда“, по която вече се реализира и прием на докторанти. 

Активизира се участието на преподавателите и младите учени в 

международни научни мрежи. Забелязва се тенденция за повишаване на 

интереса към докторските програми и увеличаване на броя на кандидатите за 

докторанти. 

През академичната 2014-2015 г. преподавателите от ФБКН 

осъществяват научно ръководство на докторанти по докторски програми: 

Теория на научната информация, Книгознание, библиотекознание, 

библиография, Наукознание, Обществени комуникации и информационни 

технологии, 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 11 

процедури за придобиване на ОНС „доктор“ и една за придобиване на ОНС 

„доктор на науките“.  

 

1.2. Научно-изследователски проекти в страната 

 

В периода февруари-декември 2015 г. преподавателите от ФБКН 

работиха по редица НИП, финансирани от МОН по Наредба № 9 за 

научноизследователската дейност, а именно:  

"Изследване на въздействието на изкуствата върху книгата и на книгата 

върху изкуствата" НИП 2015-05 Ръководител доц. д-р Любомира Парижкова; 

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 Васил Загоров; 
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Научноизследователска експедиция за попълване на българската 

ретроспективна библиография – Малко Търново 2015 НИП-2015-11 – р-л 

Юлия Савова; „Интелектуалната собственост – формула за успех, творчество 

и иновации” ПЧФНП 2015-01  - р-л доц. Т. Тренчева; ПЧФНП 2015,  

„Финансиране на научна проява на „Университетска младежка академия за 

управление на знанията (УМЛАУЗ)” – р-л доц. М. Нанкова; ПЧФНП на тема 

„Национална научна конференция „ИКТ в библиотечно-информационните 

науки, образованието и културното наследство”, Договор ПЧФНП 2015-04 с 

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

проблеми на обществените комуникации през XXI век” по Договор № 

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 днес: проблеми и подходи – ръководител -  доц. д-р Евгения 

Русинова; „Информационни ресурси на религиозното културно-историческо 

наследство в България: актуални състояние и проблеми“, финансиран от 

Наредба 9 на МОН, 2015, ръководител проф. Ж. Назърска; 

Научноизследователски проект на тема „Организиране на Научна 

конференция „Хармония в различията“-2“, ръководител проф. С. Явашчев; 

Проект „Научноизследователска експедиция за археологическо проучване на 

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

Плевенска област“, финансиран през 2015 г. по наредба № 9 (Договор НИП 

2015-03); Проект „Втора национална конференция „Бъдещето на културно-

историческото наследство през погледа на младия учен“ – Проект на 

Институт за културно-историческо наследство“ при УниБИТ по Наредба 9 на 

МОНМ, 2015 г. – Договор ПЧФНП 2015-07 – 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. В. Фол; “Изследване на културните и 

религиозните ценности като част от съвременния обществен живот” № НИП 

- 2015–10 ръководител доц. д-р Борис Борисов; ПЧФНП на тема “Актуални 

проблеми на обществените комуникации през XXI век” по Договор № 

ПЧФНП-2015-05 – р-л проф. д-р Николай Палашев; М. Гарванова: НИП-

2015-08 на тема: “Изследване на образователни нагласи към съвременните 

информационни и комуникационни технологии на юноши в горна училищна 

възраст”, ръков. проф. д.н. В. Йоцов; Научноизследователски проект към 
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УниБИТ, Националния съвет на религиозните общности в България и 

Дирекция “Вероизповедания” при Министерския съвет ПЧФНП-2015-06, 

свързан с организиране и провеждане на Втора научна конференция 

“Хармония в различията”, ръков. проф. С. Явашчев; "Изкуството и книгата. 

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

Денчев и координатор доц. д-р Любомира Парижкова от УниБИТ. 

През 2014/2015 г. се осъществяваха дейности по дългосрочни проекти 

финансирани от ФНИ, МОН, с водеща организация УНИБИТ. 

- Конкурс „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области” : 

Модерният град и съхраняване на националната идентичност, Анекс 3 

«Боянска църква»  - ръководител доц. д-р Св. Вранчева. Приключил ІІІ етап – 

ноември 2014 г. 

