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31 ОКТОМВРИ 2014 г. 

УНИБИТ 

 9.00 – 9.30 ч. Регистрация на участниците в Конференцията пред залите 

на секциите 

9.30 – 9.50 ч.,  зала „Тържествена“ – Академичната церемония на Студентското 

научно общество "ПОЧАКАЙ, СЛЪНЦЕ!" – ОЧАКВАЩИЯТ ЧОВЕК   

(HOMO EXSPECTANS) 

 

ПОСТЕРНА СЕСИЯ 

за докторанти и студенти 

 

І секция „КНИЖОВНОСТ И ХУМАНИЗЪМ” 

10.30 ч. – 12.00 ч. , зала „Тържествена“, УниБИТ 

Модератори: проф. дфн Цветана Георгиева, доц. д-р Васил Загоров 

 

1. Проф. д.п.н. Александра Куманова (УниБИТ) – Когнитологичните  

компаративистични  изследвания на  студентското  научно  общество  при 

УниБИТ: панорама, статистика, методология, синопсис,  визуализация (2005-

2014 г.)  

2. Мария Бранкова (докторант, УниБИТ) – Дигитализация на визуалните 

изкуства – развитие на новите фондове на СБ 

3. Асен Игнатов (докторант, УниБИТ; НБ „Иван Вазов”, Пловдив) – Виртуална 

среща: архив, библиотека и музей   

4. Атанас Джаджев (докторант, УниБИТ) – Нови технологични платформи за 

миграция на електронен контент – проблеми на стандартите и форматите 

5. Искрен Абаджиев (докторант, УниБИТ) – ERP системите в помощ на 

издателските процеси. eGraph, Microsoft Dynamics AX  

6. Стефка Чернева (докторант, УниБИТ) – Ролята на книжарница Хеликон за 

стимулиране на четенето в град Велико Търново  

7. Христина Лазарова (докторант, УниБИТ) – Медийният образ на децата в 

неравностойно положение  

8. Стефина Георгиева (студент, УниБИТ) – Актуални тенденции в литературата 

на българите от Западните покрайнини – Босилеградско и Царибродско (в 

Република Сърбия) 

9. Маргарет Поппетрова (студент, ИФ СУ “Св.Климент Охридски”) – Как са 

представени българските писатели на страниците на детските списания между 

1918 и 1947 г. 

Кафе пауза 12.00 – 12.30 пред зала Тържествена 
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ІI секция „КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО И УСТОЙЧИВО 

РАЗВИТИЕ” 

9.30 – 13.30 ч., зала 207, УниБИТ 

Модератори: доц. д-р Венцислав Велев, гл. ас. д-р Светла Шапкалова 

 

1. Райна Йотова (докторант, УниБИТ) – Преходността на естетическите, 

философските и нравствени  идеали в непреходността на културнното 

наследство  

2. Диана Йоргова (докторант, УниБИТ) – Основни тенденции на социализацията 

на културно-историческото наследство в областта на висшето образование в 

Република България  

3. Росица Охридска-Олсон (докторант, УниБИТ) -  Брандирането на културно-

историческото наследство - отвъд популяризацията на културно-историческите 

атракции 

4. Мирена Станева (докторант, УниБИТ) – Система за финансиране на дейности 

по проучване, опазване и популяризиране на културното наследство в България   

5. Надя Владимирова (Държавна агенция “Архиви” , докторант, УниБИТ) – 

Мястото на КИН в „умните градове“  

6. Тина Петрова (докторант, УниБИТ) – Опазването – елемент от архивната 

доктрина  

7. Христо Христов (докторант, УниБИТ) – Значимост и унифициране на 

кирилицата в сравнителния анализ на писмената и културна интеграция на 

славянския свят  

8. Люба Станкева (докторант, УниБИТ) – Св. Иван Рилски – Небесният 

покровител и първобудител на българите 

9. Венцислава Миндова (докторант, СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по 

