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CH & IT 

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

И СЪВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Национална научна конференция, София 9 април 2020 г. 

 

Предоставяме на Вашето внимание пълната програма на 

конференцията, във вида в който тя трябваше да бъде проведена. С оглед 

на извънредните обстоятелства форумът ще се проведе дистанционно, без 

физическо присъствие на лицата.  

 

ПРОГРАМА 

 

Конференцията ще се проведе дистанционно на 9 април 

2020 г. с начален час 10:30 ч. с представяне, ако обстоятелствата 

позволяват в онлайн формат на пленарните доклади 
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Научен комитет 

проф. д-р София Василева, УНИБИТ 

проф. д.ик.н. Стоян Денчев, УНИБИТ 

проф. д.ик.н. Евгений Сачев, УНИБИТ 

проф. д-р Румен Николов, УНИБИТ 

доц. д-р Евгения Ковачева, УНИБИТ 

доц. д-р Боряна Бужашка, УНИБИТ 

доц. д-р Соня Пенкова, Директор на Национален военно-исторически музей, София 

доц. д-р Венета Ханджийска, Директор на Регионален музей за история на София 

д-р Даниел Пенерлиев, Директор на Регионален исторически музей, Шумен 

доц. д-р Красимира Александрова, Директор на Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ 

 

Организационен комитет 

Председател: 

Проф. д.ик.н. Стоян Денчев  

Членове: 

проф. д-р София Василева, проф. д-р Румен Николов, проф. д.фил.н. Ваня Добрева, проф. дин 

Вера Бонева, проф. д-р Мария Николова, проф. д-р Кристина Денчева, доц. д-р Веселин Чантов, 

гл. ас. д-р Тина Петрова, гл. ас. д-р Добри Бояджиев, гл. ас. д-р Мирияна Павлова, Таисия 

Владимирова, главен експерт Стефка Стоимчева, Денислав Кънев, Докторант Деница 

Младенова 
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ОБЩА ПРОГРАМА 

 

10.00 – 10.30   Регистрация – ще бъде извършена дистанционно 

 

10.30 – 10.40    Официално откриване на конференцията 

     от проф. д.ик.н. Стоян Денчев 

Председател на Общото  събрание на УНИБИТ 

 

10.40. – 12.10   Пленарна сесия 

Културното наследство в „Интелигентен град“ 

 12.10 – 12.40   Време за обяд – отпада за дистанционния формат 

12.40  - 14.00     Първа секция  

Приложение на информационните технологии в   
музейната експозиционна и изложбена дейност 

 14.00 – 14.20     Кафе пауза - отпада за дистанционния формат 

14.20 – 16.00          Втора секция 

 Социализация на културното наследство 

16.00 – 16.10                Закриване на конференцията 
     

 

* Времетраене на пленарните доклади – 20 мин. Времетраене на докладите по секции – 10 мин. 

** Съпътстващи дейности: Представяне на разработените по проекта продукти 
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Научна програма 

 

10.40. – 12.40 ч. Пленарна сесия 

Културното наследство в „Интелигентен град 
Модератор: Проф. д.ик.н. Стоян Денчев 

10.40 – 11.00  Модели за социализация на културно-историческото наследство в  

„Интелигентен град“ 

Проф. д-р София Василева. УНИБИТ. 

11.00 – 11.20  Информационната среда – универсален модел за управление на  

културното наследство 

Проф. д.ик.н. Стоян Денчев. УНИБИТ 

11.20 – 11.40 Модел на електронна инфраструктура за провеждане на експерименти в  

областта на социализацията на културно-историческото наследство. 

  Доц. д-р Евгения Ковачева. УНИБИТ 
 

11.40 – 12.00  Културното наследство на световната универсална библиография.  

