
  

 

 

 
 

П р о г р а м а  

 

 

 
СЕКЦИЯ 1 СЕКЦИЯ 2 СЕКЦИЯ 3 СЕКЦИЯ 4 СЕКЦИЯ 5А СЕКЦИЯ 5Б 

 Книжовност  
и хуманизъм 

Културно 
наследство 
и история 

Информационни 
технологии  

и дигитални 
трансформации в 

обществото на 
знанието 

Сигурност – 
предизвикател-

ства в XXI век 
УМЛАУЗ УМЛАУЗ 

Онлайн адрес: 
https://meet.googl
e.com/koy-yuiz-

ace  

https://meet.google.
com/boe-phiv-vcj  

https://meet.google.
com/tjq-feau-sjp  

https://meet.googl
e.com/bkg-qmah-

tkk  

https://meet.googl
e.com/ydt-izgf-yte  

https://meet.goo
gle.com/scp-

hdvk-kdd 

Модератори: 

гл. ас. д-р  
Поли Муканова, 

гл. ас. д-р  
Калина Минчева 

доц. д-р  
Калин Стоев,  

гл. ас. д-р  
Соня Спасова 

доц. д-р  
Стефка Толева, 

 гл. ас. д-р  
Ива Костадинова 

 

доц. д-р  
Боян Жеков, 
д-р Деница 
Младенова 

гл. ас. д-р 
Камелия 
Планска, 
гл. ас. д-р 
Eлисавета 
Цветкова 

 

доц. д-р  
Катя Рашева,  

доц. д-р 
Любомира 
Парижкова 

09:30-10:00 Регистрация и техническа проверка 
 

10:00-11:00 6 доклада 6 доклада 6 доклада 6 доклада 6 доклада 6 доклада 

11:00-11:10 Кафе-пауза  

11:10-13:00 7 доклада 10 доклада 3 доклада 5 доклада 9 доклада 9 доклада 

  

https://meet.google.com/koy-yuiz-ace
https://meet.google.com/koy-yuiz-ace
https://meet.google.com/koy-yuiz-ace
https://meet.google.com/boe-phiv-vcj
https://meet.google.com/boe-phiv-vcj
https://meet.google.com/tjq-feau-sjp
https://meet.google.com/tjq-feau-sjp
https://meet.google.com/bkg-qmah-tkk
https://meet.google.com/bkg-qmah-tkk
https://meet.google.com/bkg-qmah-tkk
https://meet.google.com/ydt-izgf-yte
https://meet.google.com/ydt-izgf-yte
https://meet.google.com/scp-hdvk-kdd
https://meet.google.com/scp-hdvk-kdd
https://meet.google.com/scp-hdvk-kdd
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 ПРОГРАМА ПО СЕКЦИИ  

 

Секция I Книжовност и хуманизъм  

Модератори: гл. ас. д-р Поли Муканова, гл. ас. д-р Калина Минчева 

Google Meet: https://meet.google.com/koy-yuiz-ace  

10.00–10.10 ч. От „Библатория“ към „GLAM лаборатория“ – библиотечни 
трансформации за Индустрия 5.0 

проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева  

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

10.10–10.20 ч. Библиотечно-образователното пространство от читалището до 
информационния бум на планетата (Адресат – библиотека – документ: 
Изостазия на ХХІ в.) 

проф. дпн Александра Куманова 

Университет по библиотекознание и информационни технологии  

10.20–10.30 ч. Виртуални зали за четене и виртуални обучителни пространства – нови 
форми за виртуален достъп до недигитализирани документи и обекти от 
колекциите на културни институции  

гл. ас. д-р Елисавета Цветкова 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

10.30–10.40 ч. Димитър Е. Шишманов – вдъхновен книжовник и активен читалищен деец 

гл. ас. д-р Николета Пътова   

Институт за литература, БАН  

10.40–10.50 ч.  Бъргър и Лукман за субективното поддържане на реалността 

доц. д-р Йордан Дойков  

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

10.50–11.00 ч. Популяризация на българската култура в превод: „Скитащи души“. 
Антология на българските поети символисти на френски език 

доц. д-р Мая Горчева   

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

11.00–11.10 ч. Почивка  - кафе пауза 

11.10–11.20 ч. Въздействието на съвременните медии и технологии върху децата 

д-р Десислава Бакърджиева, доц. д-р Любомира Парижкова 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

11.20–11.30 ч. Източници на трансценденталната информация и медиатори 

проф. дн Николай Палашев 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

11.30–11.40 ч. За видовете социализъм според теоретиците на научния социализъм – 
Фридрих Енгелс, Карл Маркс и Паул Тилих 

д-р Станул Грозев 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

11.40–11.50 ч. 

