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ПРОГРАМА ПО СЕКЦИИ  

Секция I 
Книжовност и хуманизъм  
Модератори: проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева, докторант Стефанка 
Митева 
Зала 105  
13.30–14.30 ч. 
 
Езикова и топонимна справочно-информационна енциклопедична карта  
на Паисиезнанието през ХХI век (Историографски комплекс  
на постнекласическото знание) 
проф. д.ик.н. Стоян Денчев, проф. дпн Александра Куманова, д-р Николай 
Василев 
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
 
Културни практики за приемане на различието (другостта) 

   доц. дфн Мая Горчева 
   Университет по библиотекознание и информационни технологии 
 

Новата цензура – на кръстопът 
гл. ас. д-р Мариана Атанасова 
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
 
Реторични и политически ритуали. Езиково-политически логотип 
д-р Пенка Георгиева 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивски университет 
„Паисий Хилендарски“ 
 

Библиографски ресурси, представящи добри практики за описание, 
дигитализиране и съхранение на архивни материали, и тяхната рефлексия върху 
обучението на студенти 
гл. ас. д-р Събина Ефтимова, проф. дн Таня Тодорова, доц. д-р Елена  Савова 
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
 
Дезинформацията, медийната грамотност и библиотеките в новия световен 
информационен ред  
проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева1, д-р Радостина Денчева2   
1Университет по библиотекознание и информационни технологии  
2Нов български университет 
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14.30–14.50 ч. Кафе пауза, Заседателна зала 

 
  Секция I 

Книжовност и хуманизъм  
Модератори: доц. д-р Любомира Парижкова, гл. ас. д-р Калина Минчева 
Зала 105  

   14.50–16.30 ч. 
Новият, актуален вариант на стандарта БДС ISO 690: 2021 „Информация и 
документация. Ръководство за библиографски позовавания и цитиране на 
информационни източници“ 
доц. д-р Росица Кръстева  
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
 
 Особености при библиографското идентифициране на славянски кирилски      
печатни книги (XVI – XIX век) 
гл. ас. д-р Габриела Ангелова1, гл. ас. д-р Камелия Христова-Йорданова2 

1 Университет по библиотекознание и информационни технологии  
2 Кирило-Методиевски научен център при БАН 
 
Моделът на колективния Запад – криптоуправление на черната аристокрация 

    д-р Дончо Иванов 
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
 
„Тежките“ книги за българските читатели. Резултати от  анкетно проучване 
доц. д-р Любомира Парижкова 

  Университет по библиотекознание и информационни технологии 
 

Изкуство и наука – синергия в университетска среда в условията на 
пандемията   от COVID-19 

    гл. ас. д-р Евелина Здравкова 
    Университет по библиотекознание и информационни технологии  
 

Световни инициативи по време на пандемия от COVID-19, свързани с 
терапевтичната функция на четенето 
гл. ас. д-р Поли Муканова  
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
 
За добрите практики и предизвикателствата пред библиотеките по време на 
пандемията 
Ирена Илиева, гл. ас. д-р Надежда Томова, Димитрина Бояджиева, Мими 
Тошева-Мазнева,    Нели Нинова, Димитър Димитров, Ангел Георгиев 
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
 
Счупено. Една номинация за дума на годината 
проф. дн Йорданка Захариева 
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
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Послания на френската литература за деца от втората половина на ХХ век 
проф. дпн Маргарита Терзиева  
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас 
 
Обзор на проекти в областта на библиотерапията 
д-р Теодора Генова, гл. ас. д-р Събина Ефтимова 
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
 
16.45 ч. зала Тържествена 
Представяне на възможности за публикуване в научното списание “Издател”  
доц. д-р Васил Загоров 
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
 
17.00 ч. зала Тържествена 
Официална церемония по удостояването с почетно звание Professor Honoris 
Causa  
на доц. д-р Румен Драганов 
 
17.30 ч. зала Тържествена 
Закриване на конференцията и коктейл 
 
Секция II  
Културно наследство – история, съвремие и перспективи  
Модератори: доц. д-р Калин Стоев, гл. ас. д-р Соня Спасова 
Зала 106 
13.30–14.30 ч. 
 
