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1. Държавен изпит задължително полагат всички студенти в редовна и задочна форма 

на обучение в специалност „БИН”, чиито общ успех от положените през 

четиригодишния период на следване е по-нисък от или равен на Много добър 5.49. 

2. По заявено желание, на държавен изпит се явяват и всички студенти в редовна и 

задочна форма на обучение в специалност „БИН”, които имат отличен успех. 

3. Удостоверяването на успеха се извършва по реда, прилаган за всички специалности 

във Философски факултет при СУ „Св. Климент Охридски”. 

4. Държавният изпит се провежда в две форми –  писмен, под формата на тест и устен 

изпит – всяка от които завършва със самостоятелна оценка. 

5. Всяка академична година Катедреният съвет утвърждава конспект и списък с 

препоръчителна литература, които оповестява след приключване на първа 

държавна сесия за съответната академична година (м. юни-юли). Темите са валидни 

за държавния изпит на студентите, за които първа държавна сесия е не по-рано от 

м. юни-юли на следващата академична година. 

6. Всички въпроси в теста са извлечени от съдържанието на задължителните (по 

учебен план) дисциплини, които се групират в направления. 

7. Формулировката на въпросите насърчава студентите да правят връзки между 

изучаваните поотделно дисциплини. 

8. Броят на подбираните за всяка изпитна сесия въпроси е 150, като са представени 

всички направления, заложени в учебния план. 



9. Направленията, от които се формулират въпросите в теста и темите за устния изпит 

са следните: 

a. библиотекознание, библиография, книгознание/история на книгата; 

b. информационна наука (видово разнообразие, обработка, организация и 

управление на информацията), 

c. информационни и комуникационни технологии и 

d. социален (културен) контекст, в който съществуват и функционират 

институциите на паметта – библиотеки, музеи, архиви... 

10. Към всяка една от темите се предлага допълнителен реквизит, който включва: 

a. обхват на темата, 

b. примерни подтеми, 

c. основни термини, 

d. ключови думи. 

11. Тестът се провежда присъствено – на хартия или машинно. 

12. Подборът на въпросите в теста се извършва от предварително обособена банка. 

13. Тестът е с продължителност 3 астрономически часа / 180 минути. 

14. Само студентите, които са получили най-малко Среден 3 на теста, могат да се явят 

на устен държавен изпит. 

15. На устния изпит всеки студент/всяка студентка изтегля една тема, по която 

членовете на комисията изслушват отговора и могат да задават въпроси. 

a. при незадоволителен отговор членовете на комисията си запазват правото да 

задават въпроси и по други теми от конспекта; 

b. отговорите на студентите се оценяват в зависимост от точността на 

фактологията, използването на правилната терминология и способността да се 

разсъждава и демонстрира професионално мислене. 

16. Устният изпит се счита за издържан при положение, че най-малко половината от 

членовете на комисията са поставили положителна оценка. 