- Конкурс "Финансиране на фундаментални научни и научно-приложни 

изследвания в приоритетните области": Проект „Редизайн на 

академически издания в съответствие с индикаторите за импакт фактор 

и показатели за постигане на интелигентен растеж в съвременното 

общество на знание“ 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“ с ръководител 

– проф. д-р Евгени Велев. Текущ. Авторско правна политика на 

библиотечните и културни институции (2012-2014, ръководител доц. д-р Т. 

Тодорова); Политики за управление на културно-историческото наследство 

– комуникация и социализация чрез образование (2012-2014, ръководител 

проф. д.ик.н Ст. Денчев); Култури, памет, наследства в региона на южната 

българска  граница (2012-2014, Изпълнител ИЕФЕМ-БАН, съвместно с 

УНИБИТ, ръководител доц. д-р Св. Ракшиева. 

- Конкурс млади учени : „Нови политики за стимулиране на четенето. 

Изследване на буккросинг практики в България”. Фонд „Научни 

изследвания”, програма „Млади учени”, МОН – текущ. Р-л доц. Л. 

Парижкова. "Анализ на обичайните практики при използването на 

продукти на интелектуалната собственост в  университетска 

информационна среда" ДМУ 03/3. ФНИ на МОН – Конкурс „Млади 

учени - 2011 текущ – р-л доц. Т. Тренчева. Формиране, развитие и 

функционални аспекти на българската печатна графо-сфера от 

освобождението до независимостта. Дигитално представяне на 

историческото развитие на българската книга ФНИ на МОН – 

Конкурс „Млади учени - 2011“ – текущ. Р-л доц. д-р В. Загоров. 
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Преподавателите от ФБКН участват в няколко проекта, 

финансирани от ЕСФ и ОП „Развитие на човешките ресурси”  (2013-2015):  

- „Създаване на информационна среда за мотивация и стимулиране на 

младите изследователи в УниБИТ” с договор BG051PO001-3.3.06-0055. 

Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, Схема BG051PO001-

3.3.06 „Подкрепа на развитието на докторанти, постдокторанти, 

специализанти и млади учени”. 2012-2014.; приключил 

-  (BG05PO001-4.3.04-0039). Проект „Дистанционно обучение по 

библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за 

културното наследство” приключил 

- „Студентски практики” с договор BG051PO001-3.3.07-0002. Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския 

социален фонд на Европейския съюз. 2013-2015 

- Усъвършенстване на системите за управление в УниБИТ (2013-2015, 

ръководител проф. д-р Ив. Иванов);  

- Разработване на система за управление на знанията във Факултета по 

информационни науки на УниБИТ (2013-2014, ръководител проф. д-р Ив. 

Иванов); приключил 

- Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата 

на висшето образование (2013-2015, ръководител проф. д-р Ив. Иванов). 



16 

 

Преподавателите от ФБКН участват и в проекти, съвместно с други 

организации – Проф. д-р Яни Милчаков - 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., Национален проект с 

Дирекция Вероизповедание към Министерски съвет на Република България 

“Кризата на религиозните ценности в съвременна България” 2014 – 

ръководител гл. ас. д-р Св. Шапкалова; Проект „Подобрена ефективност на 

МК чрез оптимизиране на структурата в резултат на извършен функционален 

анализ“ – проект А14-11-25/16.101.2014 – ОПАК, приоритетна ос 1, 

подприоритет 1.1., бюджетна линия BG051PO00/1.1.-08 – ръководител доц. д-

р В. Велев; Научен проект „Mirabilia. Чудеса и чудовища” – 2014-2015. 

Изпълнител: Институт по балканистика, Център по тракология. Ръководител: 

проф. В. Фол; Национален проект на МК „40 години тракийска изложба по 

света“. Член на научния екип проф. В. Фол. 

 

 

 

Участие в национални НИП 

 

Катедри ФБКН Календарна 

2014 

Календарна 

2015 

БН 
12 0 

БМ 21 34 

КИН 
10 10 

КО 6 5 

КИ 9 3 

ИСТИК - 4 

ДАПН - 1 

общо 58 57 

 

Таблица 2
1
. 

                                                 
1
 Забележка: По отношение на посочените количествени данни във всички таблици до края на отчета да се 

има в предвид, че катедри Информационна среда за култура, изкуство и туризъм (ИСТИК) и Архивно-

документално и приложно наследство (АДПН) са създадени в началото на учебната 2014-2015 г. 
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През отчетния период беше подготвена и експонирана фото-

документална изложба „40 години тракийска изложба по света“, с материали 

от български и чуждестранни архиви, изложена първо в експозиционната 

зала на ДА „Архиви“ (4 ноември 2014 г.), организирана от УНИБИТ и ДА 

„Архиви“ и открита от ректора на УНИБИТ – проф. д.ик.н. Стоян Денчев. 