„Идеалният образ“ на будителите: Йорданка Филаретова 
проф. д-р Жоржета Назърска 
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
 
„Другите“ читалища 
доц. д-р Венцислав Велев 
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
 

      Значение и роля на политическите мавзолеи в съвремието 
  доц. д-р Александра Иванова 
  Висше строително училище „Любен Каравелов“ 
 
Графити комуникацията – съхраняване и предаване на информация чрез 
изображения 
гл. ас. д-р Христо Христов 
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
 Иновативно мултимедийно учебно помагало по религия: методическа 
характеристика 
гл. ас. д-р Светла Шапкалова, проф. д-р Жоржета Назърска 
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
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Научният архив на Българската академия на науките по време на извънредна 
епидемична обстановка  (13 март 2020 г. – 1 април 2022 г.) 
гл. ас. д-р Мила Кръстева 
Университет по библиотекознание и информационни технологии   
 
14.30–14.50 ч. Кафе пауза, Заседателна зала  

 
Секция II  
Културно наследство – история, съвремие и перспективи  
Модератори: доц. д-р Калин Стоев, гл. ас. д-р Соня Спасова 
Зала 106 
14.50–16.30 ч. 
 
Антонин Йозеф Томишка – архитектът на Докторския паметник в София и 
на църквата при село Шипка 
проф. дн Благовеста Иванова 
Висше строително училище „Любен Каравелов“ 
 
Златният фонд на Националното радио – орган за управление на 
националното архивно наследство 
гл. ас. д-р Тина Петрова 
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
 
Технология на устойчивата екосистема в туризма 
доц. д-р Румен Драганов 
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
 
Възраждане на духовните ценности с построяване на православен храм 
(По примера на село Ведрово) 
гл. ас. д-р Светла Шапкалова 
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
 
Дискусия 
 
16.45 ч. зала Тържествена 
Представяне на възможности за публикуване в научното списание “Издател”  
доц. д-р Васил Загоров 
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
 
17.00 ч. зала Тържествена 
Официална церемония по удостояването с почетно звание Professor Honoris 
Causa 
на доц. д-р Румен Драганов 
17.30 ч. зала Тържествена 
Закриване на конференцията и коктейл 
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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  
Зала 310 
13.30–14.30 ч. 
Приложение на мултимедийни ресурси в комбинация с виртуална реалност  
при обучението по изобразително изкуство 
Антония Станева1, докторант, доц. д-р Катя Рашева-Йорданова2,  
проф. д-р Даниела Борисова3 

1-2  Университет по библиотекознание и информационни технологии 
3 Институт по информационни и комуникационни технологии, БАН 
 Количествена оценка на киберриска 
доц. д-р Боян Жеков, д-р Васил Панайотов, гл. ас. д-р Светлана Сярова 
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
Описание на алгоритъма AdaBoost, използван при разпознаванетo на 
изображения  

Росен Капланов, докторант 
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
Електронните здравни записи и електронното здравно досие 
гл. ас. д-р Мария Радева 
Русенски университет „Ангел Кънчев“ 
Инфлуенсърите и новите дигитални реалности 
доц. д-р Борис Борисов 
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
Приложение на дейностно ориентирания подход в обучението по чужд език в 
академичен контекст 
д-р Теодора Генова 
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
Управление на иновационните процеси чрез социалните медии 
доц. 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 
Дискусия 
14.50–15.20 ч. Кафе пауза, Заседателна зала 
16.45 ч. зала Тържествена 
Представяне на възможности за публикуване в научното списание “Издател”  
доц. д-р Васил Загоров 
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
17.00 ч. зала Тържествена 
Официална церемония по удостояването с почетно звание Professor Honoris 
Causa  
на доц. д-р Румен Драганов 
 
17.30 ч. зала Тържествена 
Закриване на конференцията и коктейл 
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Секция IV 
Сигурност – предизвикателства в XXI век  
Модератори:  доц. д-р Боян Жеков, гл. ас. д-р Десислава Стоева 
Зала Тържествена 
13.30–14.30 ч. 
 