журналистика и масова комуникация) – Българската национална идентичност в 

дискурса на културно-историческото наследство  

10. Радослав Кацаров (докторант, УниБИТ) – Развитие и устойчивост на процесите 

по опазването и социализацията на културното наследство  

11. Красимир Димитров (докторант, УниБИТ) – Добри практики за съхранение на 

материалното КИН: по примера на Свердловската гобленова школа /1960-90 г./   

12. Ангелина Петрова (студент, УниБИТ) – Старопечатни книги и приписки в 

библиотеката на Черепишкия манастир 

13. Михаил Урилски (студент, УниБИТ) – Преписка по богослужебни практики в 

архивните колекции на Черепишкия манастир 

14. Цветелина Георгиева (студент, УниБИТ) – Фотографски колекции, съхранени 

в Черепишкия манастир 

15. Кристияна Шопова (студент, УниБИТ) – Съвременно състояние на 

библиотечния фонд в Черепишкия манастир 

16. Габриела Лазарова (студент, УниБИТ) – Проблеми и нередности в ежедневния 

живот на монасите в Черепишкия манастир според запазените документи 
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17. Кристина Кръстева (студент, УниБИТ) – Тематичен анализ на входящата 

преписка на Черепишкия манастир 

18. Владимир Христов (студент, УниБИТ) – Тематичен анализ на изходящата 

преписка на Черепишкия манастир 

 

Кафе пауза 12.00 – 12.30 пред 207 зала 

 

19. Йордан Христосков, Кристиан Христов, Александър Първанов (студенти, 

УниБИТ) – Лятна студентска практика в с. Емона  

20. Йоана Василева, Деница Илиева (студенти, УниБИТ) – Лятна студентска 

практика в с. Сухаче  

21. Александър Първанов (студент, УниБИТ) – Лятна студентска практика в с. 

Павелско 

22. Антоанета Методиева (студент, УниБИТ) – Църквата „Св. Димитър” с 

килийното училище в с. Бръшлян – духовно средище на българите в този регион   

23. Кристин Кръстева (студент, УниБИТ) – Индипасха - извор на хилядолетни 

вярвания и традиции  

24. Кристияна Шопова (студент, УниБИТ) – Пещерата-светилище на Св. Марина в 

землището на с. Стоилово  – място за комуникация през вековете  

25. Владимир Христов (студент, УниБИТ) – Тракийско светилище в местност  

Мишкова нива - обект на информационната сигурност и/или несигурност  

26. Милена Лукарова, Пламен Димитров (студенти, УниБИТ) – Комуникационни 

аспекти на ритуала „Филек“ в Странджа планина  

27. Станислава Атанасова (студент, УниБИТ) – Нестинарските икони - източник 

на вярата за нестинарите  

28. Александра Иванова (студент, УниБИТ) – Местността „Каменска бърчина”- 

символ на божествената власт и култа към Бога Слънце  

29. Цветелина Веселинова (студент, УниБИТ) – Персонажите в обреда „Бял кукер“ 

в Странджа планина   

30. Дани Димитрова (студент, УниБИТ) – Култът към Света Марина – част от 

традиционните вярвания в Странджа планина  

31. Евгения Гачева (студент, УниБИТ) – Странджанската къща - типология и 

характеристика на градежа   

32. Ивона Вълкова (студент, УниБИТ) – Информационна картина на културно-

историческото наследство на село Визица, община Малко Търново   

33. Костадин Михайлов (студент, УниБИТ) – Ритуалът Пеперуда в Странджа 

планина  

34. Ралица Йотова (студент, УниБИТ) – Етапи при обработката и класификацията 

на информация, получена в резултат на научноизследователска дейност  

35. Ваня Добренова (студент, УниБИТ) – Мистични култови светилища в община 

Малко Търново – древност и съвремие  
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III секция „ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО И ИКОНОМИКА 

НА ЗНАНИЕТО” 

 

12.30 ч. – 13.30 ч., зала „Тържествена“, УниБИТ 

Модератори: доц. д.н. Иван Гарванов, доц. д-р Тереза Тренчева 

 

1. Аксиния Дамянова (докторант, УниБИТ) – Актуални аспекти на 

комуникационните умения  

2. Петър Топузов (докторант, УниБИТ)  – Електронни разплащания в ЕС - 

актуална регулаторна рамка 

3. Ас. Йоана Хаджийска (УниБИТ) –  Изследване на проблема за оценяване и 

акредитация на висше училище 

4. Ас. Ирена Динева (УниБИТ) –  Архитектура на интегрираните 

информационни системи 

5. Ас. Йови Лулов (УниБИТ) –  Изследване на инструментариума за обработка 

на тримерни обекти. 