През пролетта на 2015 г. изложбата гостува в залата на Българския културен 

институт в Париж, като предхождащо събитие на голямата изложба "Епопея 

на тракийските царе - археологически открития в България", представена в 

музей Лувър. В подготовката на изложбата от страна на УНИБИТ участват: 

проф. дин Валерия Фол и докторант Петя Кирилова. Събитието беше широко 

отразено в медиите.  

През отчетната 2014/2015 г. преподавателите от ФБКН експонират и 

няколко фото-документални изложби, резултати от дейности по НИП. От 

доц. д-р Л. Парижкова е подготвен и представен  филм за петгодишния 

юбилей на честванията на деня на книгата на 23 април в УниБИТ. 

 

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. 

През отчетния период се организира и проведе поредната ХІІ 

Национална научна конференция с международно участие Обществото на 

знанието и хуманизмът на ХХІ век“ (31 октомври и 1 ноември 2014; 2015). 

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. 
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Организиране на конференции и семинари  

 

 През 2014/2015 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: 

крьгла маса на тема „Четенето в реална и електронна среда. Мотивация на 

библиотеките и образователните институции“, с участието на посолството на 

Руската федерация, представители на Министерството на образованието и 

науката на Руската федерация, Руската държавна библиотека за 

чуждестранна литература „М. И. Рудомино“, научноизследователския център 

„Наука“ към Руската академия на науките (РАН), Централната научна 

библиотека „Некрасов“ в Москва, Форум „България - Русия“, представители 

на библиотеки от Варна и Шумен, както и от сръбския град Димитровград 

(септември 2014); UNESCO International Workshop QED’14: Quality of 

Education and Challenges in a Digitally Networked World, 30-31 October 2014, 

SULSIT, Sofia, с участието на експерти от Централата на ЮНЕСКО в Париж; 

кръгла маса  „Българо-френско сътрудничество за опазване и обновяване на 

исторически градски квартали“, организирана от Софийска община, НАГ, 

УНИБИТ, кметството на 3-ти арондисман - Париж и Асоциация на френските 

ценности - световно наследство. 26.06.2015 г.; кръгла маса с участието на 

представители на Министерството на културата и комуникациите на 

Франция, по проект „Модерният град и съхраняване на националната 

идентичност”- ІIІ етап, Анекс 2 – Боянска църква, организирана от УниБИТ и 

Столична община,  30 октомври 2014 г. в конферентна зала на 

НАГ; международна среща на Асоциацията на Балканските университети и 

провеждане на семинар „Делото на Цар Самуил и българския 

цивилизационен избор“, 10 – 12 септ. 2014 г.; Третият национален семинар с 

международно участие на тема: «Интелектуалната собственост – формула за 

успех, творчество и иновации» 27-28 април 2015 УниБИТ; кръгла маса 

„Балканите: култури, манталитети, образованост“, Ниш, Сърбия, 11 – 12 

ноември 2014 г. На 12 май 2015 г. в УниБИТ, под патронажа на Ректора 

проф. д.ик.н. Стоян Денчев се проведе кръгла маса с международно участие 

на тема „Проблеми на обществената комуникация“, организирана  от 

дискусионен клуб „Обществена комуникация“ към катедра „Комуникации и 

информиране” при ФБКН, УНИБИТ. На форума присъстваха представители 

на научната общност, работеща по проблематиката на обществените 

комуникации от редица утвърдени университети и институции в  България и 

Сърбия: УниБИТ, УНСС, СУ, НБУ, Висше бизнес училище – Ботевград, 

Нишки университет и др., както и студенти и докторанти. 
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Преподавателите от ФБКН участваха в организирането на редица 

национални научни форуми – национална конференция „ИКТ в 

библиотечно-информационните науки, образованието и културното 

наследство“, в чест на 70 г. от създаването на ЮНЕСКО и 65-та годишнина 

на УниБИТ, 29 май 2015 г.; националната научна конференция „Лидерството 

в демократична България: изучаване, преподаване, възпитаване“, януари 

2015 г., Музей за история на София, организирана от Института по лидерство 

при УНИБИТ; Трети национален семинар с международно участие посветен 

на Международния ден на интелектуалната собственост на тема: 

«Интелектуалната собственост – формула за успех, творчество и иновации» 

(26 април 2015) УНИБИТ; кръгла маса „Изкуството на книгата. Книгата и 

изкуствата” по повод международния ден на книгата и авторското право, с 

участието на представители на различните изкуства - писатели, режисьори, 

архитекти, художници, музиканти, композитори и др.  22–23 април 2015 г. 

