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ХVIII Национална научна конференция с международно участие 

„Обществото на знанието и хуманизмът на ХХI век“
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ДБИ – обществено-политически 
предпоставки за основаването

70 години история

Приоритети в развитието на икономиката и 

социалната сфера;

Промени в обществените потребности;

Болонският процес, Единното европейско 

образователно пространство, висшето 

образоване. 
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ДБИ – създаване и институционално 

развитие

• ДБИ - 18 октомври 1950 г., 

местообитание - НБ „Св. Св. Кирил и 

Методий“

• 1977 – 2020 г.:

ИБД, 1989 г.; ПИБД, 1993; 

КБД,1997; КБИТ, 1998;

СВУБИТ, 2004 г.; УниБИТ, 2010 г.



Развитие на учебната 

дейност, нови специалности
• Обогатяване на учебните програми за 

библиотечното образование;

• Създаване на специалност 

„Книгоразпространение“; научна 

информация; информационни технологии, 

информационно брокерство;

• Преструктуриране на учебните програми от 3 

към 4-годишен цикъл на обучение



От катедра „Книгоразпространение“ до 

„Книга и общество“

• Книгознание, библиотекознание и 

библиография;

• Преподавателски потенциал – от 

практиката към  академична кариера;

• Марин Василев – преподава от 1950  г. 

до 1970 г. 



Подготовка на кадри за второто основно 

направление в книжния сектор

• Втората специалност на ДБИ –

„Книгоразпространение“;

• Катедра „Книгоразпространение” -

1977г.; 

• д-р Радко Стефанов Чолаков 

ръководител на катедрата от 1979 до 

1999 г.;

• ПИБД – КБД - КБИТ



Катедра „Книга и общество“

1999 г.

• КБИТ, 1999 г. – ръководител на 

катедрата – доц. д-р Петър Парижков;

• КБИТ – СВУБИТ – 2004 – 2005;

Бакалавърска програма „Книгознание и 

книгоразпространение“

Преструктуриране на учебните планове, 

актуализация и модернизация на 

учебните програми



Катедра „Книга и общество“ 

2006 – 2014 г. 
• СВУБИТ – УниБИТ;

• 2006 – 2014 г. – ръководител на 

катедрата  проф. д-р Кристина 

Върбанова-Денчева

• Преструктуриране на учебните планове

• Бакалавърска програма „Печатни 

комуникации“;



Магистърските програми

• Управление на книгоиздаването и 

книготърговията;

• Мениджмънт на печатните комуникации;

• Медийна информация и реклама;

• Издателски бизнес и електронни ресурси;

• Електронен контент: иновации и политики



Катедра „Книга и общество“

2014 – 2018 г.

• Доц. д-р Люба Цветкова – ръководител 

на катедрата преди преструктурирането 

и създаването на нова катедра –

„Обществени комуникации“



Академичният състав

на катедра „Книга и общество“

• 2004 – 2018 г. 

• От 7 до 15 преподаватели (за целия период –

23 преподаватели)

Всички са защитили дисертации и са 

хабилитирани в научните области: 2. 

Хуманитарни науки (Филология, Философия) и 

3. Социални, стопански и правни науки 

(Книгознание, библиотекознание и 

библиография, Теория на научната 

информация, Наукознание). 



Списък на преподаватели в 

академичния състав на катедра 

„Книга и общество“ (2006 – 2018 г.)
Степен Преподавател Академична

длъжност

Д-р Анна Лозева Гл. асистент

Д-р Васил Загоров Доцент

Д.н. Георги Василев Професор

Д-р Елена Павловска Професор

Д-р Елисавета Балабанова Гл. асистент

Д-р Иван Гогов Доцент

Д-р Иван Попов Професор

Д-р Иван Белчев Доцент

Д.н. Йорданка Захариева Професор

Д-р Калина Минчева Гл. асистент

Д-р Кристина Върбанова Денчева Професор

Д-р Лъчезар Георгиев Професор

Д-р Люба Цветкова Доцент

Д-р Мария Гуленова Доцент

Д.н. Марияна Бенчева Професор

Д-р Мая Горчева Доцент

Д-р Петър Парижков Доцент

Д-р Петър Цонев Гл. асистент 

Д-р Стефан Коларов Доцент

Д-р Стойка Пърнарева-Хавезова Доцент

Д-р Тодор Тодоров Доцент

Д.н. Цветанка Петрова Професор

Д-р Яни Милчаков Професор



Научноизследователска и публикационна

активност на преподавателите

от катедра „Книга и общество“

• От основаването до настоящето на 

катедрата:

• 50 монографии, 80 студии, 1200 статии, 

доклади на национални и 

международни научни форуми, 

публикувани в сборници, научни 

списания и други научни издания.



