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Уважаеми Колеги, 

 

Редакционната колегия на Годишника на Университета по архитектура, строи-

телство и геодезия продължава половинвековната традиция да публикува специални 

броеве на Годишника на УАСГ, както и на специализирани обособени части в броевете, 

които са посветени на отделни хора и събития. 

Темата на том 52, брой 2 е Университетската библиотека. Университетите са хра-

мове, в които се събира, съхранява и предава знанието. Систематизирането на това по-

знание, както и доказателствата за неговото съществуване могат да се намерят в универ-

ситетските информационни центрове – техните библиотеки. В условията на експонен-

циално нарастване на обема от информация и все по-големия набор от начини за 

нейното обработване и предаване се пораждат значителни проблеми при съхраняването 

и предлагането ѝ пред студентите. Донякъде библиотеките остават в периферията на ди-

намиката на университетския живот, който е достатъчно сложен и разнообразен, заради 

консервативността на своя характер, организация и пространствена концепция. 

Кашукеев и съавтори [1] обобщават и сравняват резултатите от две анкети сред 

студентите в УАСГ. На базата на резултатите и заключенията от проведените анкети, 

Иванов и Кашукеев [2] разглеждат развитието и новите предизвикателства пред универ-

ситетските библиотеки. Аргументират необходимостта от усъвършенстване на библио-

течните пространства със социалните и технологичните промени в съвременното обще-

ство, с новите характеристики на студентите и специфичните особености на модерното 

висше образование. Те дават обосновка на целесъобразността на функционално пре-

структуриране и актуализиране на библиотеката на УАСГ, като правят опит да форму-

лират архитектурни насоки за прерастването ѝ в университетски информационен, обра-

зователен и научноизследователски комплекс. Забележителен е начинът, по-който авто-

рите свързват особеностите на съвременното висше образование, профилът на съвре-

менния студент, специфичната дейност на съвременната библиотека и пространствената 

архитектура на помещението. 

Нито една библиотека не може да съществува без безценните си колекции от 

систематизирани източници на познание – книгите, сборниците и научните списания. 

Представени са дарителите на Централната библиотека при Висшите технически инсти-

тути за периода от основаването ѝ до 1989 г., като е направен паралел със съвременните 

дарители на библиотеката на УАСГ [3]. Разгледана е хронологията и еволюцията на 

дарителството във времето, заедно с ролята на даренията за обогатяване и развитие на 

колекциите с техническа литература. 

Специализираните научни списания са първичните литературни източници, които 

дават трибуна на резултатите от научните разработки. Признанието им идва след индек-

сиране във вторичните литературни източници, а мярка за качеството на работата (идеи-
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те или получените резултати) са цитатите – те показват, че някой друг ги е забелязал и са 

му били полезни. Разгледана е публикационната дейност на УАСГ за периода 2003 – 

2018 г. В тази статия Венелинов и съавтори [4] отделят специално внимание на публи-

кациите в международни индексирани списания и броят на цитатите, които те са 

получили в годината на тяхното публикуване. Сравнение е направено между публика-

циите в индексирани списания (според Scopus [5]) и в Годишника на УАСГ за периодите 

съвпадащи с 65-та, 70-та и 75-та годишнина на Университета. Отбелязани са тенден-

циите в публикуването в условията на приетите промени в ЗРАСРБ и правилника за 

неговото приложение през 2018 г. [6, 7], както и последвалата само след няколко месеца 

промяна в Закона и Правилника – в началото на 2019 г. [8], макар и да касаят малък брой 

преподаватели от УАСГ – тези в област 4 „Природни науки, математика и информатика“ 

с професионални направления 4.1 (Физически науки), 4.2 (Химически науки), 4.4 (Науки 

за земята) и 4.5 (Математика). 

В броя се съдържат и статии от тематичните направления „Физика”, „Водно 

дело”, „Строителство на сгради и съоръжения”, „Строителни материали”, „Организация 

на строителството”, „Транспортно строителство” и „Лингвистика”. Всички статии са 

публикувани на уебстраницата на Университета [9] със свободен достъп до пълния 

текст. 

Приятно четене! 

 

доц. д-р Тони Венелинов –  

Гл. редактор на Годишника на УАСГ 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Кашукеев, В., Иванов, В., Венелинов, Т. Студентите на Университета по архи-

тектура, строителство и геодезия за университетската библиотека (резултати от анкетни 

проучвания). // Годишник на УАСГ, 2019, 52(2): 353 – 363. 

2. Иванов, В., Кашукеев, В. Бъдещето на университетските библиотеки. // Годиш-

ник на УАСГ, 2019, 52(2): 365 – 373. 

3. Рафаилова, П. Дарението като начин за обогатяване на колекциите на библио-

теката на УАСГ. // Годишник на УАСГ, 2019, 52(2): 375 – 380. 

4. Венелинов, Т., Вълова, В., Милева, В. Публикационна дейност на УАСГ през 

2003 – 2018 г. // Годишник на УАСГ, 2019, 52(2): 381 – 387. 

5. https://www.scopus.com, последно посетен на 30.06.2019 г. 

6. Закон за развитието на академичния състав в Република България. // ДВ, 30 от 

03.04. 2018 г. 

7. Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в 

Република България, ПМС 202 от 10.09.2010. // ДВ, 56 от 06.07 2018 г. 

8. Изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието 

на академичния състав в Република България. ПМС 26 от 13.02.2019 г., // ДВ, 15 от 

19.02.2019 г. 

9. https://www.uacg.bg/?p=681&l=1, последно посетен на 30.06.2019 г. 