УниБИТ; Студентска научна конференция Информация - творчество – 

синтез (май 2015) УниБИТ; студентски форум „През погледа на търсещите“ 

(23 април 2015 г.) УниБИТ; научна конференция „Венецианската харта - 50 

години по-късно“, съвместно с БНК на ИКОМОС, октомври, 2014; първата 

национална конференция на Университетската младежка академия за 

управление на знания (УМЛАУЗ) «Съвременни стратегии и иновации в 

управление на знанието» 3-4 декември 2014, УниБИТ; Втората национална 

конференция на УМЛАУЗ «Съвременни стратегии и иновации в управление 

на знанието» 2-4 декември 2015, Констенец; 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., РНБ «П. Р. Славейков», гр. Велико Търново; научната 

конференция „Науката за културно-историческото наследство – scientia 

„incognita” по случай 10-годишния юбилей на катедра «Културно-

историческо наследство» 10.10.2014 г.; първата и втора научна конференция 

„Хармония в различията“ (декември 2014, декември 2015); научната 

конференция: „Религии и политики на Балканите“, 16 април 2015 г. 
 

 През академичната 2014/2015 г. се проведоха заключителна 

конференция по проект BG051PO001-4.3.04-0039 «Дистанционно обучение 
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по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за 

културното наследство”, София, 8 окт. 2014 г. и заключителна конференция 

по проект на тема: „Изграждане на капацитет за мониторинг и комуникация 

при опазване на културното наследство“, финансиран от Програмата за 

подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2009 – 2014 г., 27.02. 2015 г. 

  

 

 

 

 

 

Участие на преподавателския състав на национални научни форуми 

 

Таблица 3. 

 
участие в научни форуми в 

страната (брой участия) 

Календарна 

2014 

Календарна 

2015 

БН 
9 29 

БМ 15 52 

КИН 
25 32 

КО 21 17 

КИ 11 33 

ИСТИК - 14 

ДАПН - 10 

общо 81 187 

 

 

 

Респектиращ е броят на участията на преподавателите от ФБКН в 

различни конференции, семинари, кръгли маси, симпозиуми и др., някои от 

които с международно участие. Те са посветени на сериозни научни 

проблеми, а изнесените доклади представят резултатите от задълбочена 

изследователска работа. Тези участия с доклад са отразени в редица 

публикации. 
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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: национална 

конференция с международно участие „Култури, памет, наследства в 

региона  на южната българска граница“ (октомври 2015) организирана от 

ИЕФЕМ – БАН; международната кръгла маса“ 70 Years UNESCO – Peace 

through Education, Science and Culture”, София, (август 2015), НДК; VI 

Научно-практически форум  „Иновации в образованието и познавателното 

развитие”, (септември 2015), Бургас; Тържествена научна сесия, посветена на 

международния ден за опазване на паметниците на културата от календара на 

ЮНЕСКО  „Културно наследство”  (април 2015), София, Столична 

библиотека, организатори НИЦ „Българска енциклопедия” – БАН, Столична 

Библиотека; интердисциплинарната научна конференция „Mirabilia: Чудеса и 

чудовища“, на Института по балканистика при БАН, (октомври 2014);  III
-та

 

научна конференция с международно участие „Съвременни технологии в 

културно-историческото наследство“, Технически университет- София, 

(октомври 2015); ХІІІ Национална научна конференция с международно 

участие „Библиотеки, четене, комуникации“, В. Търново, (ноем. 2014); ХХІ 

Национална годишна конференция на ББИА, Стара Загора, (юни 2015); 

Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, 

International Conference, (September, 2014), Veliko Tarnovo, (Under the 

patronage of UNESCO); Национална конференция „Чудомир и нашето 

съвремие“, Казанлък, 1 април, 2015;  11-ти конгрес по балканистика 

„Югоизточна Европа и европейската интеграция: политически, социално-

икономически и културни аспекти (София, 31.08.- 04. 09. 2015); 