 

Терапевтичната роля на четенето в нетипични за индивида ситуации – 
пандемията от COVID 19 

гл. ас. д-р Събина Ефтимова  

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

  

https://meet.google.com/koy-yuiz-ace
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11.50–12.00 ч. 

 

Култура на общуването и устойчиви лидерски практики 

проф. д-р Мюмюн Тахиров 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

12.00–12.10 ч. 

 

Акад. Иван Дуйчев за проф. Тодор Боров 

д-р Анета Донева 

Регионална народна библиотека  „Иван Вазов“ – гр. Пловдив 

12.10–12.20 ч. Помагащото поведение в живота на хората  

доц. д-р Мария Дишкова  

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас 

12.20–12.40 ч. Дискусия 

 

 

 

Секция II Културно наследство – история, съвремие и перспективи  

Модератори: доц. д-р Калин Стоев, гл. ас. д-р Соня Спасова 

Google Meet: https://meet.google.com/boe-phiv-vcj  

10.00–10.10 ч. Управлението на културата  (кратък обзор и бележки) 

доц. д-р Венцислав Велев 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

10.10–10.20 ч. Семиотика на задкулисието: финанси, медии, политика. Теории на 
конспирацията   

д-р Дончо Иванов 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

10.20–10.30 ч. Към проблема за classis Perinthia 

Доц. д-р Калин Стоев 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

10.30–10.40 ч. Никополското съкровище и неговата роля за Средновековната българска 
история  

гл. ас. д-р Георги Димов 

Институт за балканистика с център по тракология към БАН  

10.40–10.50 ч. Поясната борба Кореш - древна българска културна традиция 

Иван Автутов, д-р Каролина Грозданова  

Българска федерация по поясна борба Кореш 

10.50–11.00 ч. Участието на Кимон Георгиев в изграждането на първата българска 
пропагандна институция - Дирекция за обществена обнова 

ас. д-р Мила Кръстева 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

11.00–11.10 ч. Почивка - кафе пауза 

11.10–11.20 ч. Защо да разказваме приказки 

доц. д-р Борис Борисов 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

11.20–11.30 ч. Сведения за Народно читалище „Христо Ботев –1884“ в Ботевград по 
архивни материали от Държавен архив – София 

гл. ас. д-р Тина Петрова 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

  

https://meet.google.com/boe-phiv-vcj
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11.30–11.40 ч. Образование в музея – добри международни практики 

д-р Светослава Димитрова, гл. ас. д-р Соня Спасова 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

11.40–11.50 ч. 

 

Обучение по културно наследство в условия на криза: студентски теренни 
работи в Кюстендил, Земенския манастир и Софийската Света гора (2020-
2021) 

гл. ас. д-р Светла Шапкалова, проф. д-р Жоржета Назърска 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

11.50–12.00 ч. 

 

Паралел в еволюцията на креативността, въображението и абстрактното 
мислене от праисторическите рисунки до съвременното урбанистично 
пространство 

гл. ас. д-р Христо Христов 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

12.00–12.10 ч. 

 

Свещената руско-турска война от 1877-1878 г. Християнско-
славянистични измерения 

ас. д-р Боян Аспарухов 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

12.10–12.20 ч. Цветана Събева–Рашева и създаването на Българския библиографски 
институт 

проф. д-р Жоржета Назърска 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

12.20–12.30 ч. 

 

Образът на журналиста в американското киноизкуство 

гл. ас. д-р Екатерина Титова 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

12.30–12.40 ч. 

 

Предизвикателствата на съвременния сценарий 

д-р Десислава Бакърджиева 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

12.40–12.50 ч. 

 

Преславският педагогически техникум в Украйна – средище на 
българщината 

проф. дн Маргарита Терзиева 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас 

12.50–13.00 ч. 

 

Дискусия 
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Секция III Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото 

на знанието  

Модератори: доц. д-р Стефка Толева, гл. ас. д-р Ива Костадинова  

Google Meet: meet.google.com/tjq-feau-sjp  

10.00–10.10 ч. Изкуственият интелект в българските библиотеки - за и против 

Радка Калчева  

Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ - Варна 

10.10–10.20 ч.  Поведение на индустриализирания и дисперсния туризъм в условията на 
COVID-19 

доц. д-р Румен Драганов 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

10.20–10.30 ч. Най-често допускани нарушения на правилата за защита на личните данни и 
средства за тяхното избягване  

доц. д-р Мартин Захариев 

Университет по библиотекознание и информационни технологии  

Фондация „Право и Интернет“, Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ 

10.30–10.40 ч. Интегриране на „популярно знание“ в агроекологични практики – теоретична 
рефлексия 

д-р Здравка Димитрова  

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

10.40–10.50 ч. Добри практики при опазването и съхраняването на документи.  