Райониране и картографиране на текущите хуманитарни вторично-

документални форми в електронна библиотека UNIVERSALICA 

Проф. д.ф.н. Александра Куманова, УНИБИТ, проф. Никола 

Казански, Централна библиотека на БАН, д-р Николай Василев, 

УНИБИТ 

 

12.00 – 12.20  Модел на интелигентна платформа за пътя на Св. Софроний Врачански в  

  контекста  на европейските културни маршрути 

доц. д-р Румен Драганов, проф. д.фил. н. Ваня Добрева, УНИБИТ, 

Радостина Денчева – доктор, Технически университет, София 

12.20 – 12.40  Дискусия 
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12.40. – 14.00 ч. Първа секция 

Приложение на информационните технологии в музейната 

експозиционна и изложбена дейност 

Модератори: Проф. д-р София Василева, д-р Тина Петрова 

12.40 – 12.50  Новите технологии и представяне на културното наследство 

в Регионален исторически музей – Шумен 

д-р Даниел Пенерлиев.  Директор на РИМ Шумен 

12.50 – 13.00   Възможности за приложение на блокчейн технология в музея 
  д-р Иван Христов. „Диакомерс“ ЕООД  

 

13.00 – 13.10  HIGH-TECH разкази за музикалния гений: музеят на Фредерик Шопен  

във Варшава  

Проф. дин Вера Бонева. УНИБИТ 

13.10 – 13.20  Информационни технологии и културно наследство: програми, проекти и  

инициативи във Федерална Република Германия  

Пролет Груева. Докторант УНИБИТ 

13.20 – 13.30  Медийни технологии за представяне на културно наследство. По примера  

на Регионален етнографски музей – Пловдив 
Деница Младенова. Докторант УНИБИТ 
 

13.30 – 13.40  Текущо състояние на дигитализацията на музейните фондове и онлайн  

достъпността на публиката до продуктите от нея  
Илияна Вакрилова. Докторант УНИБИТ 
 

13.40 – 13.50  Предизвикателствата на новите технологии в музейните и културни  

институти  

Емилия Димитрова. Докторант УНИБИТ 
 
13.50 – 14.00   Дискусия 

 

14.00 – 14.20 – Кафе пауза- отпада за дистанционния формат 

 

 
 
 
 



 
 

Конференцията се организира от Университет по библиотекознание и информационни 

технологии по проект „Модели за социализация на културното наследство 

в „Интелигентен град“, с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ при 

Министерството на образованието и науката на Република България 

 

14.20. – 16.10 ч. Втора секция 

Социализация на културното наследство 

Модератори: Проф. д-р Мария Николова, докторант Деница Младенова 

14.20 – 14.30  Социализацията на културното наследство за целите на културния  

туризъм чрез приложение на новите информационни и комуникационни 

технологии 
проф. д-р Мариела Модева. УНИБИТ 

 

14.30 - 14.40  Подходи и тенденции за опазване на нематериалното културно  

наследство чрез образование 

Силва Налбантиян-Хачерян, дн. Министерство на културата 

14.40-14.50  Ролята на бизнеса в опазването на културното наследство на град  

Златоград. 

Проф. д-р Мария Николова. УНИБИТ 

14.50 – 15.00  Развитие на политиката за опазване и социализация на културното  

  наследство в интензивно развиващи се градове 

доц. д-р арх. Свободна Вранчева. УНИБИТ 

15.00 – 15.10  Ролята на социалните мрежи в опазването и социализацията на  

културното наследство 
гл. ас. д-р Мирияна Павлова. УНИБИТ 

15.10 – 15.20  Мегалитни комплекси на територията на община Брезово в област  

Пловдив и тяхното социализиране 

Георги Георгиев. Докторант УНИБИТ 

15.20 – 15.30  „Интелигентният град“ - по-доброто място за живеене  

Йова Стефанова. Докторант УНИБИТ 

15.30 – 15.40  Разкриване на фалшиви новини и способи за ограничаване на влиянието  

им 
доц. д-р Константин Казаков, гл. ас. д-р Мирияна Павлова, 
д-р Ралица Йотова, Николай Казаков, студент. УНИБИТ 

15.40-15.50  Институционални и събитийни контексти на културното наследство в  

Република България 
Александър Кодулев. Докторант УНИБИТ 

15.50-16.00  Дискусия 

16.00 – 16.10   Закриване на конференцията. 