Международната конференция „Славянството – граници на общността“ (юни 

2015,  Шумен); XXV-та национална годишна конференция на ББИА на тема 

"Визия за бъдещето на библиотеките в  България". – Стара Загора, РБ 

"Захарий Княжески",  (юни 2015); Четиринадесета нац. науч. конф. с 

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

"Библиофилството - традиции и национална култура"; Осми черноморски 

туристически форум – Варна 2015; международна научна конференция 

„Иновативни стратегии за конкурентоспособен бизнес“ Международно 

висше бизнесучилище, (юни 2015), София; Дванадесета международна 

научна конференция „Членството на България в европейския съюз: осем  

години по-късно„ (октомври, 2015), УНСС; националната конференция 

„Фолклорният фестивал – минало, настояще и бъдеще (проблеми и 

перспективи). Малко Търново, 2015; Конференция „Глобални библиотеки – 

България“ – място, роля и бъдеще. Пловдив, 2015; ІІ национална 

конференция „Дебати в музеологията“, организирана от ИЕФЕМ при БАН, 
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(септ. 2015); национална конференция „Съединението от 1885 г. – 130 г. по-

късно“, Пловдив, (юни 2015) и др.  

 

1.4. Научни публикации в страната 

През 2014/2015 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, двата 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 публикациите се 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 4. 

 

 

катедри 

публикации в български издания  (брой) 

Календарна 2014 Календарна 2015 

БН 29 31 

БМ 45 32 

КИН 46 36 

КО 6 38 

КИ 10 50 

ИСТИК - 19 

ДАПН 4 13 

общо 140 219 

 

 
Таблица 5. 
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катедри 
монографии, учебници, 

учебни помагала 

съставени научни 

монографии и сборници 

Календарна 

2014 

Календарна 

2015 

Календарна 

2014 

Календарна 

2015 

БН 4 4 1 2 

БМ 14 0 5 5 

КИН 10 5 8 3 

КО 8 11 2 2 

КИ 4 12 1 3 

ИСТИК 2 2 2 0 

ДАПН - 7 1 0 

общо 44 41 20 15 

 

 

 

Таблица 6. 

 

Брой забелязани 

цитирания 

2014-2015 

БН 52 

БМ 113 

КИН 63 

КО 68 

КИ 37 

ИСТИК - 

ДАПН 4 

общо 337 

 

 

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 



24 

 

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 

длъжности «професор» и «доцент» - проф. д-р Евгени Велев, проф. д-р Таня 

Тодорова, проф. д-р Ж. Назърска, проф. дн Йорданка Захариева, проф. д-р 

Нели Костова, доц. д-р Тереза Тренчева, доц. д-р Румелина Василева, доц. д-

р Силвия Станчева, д-р Мюмюн Тахир. 

- 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. 

 

Публични лекции:  
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През май 2015 г. в УниБИТ стартира седмица на публичните академични 

лекции – част от проекта „Академична работилница по културономия“, 

реализиран от катедра Архивно-документално и приложно наследство. 

Седмицата беше посветена на 1150 години от Покръстването на българите, 

65 години от създаването на Държавния библиотекарски институт и 70 

години от създаването на ЮНЕСКО. Академичните четения се откриха с 

лекция на вицепрезидента на Р България – Маргарита Попова: „Споделена 

култура за споделена сигурност“. Публични лекции изнесоха известни 

български учени: акад. Васил Гюзелев – „Борис І и цивилизационният избор 

на България“, проф. Иван Маразов – „Орфей – архаичният певец“, проф. 

Андрей Пантев - „Нашата култура като пощенски гълъб“ и проф. Надежда 

Драгова „Езическият реликвиат“.  

2. Международна дейност 

2.1. Участие в международни научни форуми в чужбина 

През изминалата академична учебна година преподаватели от 

ФБКН взеха участие в два научни форума, организирани от УниБИТ. В 

рамките на Международния научен пътуващ семинар на УНИБИТ 

„Съвременни измерения на европейското образователно и научно 

пространство. Българско-малтийски културни общувания“, Малта (юни 2015) 

те представиха свои доклади, запознаха се с работата на университета в 

Малта, националната библиотека и националния архив на Малта, както и с 

уникалното архитектурно наследство. Ежегодният научен семинар на 

УниБИТ „Новите информационни технологии в образователния процес“ се 

проведе в Истанбул, Турция, (април 2015).  

