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   Библиографията, чрез своите универсални 
информационни възможности, оказва голямо 
влияние върху генезиса на отделните области 
на човешкото познание. 
    Познаването на правилата, владеенето на 
основните методи и дейности по изработване 
на библиографски помагала са необходимата 
предпоставка за всеобхватно, задълбочено и 
ползотворно изследване или преодоляване на 
всеки конкретен научен и практически про-
блем.
    На 15 септември 1963 г. в старата българска 
столица Велико Търново тържествено е открит 
Висшият педагогически институт „Братя Ки-
рил и Методий”.   
    С течение на времето институтът, в послед-
ствие прераснал в университет  , се утвърж-
дава като един авторитетен български научен 
център. Неговите преподаватели разработват 
фундаментални трудове, а завършилите обра-
зованието си в него успешно се реализират в 
България и в чужбина.
    С откриването на инсти-
тута започва да функционира 
и неговата библиотека, която 
първоначално има фонд от 
2943 тома и персонал от три-
ма души.  
    За да може адекватно да 
се откликне на нарасналата 
научна продукция на препо-
давателите, през 1971 г. към 
университета е създадена и 
печатна база.  
    Библиографията намира 
своето място в дейността на 
учените предимно под фор-
мата на указатели с биобиб-
лиографски характер. Таки-
ва библиографски помагала 
се изработват и издават и от 
университетската библиоте-
ка.

    През 1992 г. в структурата на Филологическия 
факултет се създава катедра „Библиотекозна-
ние, библиография и научна информация”, коя-
то днес носи името „Библиотекознание и масо-
ви комуникации” и е в състава на Стопанския 
факултет. 
    Важен аспект от дейността на катедрата от 
основаването и до днес са големият брой биб-
лиографски указатели, които имат голямо ви-
дово и тематично разнообразие и са разрабо-
тени от студентите, завършващи бакалавърска 
и магистърска степени, във вид на дипломни 
работи.
    Освен това, преподавателите от катедрата 
разработват и теоретични въпроси по библи-
ографознание.
    Библиографски указатели под форма на ди-
пломни работи се разработват и от студентите 
завършващи „Център за квалификация” към 
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

Можете да прочетете целият текст  тук: 
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=9384
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