
ВЛИЯНИЕ НА ЕПИДЕМИЯТА ОТ COVID-19 
ВЪРХУ РЕШЕНИЯТА НА МЕНИДЖЪРА В 

БИБЛИОТЕКАТА НА МУ - ПЛЕВЕН

ГАБРИЕЛ ГЕОРГИЕВ



Методологията представлява наблюдателно

проучване базирано на времеви период

преди и по време на COVID – епидемията.

МЕТОДОЛОГИЯ



ЦЕЛ

Достигнахме до извода, че влиянието на

взетите мениджърски решения в

Библиотеката на МУ – Плевен преди и по

време на епидемиологична обстановка имат

решаваща роля за успешното функциониране

на институцията в условията на COVID –

19, а и в дългосрочен план.



Направеното наблюдателно проучване е 

пречупено през призмата на причинно-

следствената връзка, като в конкретния 

случай виждаме как едно решение влияе 

пряко върху следващо, оказвайки 

положителен резултат.



Резултати и изводи от 

изследването 

Разглежданият период обхваща времето

преди пандемията и времето на самата

пандемия.



Преди пандемията

1. Закупен е скенер „Bookeye - 4“ през март 2012 г., 

с който реално стартира дигитализация в 
библиотеката.

Процеса на цифровизация на документални 

източници продължава и до днес, като оказва 

изключително положително влияние по време на 

неприсъственото обучение поради пандемията от 

COVID – 19. 



Преди пандемията

2. Създаване на Fаcebook страница (The-library-of-MU-Pleven-

Библиотека-на-МУ-Плевен) на библиотеката през 2014 г. Тя служи 

за изнасяне на факти за случващи се събития в библиотеката, 

има опция за диалог с библиотекаря и в нея се публикуват 

кориците на новодигитализираните книги.

Това е особено важно решение в условията на пандемия, т.к. 

в настоящия момент чрез Fаcebook страницата на 

библиотеката читателите ни са запознати отдалечено със 

случващото се в библиотеката, имат реална представа за 

дигитализираната литература и отдалечен непрекъснат 

диалог с библиотекаря. Facebook страницата дава интересна 

информация, която се явява база за анализи и оценки.

https://www.facebook.com/pages/The-library-of-MU-Pleven-%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%A3-%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD/1476149895932873


Преди пандемията

3. Внедрена в Библиотеката на МУ-Плевен 

автоматизирана библиотечно-

информационна система Е-Lib Prima с 

онлайн достъп до дигиталното съдържание и 

читателския картон, посредством 

потребителско име и парола.



По време на пандемията

1.Създаване на профили на преподавателите от 

МУ-Плевен в:

ORCID: Това е организация с нестопанска цел, която се 

издържа от таксите на членуващите страни. Управлява се от 

Съвет на директорите. Идеята е всички, които участват в 

научни изследвания, стипендия и иновации да са уникално 

свързани.



По време на пандемията

GOOGLE SCHOLAR: Това е специализирана търсачка на научна 
литература: рецензирани публикации, научни разработки, книги, 
резюмета, статии и др.

1.Създаване на профили на преподавателите от 

МУ-Плевен в:



1.Създаване на профили на преподавателите от 

МУ-Плевен в:

По време на пандемията

BULGARIAN PORTAL FOR OPEN SCIENCE: Това е бъл-

гарският портал за отворена наука. Представлява хранилище,

което има за цел да осигурява видимост и достъп до публикации

с висока научна стойност.6



Вследствие на създаването на 

тези профили се повиши 

видимостта на публикациите 

на нашите автори. Причинно-

следствената връзка показва 

следното: цитиранията в 

наукометричната БД (база 

данни) Scopus от 499 през 

2020 г. стават 670 през 2021 г. 



В WOS (Web of Science) от 1856 през 2020 г. стават 1898 броя 

през 2021 г.



Взетото решение да се създадат профили на 

преподавателите от МУ-Плевен в периода на 

неприсъственото обучение, поради епидемичната 

обстановка, оказа благоприятно влияние върху 

ефективността на библиотеката и респективно върху 

задоволеността на информационните потребности на 

нейните читатели.



По време на пандемията

2. Подготовка за инвентаризация на 

библиотечните фондове и колекции

Във времето, което се осигури в периода на неприсъствено

обучение в университета, инвентаризацията премина по-

оперативно за една седмица, като през втората седмица успешно

се постигна и задачата фондът да бъде подреден и прочистен.

Видна е причинно-следствената връзка и доброто решение.



По време на пандемията

3. Дистанционна работа

По време на първата епидемиологична вълна в библиотеката на

МУ – Плевен, оставаше физически на работното си място само по

един човек и директорът на библиотеката. През този период

активно останалите членове на екипа, които не бяха дежурни,

работеха дистанционно. Библиотеката придоби нужната гъвкавост

и бързо се адаптира към дистанционната работа.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Направеното наблюдателно проучване доказва тезата, че

когато се вземе едно управленско решение, то носи след себе

си последици, т. е. библиотечният мениджър трябва винаги да

осмисля и насочва решенията си в положителна и

перспективна за библиотеката посока. Всяко решение от своя

страна преди или по време на пандемията оказва влияние –

има причинно-следствена връзка, която в нашия случай е

благоприятна и може да представлява интерес и за други

библиотеки.

.



БЛАГОДАРЯ


