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ХVIII Национална научна конференция с международно участие
„Обществото на знанието и хуманизмът на ХХI век“

18 Конференции
– идеи и резултати
Темите
2003 – 2009 г. – значими годишнини от
културния и исторически календар на
страната;
2010 – 2020 г. – „Обществото на знанието и
хуманизмът на ХХI век“
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Методология на изследването
Изследването е проведено с използване на:
• историографския метод;
• системен анализ и оценка, съотнесени към
хронологично представените релевантни
данни и факти за изнесените резултати от
изследванията на участниците в 18
национални конференции с международно
участие на 1 ноември,
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Тематичен ретроспективен анализ на
съдържанието на програмите на
конференциите, организатори, резултати
1. Темата на първата конференция през 2003 г.
“Книгата – бъдеще време в миналото” се фокусира
върху наследството на писмената цивилизация в
новите измерения на информационното общество.

2. Тази тема продължава и във втората конференция
през 2004 година с присъствието на книгата в
българската история и книжовност, опазването на
националните идентичности и възможностите за
тяхното съхраняване в бъдеще.

Книгата, „Безкнижната цивилизация“,
„Държавата на духа“
3. Темата на Третата национална научна конференция
през 2005 г. “Книгата и “Безкнижната“ цивилизация”
символизира неизбежността на промените,
произтичащи от глобалните процеси и
повсеместното проникване на новите технологии.
4. Четвъртата Национална научна конференция с
международно участие през 2006г. е посветена на
100-годишнината на великия руски учен Дмитрий
Лихачов.
Организатор на конференциите от 2003 до 2006 вкл. е
доц. д-р Петър Парижков и академичният състав на
катедра „Книга и общество“ – КБИТ – СВУБИТ

Кирилицата, културното многообразие,
България
• Петата Конференция през 2007 г. е посветена на „Кирилицата в
духовността на европейската информационна цивилизация”. отговори на въпросите за бъдещето на кирилицата като
комуникационен код, дигиталният код, създателите на
творчество на кирилица, четящата на кирилица аудитория,
европейската и световната културна памет,запазване на
многообразието на културните идентичности.
• Продължението на темата е в Шестата Конференция през 2008
година, - мястото на страната ни в културните хоризонти на
Европа - „България в културното многообразие на Европа”.
Нови хоризонти и нови комуникационни канали за поддържане
на българското уникално културно пространство в европейската
и световната културна традиция.

България, кръстопът на цивилизации
• Темата и на Седма Конференция през 2009 г.
„България – кръстопът на култури и
цивилизации”, е продължение на темите на
предишните конференции. Глобализацията и
всепроникващите дигитални технологии,
приносът на България за християнската
цивилизация, възникването и
разпространението на богомилството предвестник на Реформацията в Европа.

Обществото на знанието и
хуманизмът на ХХI век
2010 - 2018 г. – основни изследователски
теми:
1. Знанието и новата цивилизация
2. Книжовност и хуманизъм
3. Културно-историческо наследство и
устойчиво развитие
4. Информационно общество и икономика на
знанието

60-годишният юбилей на УниБИТ – самобитен
принос към съвременното будителство
• Осмата Конференция през 2010 г. е посветена на 60годишния юбилей на УниБИТ. Традицията на
духовното наследство на България, дигиталните
технологии. Подчертан интерес от докторанти от
УниБИТ и от други университети към книжовната
култура, пренесена в съвременната глобална
медийна среда, трансформациите на библиотечните
функции, социализацията на историко-религиозни
паметници, съвременните модели на трансфер на
знание между бизнеса и образованието.

Национална, регионална, киберсигурност
– контрол и извличане на знание
През 2015 г. на Тринадесетата Конференция с
международно участие се включва и темата за
сигурността: национална, регионална, европейска,
информационна, кибер-сигурност, персонална,
дълбочинни промени в цивилизационния модел,
устойчиво изграждане и съществуване, управляемост и
контролируемост на информационните потоци,
извличането и синтеза на знание от тях.

Конференцията и Младежката академия за
управление на знания на УниБИТ
• На Четиринадесетата, Петнадесетата и
Шестнадесетата Конференции се включва и секция
за Младежката академия за управление на знания на
УниБИТ, в която млади преподаватели, докторанти,
студенти представят резултатите от проведените
изследвания в библиотекознанието и иновативните
библиотечни технологии, книгознание, културното
наследство, информационни технологии, защита на
информацията и информационната сигурност.

Киберсигурност, мрежи на знанието,
креативни индустрии
• На Шестнадесетата Конференция, отчитайки промените в
тенденциите в научните изследвания в книжовната
сфера, културното наследство и в социума, е отделена в
отделна секция „Сигурност и киберсигурност – ХХI век“,
преформулирани са две от секциите: „Скрипториуми,
репозитари, мрежи на знанието и дигитална култура“ и
„Културно наследство, креативни и рекреативни
индустрии“.
Организатор на конференциите от 2007 г. до 2017 г. вкл. е
проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева и академичният
състав на катедра „Книга и общество“ – КБИТ – СВУБИТ УниБИТ

Дискусия
• Отпечатани са 16 сборника с повече от 100 доклада във
всеки сборник, повече от 100 участника всяка година,
включително и от чужбина за проведените 17
конференции;
• Гостували са водещи учени-изследователи на книжовната
култура, културно-историческото наследство, новите
технологии и духовната сфера;
• Представени са постери и изложби, тематично свързани с
основните проблемни области на книгата, писмеността,
грамотността и духовността; новите измерения на
глобалното киберпространство, предизвикателства,
заплахи и възможности за съществуването на хуманизма
и човечеството в дигитална среда.

Заключение
Приносът на конференцията за споделяне
на теоретични и практични знания:
Обогатяване, разширяване и обновяването на теорията
и практиката на библиотекознанието, библиографията,
културното наследство, информационните технологии,
информационната сигурност в дигиталната епоха е
споделеното знание и разпространяването на
представените резултати от изследванията на
авторите.

Заключение
Утвърждаване на УниБИТ като продължител
на будителската традиция
Установяване на устойчива традиция и
затвърждават мястото на УниБИТ като
продължител на будителската традиция в
реалностите на дигиталната епоха, за
възприемането на 1 ноември в съвременността
като празник на духа и на знанието.

Заключение
Популяризиране на българската наука и традиции в
национален и международен контекст
Конференцията заслужи своя висок авторитет и с
присъствието и с приветствията на висшето ръководство на
страната ни, на видни дейци на българската наука и култура,
а също и с участие с пленарни доклади на високоуважавани
учени от чужбина.
Работата на Конференциите се отразява в печатните и в
електронните медии, с което се огласяват дискутираните
проблеми за хуманизма в обществото на знанието и негово
опазване в бъдещето за съхраняване на културната
идентичност на европейската цивилизация.

Заключение
Утвърждаване на авторитета на конференцията в
национален и международен контекст
Конференцията заслужи своя висок авторитет и с
присъствието и с приветствията на висшето ръководство на
страната ни, на видни дейци на българската наука и култура,
а също и с участие с пленарни доклади на високоуважавани
учени от чужбина.
Работата на Конференциите се отразява в печатните и в
електронните медии, с което се огласяват дискутираните
проблеми за хуманизма в обществото на знанието и негово
опазване в бъдещето за съхраняване на културната
идентичност на европейската цивилизация.
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