Тематично обучение на обучители
по програма „Глоб@лни библиотеки - България”
„Услуги в модерната библиотека”

ТРЕНЬОРИ
Месторождение: Кюстендил
Образование: магистър филолог, PhD – „Справочният
фонд на Народна библиотека Св.Св. Кирил и Методий”
Професионални интереси: справочно-библиографско и
информационно обслужване, стратегии на търсене,
биографични изследвания.
Ключови постижения: автор на редица лекционни и
обучителни курсове за студенти и библиотекари

Елена Янакиева

Любопитно: обича планината и пътешествията

Месторождение: гр. Бургас
Образование: Ph.D. тезис „Общуване и процес на
социализация” и магистър по психология – СУ „Св. Климент
Охридски”
Професионални интереси: Организационно развитие,
корпоративен тренинг, коучинг на мениджъри и медиация.
Ключови
години:
-

-

професионални

постижения

за

последните

автор и обучител по програма „Лидерство в полза на
клиента”, по която са обучени над 500 мениджъри от
системата на УниКредит Булбанк
автор и обучител по „Програма за развитие на
мениджърите” в системата на БТК
управляващ съдружник във фирма „3 ММ-Консулт”
ООД

Любопитно: обича морето и всичко морско, свири на китара и
харесва старите рок банди!

Митко Маринов

Месторождение: гр. Кубрат
Образование: Магистърски степени по библиотекознание и
библиография, българска филология; Специализация в областта
на обществените информационни услуги
Професионални интереси: Автоматизация на библиотеки;
Електронни ресурси и услуги; Дигитализация

Надя Груева

Ключови постижения:
Национален обучител по темите, свързани с превръщането
на българските публични библиотеки в обществени
информационни центрове
Библиотечен консултант и национален обучител за работа
с програмен продукт „Автоматизирана библиотека”
Изработване и поддържане на сайтовете на библиотека
„Родина”,
Българската
библиотечно-информационна
асоциация и фирма РС-ТМ ООД
Любопитно: Пътува 100 дни през годината. Интересува се от книги,
кино, снукър и много интернет

Месторождение: гр. София
Образование: магистър по библиотекознание и библиография, д-р
Професионални интереси: краеведска информационна дейност на
библиотеките, краеведската библиография, интеграция между
културните институти в областта на регионалните изследвания,
ретроспективна национална библиография, дигитализация на
книжовното културно наследство.
Ключови постижения:
-

над 100 публикации в посочените области;
15 годишен преподавателски опит в Катедра БИН в СУ и 5
годишен в УНИБИТ;
автор и редактор на множество библиографии и сборници;
ползотворни професионални и лични контакти с колеги от
библиотеки в цялата страна.

Любопитно: обичам пътешествията до непознати места и
излетите в планината – те ме зареждат с положителни емоции и
енергия.

Цветанка
Панчева