Научноизследователски 

проекти на катедрата
• Стимулиране на научните комуникации в изследователската и 

преподавателската дейност на преподавателите, студентите и 

докторантите от СВУБИТ/УниБИТ в националния и 

международен информационен обмен – Национални 

конференции с международно участие по случай деня на 

народните будители 1 ноември (2007–2017).

• Богомилството – средновековна култура на мира и на контакт 

между цивилизациите – ръководител – проф. д. филол. н. 

Георги Василев (2010-2014 г., ФНИ – МОН)

• Сравняване на набор от модели, методи и технологии на 

електронното обучение като компонент на интегрираната 

образователна среда във висшите училища – проф. д-р 

Кристина Върбанова-Денчева (2008 – 2013 г., ФНИ – МОН)



Подготовка на бакалаври

(2006 – 2018 г.)

• Печатни комуникации – обучени – повече от 

800 студента в редовна и в задочна форма 

на обучение; 

• 2 осъществени мобилности във Висшето 

училище за медии в Щутгарт и 1 

преподавателска мобилност; 

• 1 осъществена мобилност в Университета в 

Краков;

• 1 входяща мобилност от Варшавския 

университет; 



Подготовка на магистри

(2006 – 2018 г.)

Най-успешна магистърска програма – от 

2008 г. и за УниБИТ е „Медийна 

информация и реклама“ – разработена в 

10 варианта, включително и за 

дистанционна форма на обучение, 

успешно дипломирани - повече от 400 

магистри.



Подготовка на магистри

(2006 – 2018 г.)

• „Издателски бизнес и електронни 

ресурси“ – разработена в 8 варианта, 

включително и с мултимедийно 

съдържание на учебните курсове; 

завършили са я повече от 80 магистри;



Подготовка на магистри

(2006 – 2018 г.)

„Електронен контент: иновации и 

политики“ (ЕКИП) стартира през 2012 г. 

е активна до 2014 г. – завършили са я 

повече от 20 магистри;



Подготовка на докторанти

(2006 – 2014 г.)

„Книгознание, библиотекознание и библиография“;  

„Теория на научната информация“ (след  2014 г. 

„Теория на информацията и управление на знания“); 

„Организация и управление извън сферата на 

материалното производство“, „Организация и 

управление на информационни процеси“.

Успешно защитилите докторанти са повече от 20, 

някои от които се реализират като преподаватели в 

катедрата и в други ВУЗ, директори на големи 

академични библиотеки, директори на културни 

институции 



Заключение

1. Създаването на специалност „Книгоразпространение и на 

катедра „Книгоразпространение“ е успешно начало и далновидно 

решение за следващия половин век.

2. Учебните програми отразяват драматизма на епохата и 

промените, но също и следват световните тенденции за отваряне 

на образованието и неговото изпреварващо развитите по 

отношение на обществените потребности.

3. Промените в технологичната среда се отразяват адекватно в 

съдържанието на учебните програми, стила и методите на 

преподаване и те следват световните тенденции.



Заключение

4. Болонският процес дава тласък на коренните 

преобразования в учебните програми и формирането 

на академичен състав за тяхното осигуряване на 

високо научно и професионално равнище, осигуряващи 

съизмеримост и пълноправно участие в Европейското 

образователно пространство;

5. Академичният състав на катедрата поддържа висок 

потенциал за  новите предизвикателства за висшето 

образование и подготовка в докторантура в 

професионалното направление 3.5. „Обществени 

комуникации и информационни науки“.
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За контакт:

k.dencheva@unibit.bg


