
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“  

КАТЕДРА БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ, НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ И 

КУЛТУРНА ПОЛИТИКА  

 

КОНСПЕКТ  

за приемен изпит на докторанти по професионално направление  

3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, 

библиотекознание и библиография - Краеведски ресурси)  

 

1. Българското краезнание – теоретични рамки и основни понятия. 

2. Исторически аспекти на краезнанието в България.  

3. Краеведската книжнина в България – исторически проявления и 

съвременни аспекти. 

4. Краеведската дейност на българските библиотеки – исторически 

аспекти.  

5. Съвременни измерения в краеведската дейност на библиотеките.  

6. Видове краеведски документи в българските библиотеки. 

7. Видове източници за краеведски издирвания (текущи и 

ретроспективни) като основа за изграждане на информационния 

потенциал на регионалните библиотеки. 

8. Краеведският справочен апарат в библиотеките като 

информационен ресурс за местни изследвания. 

9. Изграждане и достъп до краеведски електронни ресурси. Ролята на 

регионалните библиотеки за модернизиране на краеведската 

библиотечно-библиографска дейност. 

10. Дигитализацията на краеведски ресурси – съвременен подход в 

опазването и достъпа до тях. 

11. Краеведските електронни ресурси и значението им в опазването на 

местното културно наследство. 

12. Регионални, национални и международни проекти за опазване и 

достъп до местното културно наследство.  
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