(По примера на  Българския исторически архив към Национална библиотека „Св. 
св. Кирил и Методий”) 

гл. ас. д-р Надежда Томова 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

10.50–11.00 ч. Осведоменост на учените и практики за управление на изследователски данни 
в български университети 

проф. дн Таня Тодорова, доц. д-р Магдалена Гарванова 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

11.00–11.10 ч. Роля на социалните мрежи за стимулиране на иновациите  

гл. ас. д-р Стефка Толева-Стоименова1, доц. д-р Катя Рашева-Йорданова2, 
проф. д-р Димитър Христозов3  

1-2 Университет по библиотекознание и информационни технологии 

3 Американски университет в България, Благоевград 

11.10–11.20 ч. УниБИТ – университетът на аргонавтите в авторското право в 21 век 

проф. д.ик.н. Стоян Денчев, гл. ас. д-р Евелина Здравкова  

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

11.20–11.40 ч. Дискусия 

 

  



 

6 

 

Секция IV Сигурност – предизвикателства в XXI век  

 Модератори:  доц. д-р Боян Жеков, д-р Деница Младенова 

Google Meet: https://meet.google.com/bkg-qmah-tkk  

10.00–10.10 ч. Структуриран подход към предизвикателствата, свързани с 
информационната сигурност и поверителността на личните данни в XXI век  

проф. дн Веселин Целков, д-р Георги Средков 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

10.10–10.20 ч. Глобалистична срещу патриотична идея в XXI век 

д-р Георги Ривов 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

10.20–10.30 ч. Възможности, приложение и рискове за киберсигурността на 
информационните системи за управление на промишлени предприятия  

доц. д-р Николай Митев1, доц. д-р Росица Митева2 

1 Университет по библиотекознание и информационни технологии 
2 Технически университет – София 

10.30–10.40 ч. Фалшивите новини като инструмент за манипулиране на общественото 
мнение 

доц. д-р Константин Казаков 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

10.40–10.50 ч. Електроните медии, потребителските профили и защитата на личните данни  

проф. дн Веселин Целков, Камен Алексиев, докторант 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

10.50–11.00 ч. Информационната логистика в логистиката на системата за национална 
сигурност на Република България 

д-р Володя Цветанов 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

11.00–11.10 ч. Почивка - кафе пауза 

11.10–11.20 ч. 
Албанските емигрантски организации в САЩ и Западна Европа и косовският 
въпрос през 80-те години – тенденции и рискове за сигурността на Балканите  

доц. д-р Марияна Стамова  

Институт за балканистика с Център по тракология при БАН 

11.20–11.30 ч. Китайските космически програми в началото на XXI век 

доц. д-р Пламен Богданов 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

11.30–11.40 ч. От общата теория на системите към теорията на системата от системи 
(или за съществуването на системните проблеми)  

гл. ас. д-р Петрана Кокудева 

Военна академия „Г. С. Раковски“ 

11.40–11.50 ч. Нефтът като част от енергийните решения на XXI век 

доц. дн Владислав Лазаров 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

  

https://meet.google.com/bkg-qmah-tkk
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11.50–12.00 ч. Анализ на актуалната глобална политико-икономическа информационна 
среда 

ас. д-р Стелиана Йорданова 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

12.00–12.20 ч. Дискусия  

  

 

Секция V Университетска младежка академия за управление на знания  
Модератори:  гл. ас. д-р Камелия Планска, гл. ас. д-р Елисавета Цветкова                               

Google Meet: https://meet.google.com/ydt-izgf-yte  

10.00–10.10 ч. „Човешката библиотека”, където книгите са хора, а предразсъдъците нямат 

място  

Елена Попова, докторант 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

10.10–10.20 ч. Компетентности и функционална грамотност. Ролята на четенето в 

начален етап от образованието  

Николинка Михайлова, докторант 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

10.20–10.30 ч. Книга и език в един предапокалиптичен свят. Драмата на словото и паметта 
в прозата на унгарския писател Адам Бодор 

Моника Гълъбова, докторант 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

10.30–10.40 ч. Съвременни подходи в библиографското представяне на информационни 
ресурси 

Илияна Камбурова, докторант 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

10.40–10.50 ч. Масонство и суфизъм  

Ясен Пейчевски, докторант 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

10.50–11.00 ч. Някои проблеми, свързани с развитието на любителското творчество - 
правни и финансови 