Съвременни аспекти на управлението на икономиката 
проф. д-р Боян Дуранкев 
Висше училище по застраховане и финанси 
 
Използване на научен анализ за противодействие на тероризма 
доц. д-р Константин Казаков 
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
 
България – регионален енергиен център. Мисия все по-(не)възможна 
доц. дн Владислав Лазаров 
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
 
Механизмът за върховенството на закона и борбата с корупцията 
доц. д-р Йордан Деливерски 
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
 
Югославско-албанските отношения и албанският въпрос в периода на студената 
война – проблем пред сигурността на Балканите 
доц. д-р Марияна Стамова 
Институт за балканистика с Център по тракология, БАН 
 
Основи на националната сигурност на САЩ и на Република България 
доц. д-р Пламен Богданов 
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
 
14.30–15.00 ч. Кафе пауза, Заседателна зала 

Секция IV 
Сигурност – предизвикателства в XXI век  
 Модератори:  доц. д-р Боян Жеков, гл. ас. д-р Десислава Стоева 
Зала Тържествена 
15.00–16.30 ч. 
Предизвикателства пред логистиката на системата за национална сигурност 
през XXI век, предопределени от войната в Украйна 
д-р Володя Цветанов 
Университет по библиотекознание и информационни технологии  
Сигурност на съдебно-информационната система, внедрена в съдебната палата 
в гр. Стара Загора 
д-р Милена Колева, Стефан Чертоянов 
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
Районен съд Стара Загора 
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Правни гаранции при използване на новите технологии за целите на 
противодействие на престъпността и тероризма 
доц. д-р Мартин Захариев 
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
 
Съвременни проявления на тероризма и нови тенденции в развитието му 
доц. д-р Асен Захариев 
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
 
16.45 ч. зала Тържествена 
Представяне на възможности за публикуване в научното списание “Издател”  
доц. д-р Васил Загоров 
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
 
17.00 ч. зала Тържествена 
Официална церемония по удостояването с почетно звание Professor Honoris 
Causa на доц. д-р Румен Драганов 
 
17.30 ч. зала Тържествена  
Закриване на конференцията и коктейл 

 
Секция V-a 
Университетска младежка академия за управление на знания  
Модератори: доц. д-р Катя Рашева-Йорданова, гл. ас. д-р Мила Кръстева,  
гл. ас. д-р Поли Муканова   
Зала 207      
13.30–14.30 ч.   
        
Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век – дилема или императив за 
развитието на страната в епохата на глобализация 4.0 
Антон Банков, докторант 
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
 
Античното словно наследство в България – преводите на римска комедия 
Катрин Якимова-Желева, докторант 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 
 
Библиотеките и приносът им за наградата „Достъпен град“ 
Радослав Христов, докторант 
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
 
Анимативният подход в образованието и ролята му за мотивиране на четенето 
за удоволствие  
Николинка Михайлова, докторант 
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
 
Четенето в ранна детска възраст  
Виолина Тодорова, докторант 
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
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Легални източници за четене на електронни книги по практиката на „Озон е-
книги“, България  
Стефанка Митева, докторант 
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
 
Дискусия 
 
14.30–14.50 ч. Кафе пауза, Заседателна зала 
 

 
Секция V-a 
Университетска младежка академия за управление на знания  
Модератори: доц. д-р Катя Рашева-Йорданова, гл. ас. д-р Мила Кръстева,  
гл. ас. д-р Поли Муканова   
Зала 207      
14.50–16.30 ч.       
 

 

   Рьоне Госини – епоха в развитието на комикса  
   Ралица Колева, докторант 
   Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 
 

Новият образ на жената в българското кино от социализма  
Елиза Младенова, докторант  
Институт за изследване на изкуствата, БАН 
 
Темата за библиотерапията при дипломантите от специалност 
„Библиотекознание“ в Национална професионална гимназия по полиграфия и 
фотография       
Ивелина Дамянова, студент          
Университет по библиотекознание и информационни технологии   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Eтнографското многообразие в Кърджалийския регион – мост  между минало и 
съвремие  
Йова Стефанова, докторант  
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
 
Панаири на книгата по света  
Изабела Кръстева, докторант  
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
 
 Гладът – метод и средство  
Свитлана Петкова, докторант 
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 
 
Управлението на знанията като основа за изграждане на интелектуалния 
капитал в библиотеката  
Албена Янева, докторант 
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
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Влияние на епидемията от COVID-19 върху решенията на мениджъра в 
библиотеката на Медицински университет – Плевен  
Габриел Георгиев, докторант  
Университет по библиотекознание и информационни технологии, Медицински 
университет – Плевен 
 