През 2014/2015 академична учебна година преподавателите от ФБКН 

участваха със свои доклади, съобщения и постери в специализирани 

конгреси, конференции, семинари и колоквиуми: EDULEARN15, 7th 

International Conference on Education and New Learning Technologies, 6-8 July 

2015, Barcelona, Spain; 3-ти Международен семинар по библиотечно-

информационни изследвания и образование (LIS-ER), Университет на 

Барселона, Испания 4-5 юни 2015 г.; 7th Qualitative and Quantitative Methods 

in Libraries International Conference, Paris, France, 26–29 May, 2015; European 

Conference on Information Literacy,  ECIL 2014. Dubrovnik, Croatia Oct. 20-23, 

2014 (Европейската конференция по информационна грамотност (ECIL 

Дубровник, октомври 2014), Intenational Conference “The New Perspectives in 

Science Education”, Conference Proceedings, 20-21 March 2015, Florence, Italy 

(Международната конференция „Нови перспективи в науката и 
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образованието“ (Флоренция 2015); International Technology, Education and 

Development Conference, Conference Proceedings, 02-04 March 2015, Madrid, 

Spain, 2nd International Conference for Library and Information Science, 

Conference Proceedings, 27-30 July 2015, Athens, Greece; European Conference 

on Information Literacy (ECIL2015), 19-23 October 2015, Tallinn University, 

Tallinn, Estonia (Европейската конференция по информационна грамотност 

(ECIL Талин, октомври  2015); Sixth International scientific conference 

“International dialogue: EAST – WEST”.  Macedonia,  2015; Международната 

научна конференция „Качествени и количествени методи в библиотеките“ 

(QQML Париж 2015); Международният симпозиум „Информационният 

мениджмънт в променящия се свят“ (IMCW Guangzhou, Китай 2015); 

Международният симпозиум „Мениджмънт на културното наследство и на 

институциите на паметта“ (URLA септември 2014, Истанбул); International 

Forum on Print Efficiency and Quality - East meets West – printers for efficiency 

and success, October 23-24 2014, Zagreb, Croatia; International Forum on Print 

Efficiency and Quality - East meets West – printers for efficiency and success, 

October 21-23, 2015, Sibiu, Romania; VIII международная научно-

практическая конференция „Иновации в технологиях и образовании“, гр. 

Белово, Русия [март 2015); 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); Международной научно-практической конференции, Орёл, 

26-27 марта 2015 г. – Орловский государственный институт искусств и 

культуры; Международната научно практическа конференция „Этюды 

культуры“ в Томск, Русия (април 2015); Proceedings of the European Distance 

and E-Learning Network Annual Conference, Barcelona, Spain, 9-12 June 2015; 

Proceedings of the European Distance and E-Learning Network Open Classroom 

Conference, Athens, Greece, 18-21 September 2015; Десятые Макушинские 

чтения: Материалы науч. конф.(12–14 мая 2015), Томск; VII Научно-стручна 

Конференција са међународним учешћем “Заштита природних ресурса кроз 

заштиту животне средине у урбаним системима”, 21 мај 2015, Београд, 

Србија; 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; международна 

конференция „Руско-българските духовни връзки в миналото и настоящето”. 

Самара, Русия, юни 2015); Международной научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых по «Актуальным 

вопросам документоведения и информационной деятельности: теории и 

инновации», Одесса, Украина, 19-20 март 2015 г; 12th International Conference 
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“Standardization, Protypes and Quality: A means of Balkan Countries’ Collaborati

on, Turkey, Kocaeli University, Oktober 22 – 24,  2015 

Реализирани са публикации в научни издания - Journal of Education 

for Library and Information Science (JELIS); Library Management Journal; Open 

Journal of Social Sciences. 