Милена Налбантова-Божилова, докторант 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

11.00–11.10 ч. Почивка - кафе пауза 

11.10–11.20 ч. Информационното общество и обществото на знанието. Трите пътя към 
знанието през XXI век  

Кремена Дачова, докторант 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

11.20–11.30 ч. Скици към една теория за кражбата като анти-дар  

Свитлана Петкова, докторант 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

11.30–11.40 ч. Необходимостта от дигитализация на книжовното наследство 

Ангел Георгиев, студент 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

11.40–11.50 ч. Българските емигрантски организации в Испания 

Стоян Трашлиев, докторант  

Университет на Саламанка 

https://meet.google.com/ydt-izgf-yte
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11.50–12.00 ч. Археологически проучвания в гр. Пловдив, ул."Г. С. Раковски" 24. Научни 

резултати и практични решения 

Десислава Давидова, докторант 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

12.00–12.10 ч. План за управление на Музей „Литературна Стара Загора“ – перспективи и 

отговорности 

Георги Георгиев, докторант 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

12.10–12.20 ч. Стандарти и модели за дигитализация на материалното културно-

историческо наследство  

Виктория Мучанова, докторант  

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

12.20–12.30 ч. Интелектуален капитал в библиотеките – същност и фактори за създаване и 

развитие 

Албена Янева, докторант 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

12.30–12.40 ч. Дигитални колекции от фонда на библиотеката при НЧ „Съгласие-1869” – 

Плевен 

Мая Паскова1, Габриел Георгиев2, докторант  

    1 НЧ „Съгласие 1869“ – Плевен 
2 Университет по библиотекознание и информационни технологии 

12.40–13.00 ч. Дискусия 

 

 

 

Секция V Университетска младежка академия за управление на знания  

Модератори: доц. д-р Катя Рашева-Йорданова, доц. д-р Любомира 

Парижкова  

Google Meet: https://meet.google.com/scp-hdvk-kdd  

10.00–10.10 ч. Електронно възлагане на обществени поръчки като елемент на е-
управлението в България. Работа с ЦАИС – ЕОП 

Кристияна Шопова-Стойчева, докторант 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

10.10–10.20 ч. Предизвикателствата пред сигурността на Република България в контекста 
на сътрудничеството с Руската федерация и Република Турция и 
динамичната геополитическа реалност  

Екатерина Петрова, докторант 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

10.20–10.30 ч. Анализ на ефекта от дигиталната трансформация на услуги в библиотеката 

на Медицинския университет – Плевен по време на епидемиологична 

обстановка  

Габриел Георгиев, докторант  

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

10.30–10.40 ч. Сигурност на енергийните доставки в Южен Кавказ в технологичен аспект, 

икономически и политически аспект 

Иван Гълъбов, докторант 

Лаборатория по проблемите на Черноморския и Каспийския регион при 

https://meet.google.com/scp-hdvk-kdd
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Висшето училище по сигурност и икономика, гр. Пловдив 

10.40–10.50 ч. Ролята на планирането в сектора на сигурността като едно от 
предизвикателствата на XXI век 

Антон Банков, докторант 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

10.50–11.00 ч. Бойната машина на пехотата в „Програма за развитие на отбранителните 
способности на въоръжените сили на Република България 2032“ 

Марио Маринов, докторант 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

11.00–11.10 ч. Почивка - кафе пауза 

11.10–11.20 ч. Програми и инициативи на Европейския съюз, насочени към опазване на 

научното културно наследство 

Александър Дряновски, докторант  

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

11.20–11.30 ч. Citizens as stakeholders in the cybernetic system of sustainable municipal action 

Frank Herzog, докторант 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

11.30–11.40 ч. Considering sustainability in tourism marketing planning  

Thomas Hellwig, докторант  

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

11.40–11.50 ч. Managerial governance in stock companies 

Arne Heller, докторант  

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

11.50–12.00 ч. The monistic organisation model of the English public company  

Arne Heller, Alexander Schuhr, докторанти 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

12.00–12.10 ч.  The need of digitization in HR through demographic changes and technological 
inventions – advice for employers 

Elisabeth Dewaldt, докторант 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

12.10–12.20 ч. Artificial intelligence to optimize key figures in production  

Martin Barth, докторант  

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

12.20–12.30 ч. Digital Sovereignty in Sales 

Mostapha Bouyrakhen, докторант  

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

12.30–12.40 ч. Basics on the use of digital media in teaching  

Franz Zeilner, докторант  

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

12.40–13.00 ч. Дискусия  

 

 