Музейна сбирка в криптата на католически храм „Пресвето сърце Исусово“, гр. 
Раковски 
Георги Георгиев1, докторант, Ивелина Георгиева2 
1 Университет по библиотекознание и информационни технологии 
2 Български младежки клуб, Стара Загора 
 
Мобилният телефон като медиен център, като автономна медия, като нюзрум – 
предизвикателства, предимства и приложения  
Ирина Шуликова-Костадинов, докторант 
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
 
Дискусия 
 
16.45 ч. зала Тържествена 
Представяне на възможности за публикуване в научното списание “Издател”  
доц. д-р Васил Загоров 
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
17.00 ч. зала Тържествена 
Официална церемония по удостояването с почетно звание Professor Honoris 
Causa  
на доц. д-р Румен Драганов 
17.30 ч. зала Тържествена 
Закриване на конференцията и коктейл 
 
Секция V-b 
Университетска младежка академия за управление на знания  
Модератори: Доц. д-р Евгения Ковачева, д-р Теодора Генова 
Зала 206 
13.30–14.30 ч.  
      
The battle for Aleppo, kurds and the switching alliances  
Ramiz Ismajli, докторант  
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
 
Ethnic customary law in relation to political, military and security issues 
Mentor Tahiri1, докторант, Berat Aqifi2 

1 Университет по библиотекознание и информационни технологии 
2 University “Ukshin Hoti” Prizren, Kosovo 
 
The political-military impact of the self-proclaimed statehoods of Abkhazia and South 
Ossetia 
Adnan Sogojeva, докторант  
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
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How to increase female representation in management and executive positions – онлайн 
презентация 
Ingrid Meixner, докторант 
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
 
Анализ на рисковете в обмена на фискални данни чрез касови апарати  
Ясен Танев1, докторант, Мирослав Стефанов2, Драгош-Каталини Барбу3  
1,2 Университет по библиотекознание и информационни технологии  

3 National Institute for Research & Development in Informatics 
 
Джихадът – ислямизацията на Европа и бъдещето на неверниците в нея Георги 
Първанов, студент  
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
 
 
14.40–15.00 ч. Кафе пауза, Заседателна зала 

 
 
 

Секция V-b 
Университетска младежка академия за управление на знания  
Модератори: доц. д-р Евгения Ковачева, д-р Теодора Генова 
Зала 206 
15.00–16.30 ч.      
  
Паралелни финансови операции, предпоставка за незаконно финансиране на 
дейности, представляващи заплаха за националната сигурност 
Виктория Димитрова, докторант  
Университет по библиотекознание и информационни технологии  
 
Незаконната миграция и трафикът на хора  
Йоанна Веселинова 
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
 
Съвременните системи и техника за сигурност и ролята им за създаване на 
защитена офис среда  
Илиана Димитрова, докторант  
Университет по библиотекознание и информационни технологии  
 
Digitalization of SMEs in times of crises  in Europe  
Mostapha Bouyrakhen, докторант  
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
 
Иновации в морското образование 
Хелин Ахмед, студент 
Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ 
 
Knowledge transfer challenges in times of socio-political crisis  
Sven Nieper, докторант  
Университет по библиотекознание и информационни технологии  
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Resilience and sustainability: trade-offs in supply chain implement 
Björn  Bresk, докторант 
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
 
Възможности за прилагане на балансирана система от показатели за 
ефективност в Държавна агенция ,,Технически операции“ 
Климент Стойчев, докторант  
Университет по библиотекознание и информационни технологии  
 
Disruption analysis of a German InsurTech 
Maik Waschk, докторант  
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
 
The change in the customer journey due to digitalization  
Gianna Marinotti, докторант  
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
 
Accidents caused by elevator systems 
Mark Dietz, докторант  
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
 
16.45 ч. зала Тържествена 
Представяне на възможности за публикуване в научното списание “Издател”  
доц. д-р Васил Загоров 
Университет по библиотекознание и информационни технологии 
 
17.00 ч. зала Тържествена 
Официална церемония по удостояването с почетно звание Professor Honoris 
Causa на доц. д-р Румен Драганов 
 
17.30 ч. зала Тържествена 
Закриване на конференцията и коктейл 

 