 

 

13.30 ч. – 14.00 ч., зала „ Тържествена“ 

 

Председателят на комисията по оценка на представянето на докторанти 

и студенти в постерсесията проф. д-р Ирена Петева обявява наградите за 

най-добре представен постер на конференцията;  

Награждаване на победителите от конкурса за есе "И рече Самуил 

Български" и даване на сертификати на участвалите студенти 

 

14.00 ч. – 14.30 ч., зала „ Тържествена“ 

 

Заключително информационно събитие по проект „ Създаване на 

информационна среда за мотивация и стимулиране на младите 

изследователи в УниБИТ“ Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси 

Представя:Виктория Лулева  

 

 

15.00 – 16.00ч. Удостояване с почетното звание „Доктор хонорис кауза на 

УниБИТ“ на писателя Чингиз Абдулаев от Азърбейджан 
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1 НОЕМВРИ 2014 г. 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 

Големия салон на БАН 

9.00–9.30ч. Регистрация на участниците в пленарното заседание – пред Големия 

салон на БАН 

9.30–10.00ч. Приветствия от гости и официални лица 

10.00 – 10.15 ч. Кафе пауза пред Големия салон на БАН 

10.15 – 11.00ч. Удостояване с почетното звание „Професор хонорис кауза на 

УниБИТ“ на сенатор Ив Дож и проф. Ален Маринос от Франция 

 

 

ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ 

11.00 – 12.30 ч. Големия салон на БАН 

Модератор: проф. д.ик.н. Стоян Денчев 

Проф. д.и.н. Стоян Денчев, проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева, проф. д-р 

Ирена Петева (УниБИТ) - Дигиталният преход и иновациите в образованието за 

осигуряване на икономиката на знанието. 

Проф. д.и.н. Стоян Денчев, проф. д.п.н. Александра Куманова, д-р Николай 

Василев (УниБИТ) – Делото на Св. княз Борис I Михаил и на Св. Св. Седмочисленици 

(Св. Константин-Кирил Философ, Св. архиепископ Методий, Св. архиепископ 

Климент, Св. епископ Наум, Св. епископ Горазд, Св. Сава, Св. Ангеларий) – двете 

страни на един и същ цивилизационен избор (Посвещава се на 1150-годишнината от 

Покръстването на българите) 

Проф. д. филол. н. Георги Василев (УниБИТ) – Образът на Христос в българската 

литература след 1878 г. 

проф. д.ик.н. Евгений Сачев (УниБИТ) – Културономична идентификация  

12.30–14.00 ч. – Обедна пауза 
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У Н И Б И Т  

13.30–14.00 РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В 

КОНФЕРЕНЦИЯТА ПРЕД ЗАЛИТЕ НА СЕКЦИИТЕ 

І секция „КНИЖОВНОСТ И ХУМАНИЗЪМ” 

14.00–17.30 ч., зала „Тържествена“, УниБИТ 

Модератори: проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева, гл. ас. д-р Силвия Станчева 

 

1. Проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева, Мария Иванова, докторант 

(УниБИТ) – Проекти и публикационна активност на учените от Българска 

академия на науките – наукометричен и библиометричен анализ  

2. Проф. д. ф. н. Цветана Георгиева (УниБИТ) – Метафора под цензура  

3. Проф. д. ф. н. Ерика Лазарова (БАН) – Богомилски мотиви в българския устен 

фолклор  

4. Проф. д. п. н. Александра Куманова (УниБИТ) – Проблемът за формата на 

вторичнодокументалната информация (Интерактивна философско-

информационна картина)  