Резултат от разширяващото се научно сътрудничество са 

последователно организираните през 2014 г. от УниБИТ и Нишки 

университет, Сърбия два международни семинара - Международен Семинар  

„Балканите: култури, манталитети, образованост”, София, УниБИТ, 10 април, 

2014 и Международна кръгла маса на тема Балканите: култури, 

манталитети, образованост. 10 – 11 ноември 2014, Нишки университет 

(Сърбия). Резултат от съвместни научни изследвания са публикациите в 

съавторство между учени от УниБИТ и Нишкия университет, предоставянето 

на възможност на изследователи от УниБИТ да публикуват в сръбски научни 

издания и съответно изследователи от Нишкия университет – в български. 

По-голямата част от преподавателите са били командировани за 

сметка на УниБИТ или със средства по НИП, финансирани от ФНИ и от 

Наредба №9 на МОН. 

 
 

 

Таблица 8. 

 

участие в научни форуми в 

чужбина  

(брой участия) 

Календарна 

2014 

Календарна 

2015 

БН 
10 11 

БМ 6 3 

КИН 
5 10 

КО 0 7 

КИ 5 14 

ИСТИК - 5 

ДАПН - 6 

общо 26 56 
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2.2. Участие в международни НИП 

Преподавателите от Катедра Библиотечен мениджмънт доц. д-р 

Любомира Парижкова, доц. д-р Добринка Стойкова участват в 

международния проект DigiLitEY (The digital literacy and multimodal practices 

of young children) - Cost Action (European Cooperation in science and 

technology) като представители на България в научни групи - WG1 Digital 

literacy in homes and communities and WG4 Online/Offline practices. Доц. д-р 

Любомира Парижкова участва в проекта "The Digital Literacy and Multimodal 

Practices of Young Children“ (COST Акция № IS1410). доц. д-р Мариела 

Нанкова е ръководител на проект „Изграждане на капацитет за мониторинг и 

комуникация при опазване на културното наследство“, Финансов механизъм 

на Европейското изследователско пространство, продължителност 2013-2015 

г.; реализира се и участие в международен проект „DIGITAL DANUBE. 

SECOND ERASMUS+ K1  COURSE“, координатор на проекта от УниБИТ 

доц. д-р Мариела Нанкова. Доц. Нанкова е член и на научния екип на 

международен проект за финализиране на UNESCO's World Atlas of 

Languages, септември 2014- март 2015. Проф. д-р Таня Тодорова участва като 

експерт в проект „Иновативни услуги за достъп до информация в 

обществените библиотеки”, по договор РД-00-249/08.12.2014 между 

Фондация „Глобални библиотеки – България” и Министерство на културата. 

Период: 18 май 2015 – 31 юли 2015 г. Проф. Таня Тодорова е консултант и по 

DG EAC Project "Assessment of the impact of the European copyright framework 

on digitally-supported education and training practices" No. EAC-2014-0343 

(Consultant). От катедра КИН проф. д-р Ж. Назърска участва в международен 

научноизследователски проект на Факултета по хуманитарни науки и 

изкуства, Университета в Грац, Австрия, на тема „Инфекциозни болести и 

политики за обществено здраве в Югоизточна европа (1828-1912)“ (Infectious 

diseases and public health policies in South Eastern Europe (1828-1912), участник 

за периода 2014-2018 г., проф. В. 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.,  Член на екипа на проект „Tell us about the Thracians“, втори 

покана на програма за трансгранично сътрудничество България – Турция, 

Едирне, Турция – 2014, проф. дин Вера Бонева е член на EUROVISION 

MUSEUM EXHIBITING EUROPE (EMEE) – експерт, член на научния екип. Гл. 

ас. д-р Петър Канев при катедра Комуникации и информиране 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 
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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.  
 

Преподавателите от ФБКН отчитат участие също така в проектите: 

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);  Френско-словашко-българска 

изследователска програма за мултидисциплинно проучване на 

трансграничните зони Граници и територии (2011-2015) на НБУ и 

Университет Пиер Мендес-Франс (Гренобъл, Франция); Глобални 

библиотеки-България (Фондация Б. и М. Гейтс). 
 

Под ръководството на проф. дин В. Фол беше осъществен поредния 

Българо-турски летен университет Странджа планина и нейната роля в 

преноса на цивилизации Изток - Запад (септември 2015). Студенти от 

УниБИТ и ЮЗУ проведоха работа на терен в географски регион Странджа.  

 
Таблица 9. 

