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ÑÁÎÃÓÂÀÍÅ Ñ
ÏÐÎÔ. Ä-Ð ÅËÅÍÀ ÃÅÎÐÃÈÅÂÀ
FAREWELL WITH PROF. ELENA GEORGIEVA PhD

На 15 ноември 2018 г. в Русе близки, колеги, библиотечни работници, приятели изпратиха в последния £ земен път проф. д-р Елена Георгиева, изтъкнат книговед и специалист
в сферата на библиотечно-информационните науки. За опелото в катедралния храм „Света
Троица“ да споделят общата скръб по загубата бяха дошли и нейни колеги от ВТУ „Св. св.
Кирил и Методий“, работили заедно с Елена в бившата катедра „Библиотекознание и масови
комуникации“ при Стопански факултет, а също и колеги от катедра „Книгоиздаване и библиотечно-информационни дейности“ при Факултет „Математика и информатика“; тук бе и
ръководството на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе.
Проф. д-р Елена Георгиева ще бъде запомнена с ведростта и добронамереността
към своите колеги, с всеотдайността и безкористното желание да подкрепя по-младите си
колеги. Тя беше организатор на инициативи и проекти, имаше професионално издържани и
отлично поднесени изследвания в сферата на библиотечния мениджмънт и книгата. Беше
сред сътрудниците на научното списание „Издател“ и „Трудове на ВТУ „Св. св. Кирил и
Методий“ – направление „Обществени комуникации и информационни науки“ (издание на
Стопански факултет, а след 2004 г. на Факултет „Математика и информатика“ при ВТУ, в
чиито томове сътрудничеше от 2009 г. Със свои научни публикации тя бе позната и в редица
чуждестранни издания.

ПОКЛОН! НЕКА БЪДЕ ВЕЧНА ПАМЕТТА Ѝ,
А ДОБРИТЕ Ѝ ДЕЛА ДА СЕ ПОМНЯТ!
Сбогом, проф. Елена Георгиева – няма да те забравим!

On November 15, 2018, in Rousse colleagues, library workers, friends sent to her last earthly
road Prof. Elena Georgieva PhD, prominent bookworm and specialist in the field of library and information
sciences. The martyr at the Holy Trinity Cathedral – Rousse to share the common sorrow of the loss
were also her colleagues from VTU “St. St. Cyril and Methodius “worked together with Elena at the
former Department of Librarianship and Mass Communication at the Faculty of Economics and also
her colleagues from the Department of Book publishing and library-information activities at the
Faculty of Mathematics and Informatics; here was the leadership of the Regional Library “Lyuben
Karavelov” – Rousse.
Prof. Elena Georgieva PhD was among the collaborators of the scientific journal “Publisher” and
“The works of St Ciril and St Methodius: Direction Public communications and Information sciences”.

Издател

