
Катя Кирилова, Иван Александров 

Транформации и корелации на Б-пространството при 
сътрудничеството с академичната среда. (Представяне на добрите 
практики на РНБ "П.Р.Славейков" и катедра "Библиотекознание и 

масови комуникации" на Великотърновския университет).  



Динамиката в развитието на книжовните процеси през последното 
десетилетие, разбирането на библиотеката като съвременен център  на 
ангажираните професионално в сектора, е причината сътрудничестото 
между библиотеките и академичната среда да се задълбочава.  



Сътрудничеството между двете институции датира от създаването на 
катедра „Библиотекознание и масови комуникации” в рамките на 
Великотърновския университет преди 20 години. Основателят й проф. 
Марин Ковачев е дългогодишен сътрудник и служител на библиотеката.  

Проф. Марин Ковачев Преподаватели от Катедрата в РНР “П.Р.Славейков” 



Началото е поставено с 
организирането на съвместен научен 
форум „Библиотеки. Четене. 
Комуникации”, който се провежда в 
средата на месец ноември всяка 
година. Резултатите от работата им се 
публикуват в сборник, носещ името 
на конференцията. Изключително 
активно е участието на студентите с 
доклади.  



2002 година „Библиотеки, четене, комуникации и предизвикателствата на новия век” 

2003 година Посветена на 60-годишнината на доц. д-р Ст. Коларов 

2004 година „Съдбата на българската книга” 

2005 година „Съвременни аспекти на историческата тема в българската книга” 

2006 година Посветена на 105-годишнината от рождението на проф. Тодор Боров 

2007 година Посветена на 180-годишнината от рождението на Петко Славейков и 15 години от създаването на 
катедра “Библиотекознание и масови комуникации” при Великотърновския университет „Св. св. 
Кирил и Методий” 

2008  година 100 години от обявяване независимостта на България; посветена на 45-годишнината от 
създаването на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” 

2009 година Посветена на 120 години от създаването на Народна библиотека „Петко Р. Славейков” – Велико 
Търново 

2010 година „Новите информационни и комуникационни технологии и автоматизиране на библиотечните 
процеси”; посветена на 60-годишнината на проф. Мария Младенова 

2011 година „Дигиталните колекции и способите за достъп до потребителите”; посветена на 60-годишнината на 
проф. Алберт Бенбасат 

2012 година Посветена на 20-годишнината на катедра „Библиотекознание и масови комуникации”. 



Кръглата маса 
„Мисия 

книгоиздаване – 
възможна?”  

Кръглата маса 
„Дигитализация 
и фотография”  

Кръгла маса 
„Стани 

доброволец! Дай 
своя принос”  



Доц. д-р Елена Георгиева участва и провежда 
обучения по  библиотечен мениджмънт в 
рамките на програмата „Глоб@лни 
библиотеки - България", модул 2 „Визия на 
съвременната обществена библиотека в 
България и „Управление на обществената 
библиотека” 

Лектори на ББИА към  Центъра за 
продължаващо образование на 
библиотекари за специалисти  с висше 
образование  с образователно-
квалификационна степен „бакалавър" или 
„магистър" 







Място за срещи с автори, издатели 
и други хора на книгата 

  

Пространство, в което реализират част от 
събитията, посветени на Световния ден 
на книгата и авторското право. 



 организира събития с различен 
характер в библиотеката; 

 подготовка на медийни планове и 
пресклипинги; 

 получава първите си практически 
уроци по събитиен маркетинг и 
мениджмънт.  

 



Използват изключително 

богатия на периодика фонд 

на РНБ „П.Р. Славейков”; 

•отразяват в 

университетските си медии 

събитията, организирани 

тук;  

•осъществяват пълни 

записи на съвместните 

прояви на двете 

институции за архива им; 

•модератори на събития 





Важно е да се отбележи, че връзките на библиотеката със студентите не 
прекъсват с  дипломирането им. Най-добрите от тях са традиционно 
предпочитани и назначавани на работа тук след завършването им. Над 
десет са служителите на РНБ, получили своето образование в КБМК. 



РНБ „П.Р. Славейков” от години 
партнира и домакинства при 
реализирането на художествено-
творческите прояви на студентите от 
катедра „Библиотекознание и масови 
комуникации”. В резултат от това тя се 
превръща в съвременен културен и 
информационен център, отворен за 
идеите на бъдещите специалисти, в 
пространство за реализиране на 
нестандартните им идеи. 




