 

 

участие в международни 

научни проекти  (брой 

участия) 

Календарна 

2014 

Календарна 

2015 

БН 
0 0 

БМ 4 7 

КИН 
5 2 

КО 3 0 

КИ 3 4 

ИСТИК - - 

ДАПН - 0 

общо 15 13 
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2.3. 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 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 

Международна научна мрежа за провеждане в периода юни 2014 г. – 

март 2015 г. на  анкетно изследване относно «Авторскоправната политика на 

библиотечните и културните институции» с участието на учени от Италия, 

Литва, Мексико, Норвегия, Португалия, Румъния, Великобритания, САЩ, 

Унгария и Финландия. В рамките на научноизследователския проект с 

международно участие «Авторскоправна политика на библиотечните и 

културните институции», с ръководител доц. д-р Таня Тодорова, конкурс 

„Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в 

приоритетните области”- 2012 г., Фонд „Научни изследвания” на МОН. 

Специализиран уебсайт: http://copyrightlib.unibit.bg 

Създадена е научна мрежа съвместно с Нишкия университет, Сърбия, 

първоначално в рамките на Международен проект на УниБИТ и 

http://copyrightlib.unibit.bg/
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Университета в Ниш (Сърбия) “MORESYN – EDU” – “Повече синергия 

между висшето и средното образование по компютърни науки, 

информатика и електроника”, 2013-2014 г. (ръков. от българска страна – 

проф. д.н. В. Йоцов), съфинансиран от ЕС чрез Програмата за трансгранично 

сътрудничество по ИПП България – Сърбия. 

 

Преподавателите от ФБКН: 

 членуват в редица международни научни сдружения, свързани с 

техните научни интереси и проучвания: Международна асоциация по 

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. 
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“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 

 изнасят публични лекции в престижни чуждестранни университети: 

Проф. дин Валерия Фол е била лектор в два семинара  на тема Тракийската 

култура в Департамента по класически изследвания на Университета на 

Монреал, Канада (декември 2014).  

 

2.4. Публикации в чуждестранни издания 

През изминалата академична учебна година преподавателите от 

ФБКН са публикували значителен брой свои трудове, авторски или в 

съавторство в чуждестранни издания. Някои от тях са реферирани в 

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

 
 

Таблица 10. 

 

 

катедри публикации в чуждестранни издания 

(брой) 

Календарна 2014 Календарна 2015 

БН 7 6 

БМ 9 14 

КИН 9 3 

КО 1 8 

КИ 9 10 

ИСТИК - 9 

ДАПН - 3 

общо 35 53 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

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 

ДАПН - - 

 

ОБЩО 17 26 

 

 

Научни награди:  

 

Проф. дфн Иванка Янкова декан на ФБКН е носител на наградата на 

Министерството на културата „Златен век“ за цялостен принос в областта на 

културното наследство; 

Проф. дфн Иванка Янкова е носител на наградата „Homo legens“ за  принос в 

развитието на духовността, стимулиране на четенето и по повод честването 

на Международния ден на книгата и авторското право в УниБИТ 

Проф. д-р Кристина Денчева - Награда на ЛИБЕР за обучение на 

библиотекари и разработване на ново учебно съдържание по съвременни 

библиотечни технологии 

Проф. д-р Таня Тодорова - 2014 г. Отличие - ACRL/NEC Best Paper Award 

2013 за една от двете най-добри научни статии за годината. Наградата се 

присъжда от Scholarships and Awards Committee of Association of College and 

Research Libraries New England Chapter и е спонсорирана от OCLC. 

Проф. д-р инж. Елена Павловска - Диплома на лауреат в Международния 

конкурс на името на акад. Д.С. Лихачов, провеждан от Международната 

асоциация на академиите на науките (ноември 2014, Москва) в номинация 

„За постижения в изследванията в областта на съвременното информационно 

общество”.  

 

Доц. д-р Любомира Парижкова беше отличена за Творец на 2014 г. – награда 

от Студентски съвет при УниБИТ 
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Доц. д-р Мюмюн Тахир бе отличен с Националната литературна награда 

„Николай Хайтов“ за 2014 г. 

 

Докторант Детелина Василева получи Диплом „Най-добър доклад“ за 

участието си в Международната научно практическа конференция „Этюды 

культуры“ в Томск, Русия (април 2015) 

 

Гл. ас. д-р Калина Минчева – наградата „Изявен млад учен“ на 

Университетската младежка академия за управление на знания при УНИБИТ 

 

 

 

 

 

 

 


