
 
 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

 

С подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ при МОН 

 

П О К А Н А 
 

ЗА УЧАСТИЕ В  

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С 

МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 

НА ТЕМА: 

 

Културно наследство и 

съвременни 

Информационни 

технологии. CH & IT     

 

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ, 

Университетът по библиотекознание 

и информационни технологии има 

удоволствието да Ви покани да 

вземете участие в научна 

конференция с международно 

участие на тема „Културно 

наследство и съвременни 

Информационни технологии. CH 

& IT “.  

Конференцията ще се проведе 

 

на 9 април 2020 г.  

в Университета по библиотекознание 

и информационни технологии. 

Адрес: гр. София, бул. Цариградско 

шосе, № 119 

 

 

Теми на конференцията: 

 

ИТ и промените в концепцията за 

музейна експозиция 

Приложение на ИТ в музейната 

експозиционна и изложбена дейност 

3 D технологии , виртуална и разширена 

реалност в постоянните музейни 

експозиции и временни изложби 

Образование в музея. Ролята на ИТ 

 

Образование: нови тенденции и опит 
Тенденции и проблеми в образованието в 

областта на културното наследство 

 

Приложение на съвременните ИКТ в 

образованието по културно наследство 

 

Иновативни и интердисциплинарни 

образователни подходи 
 

Обучение с виртуална реалност 

Развитие и иновации в холограмната 

визуализация 
 

Културното наследство в 

„интелигентен град“ 
 

“Smart City” – „Интелигентни градове“ 

Европейският опит в интелигентни градове 

 

Културното наследство в „интелигентен 

град“ 
 

Опазване и социализация на 

културното наследство. Ролята на 

ИТ 

Съвременни тенденции и насоки 
 

Добри практики 
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Форми на участие:  

 Присъствено: 

Участие с доклад 
/всяка презентация да е до 10 мин./ 
 

Участие с постер 

Участие като слушател 

 Неприсъствено /виртуално/ 

участие 
/Участие с доклад и презентация/ 

За участие в конференцията са поканени: 

Университетски преподаватели,  учени, 

музейни специалисти,  ИТ специалисти, 

експерти, млади учени, докторанти, 

постдокторанти, студенти, изследователски 

научни екипи 

 

Работни езици на конференцията: 

Български и английски език 

Докладите от конференцията след 

рецензиране ще бъдат публикувани в 

сборник, който ще бъде отпечатан 

преди откриването на форума. 

Сборникът ще бъде рефериран в 

съответствие с изискванията на ЗАРСБ и 

ППЗРАСРБ и Постановление №122 от 29 юни 

2018 г. за изменение и допълнение на 

ППЗРАСРБ.  

Обем на докладите – до 10 стр. като в 

него се включват заглавието, основния 

текст, резюмето на български и 

английски език, бележките и цитираната 

литература. 

 

 

 

Важни дати и срокове: 

Подаване на Заявка за участие, 

която включва – Заглавие, Резюме и 

Ключови думи на български и английски 

език – 1 октомври 2019 

Заявката за участие се подава на e-

mail: t.petrova@unibit.bg 

Потвърждение на подадените 

заявки, с приложение на Шаблон с 

изискванията за оформяне на 

публикациите – 10 октомври 2019  

Краен срок за подаване на пълен 

текст на докладите /по приложения 

Шаблон/ –   28 октомври 2019 г. 

Пълният текст на докладите се 

подава на e-mail: 
t.petrova@unibit.bg 

Дата на конференцията: 

9 април 2020 г. 

Място: Университет по 

библиотекознание и информационни 

технологии. 

Конференцията се организира по проект 

„Модели за социализация на културното 

наследство в „интелигентен град“, 

подкрепен от Фонд „Научни 

изследвания“ при Министерството на 

образованието и науката на Република 

България. Ръководител на проекта: 

проф. д-р София Василева 
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