5. Проф. д. филол. н. Мария Младенова (УниБИТ) – Национални и европейски 

измерения на професионализма на библиотекаря Петър Ненков  

6. Доц. д-р Мария Николова, Татяна Караиванова (докторант, УниБИТ) – 

Приносите на Георги Раковски за създаването и развитието на Болградската 

гимназия 1858 – 1864  

7. Доц. д-р Евгения Русинова (УниБИТ) – Оценката в библиотечната работа: 

практика и възможности за промяна  

 

Кафе пауза 15.30 – 16.00 пред зала Тържествена 

 

8. Доц. д-р Мария Гуленова (УниБИТ) – Издателска дейност в България през 

2013 г. 

9. Доц. д-р Мариела Нанкова (УниБИТ) – Перспективи пред взаимодействията 

между обществената библиотека и обществените организации в условията на 

информационното общество  

10. Гл. ас. д-р Росица Кръстева (УниБИТ) – Аспекти на приложение на 

хармонизираните с международните български държавни стандарти в 

библиотеките: съвременно състояние и перспективи  

11. Преп. Вяра Николова, Костадинка Иванова (УниБИТ)– Езикът като средство 

за постигането на сътрудничество и културен обмен в студентската общност  

12. Ас. Анна Лозева (УниБИТ) – Семантика и еволюция на лексемата демагогия по 

време на прехода (1989г.)   

Обща дискусия 17.30–18.30 ч., зала „Тържествена“ 

Модератор:  проф. д.ик.н. Стоян Денчев 



8 
 

ІI секция „КУЛТУРНОИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО И УСТОЙЧИВО 

РАЗВИТИЕ” 

14.00–17.30 ч., зала 207, УниБИТ 

Модератори: проф. д.ф.н. Сево Явашчев, проф. д-р София Василева 

 

1. Проф. д-р София Василева (УниБИТ) – Стоян Омарчевски и приоритетите на 

културната политика на БЗНС 1920-1923 г. Европейски влияния, традиционни и 

нови ценностни ориентири  

2. Доц. д-р Жоржета Назърска (УниБИТ) – Културното наследство на 

образованите женски елити в съвременните български музеи  

3. Доц. д-р Жоржета Назърска, гл.ас. д-р Светла Шапкалова (УниБИТ) – 

Кризата на духовните ценности в България като риск за нематериалното 

религиозно наследство: резултати от научноизследователски проект 

4. Доц. д-р арх. Свободна Вранчева (УниБИТ) – Недвижимите културно-

историческите ценности и взаимодействието с обществото  

5. Доц. д-р Таня Тодорова, доц. д-р Евгени Велев (УниБИТ) – Творческо знание 

и управление на колекции: Концепция на академична програма  

6. Доц. д-р Евгени Велев (УниБИТ) – Творчески процеси и управление на 

изкуството в контекста на развитие на културния и арт туризъм  

7. Доц. д-р Борис Борисов (УниБИН) – Ролята на иновациите при Християнския 

цивилизационен модел   

8. Доц. д-р Мюмюн Тахир (УниБИТ) – Творчеството като свойство на човешката 

същност 

9. Д-р Десислава Бакърджиева (УниБИТ) – Дигитални модели на 

киноиндустрията в началото на ХХІ век – инструменти и технологии 

 

Кафе пауза 15.30 – 16.00 пред 207 зала 

 

10. Гл. ас. д-р Светла Шапкалова (УниБИТ) – Културно-историческото 

наследство в изданията на католическите календарчета  

11. Гл. ас. д-р Магдалена Гарванова (УниБИТ) – Проституцията в 

социалистическа България – между социалните девиации и властовите 

практики  

12. Гл. ас. д-р Христина Дебрюне (УниБИТ) – Летните студентски практики в 

УниБИТ – една успешна технология за организация и провеждане 

13. Д-р Николай Поппетров (Институт за изследване на историята БАН) – 

Несбъдналият се Център: политика и култура (архитектура) в София след  

1879г. 

14. Д-р Мария Гюлеметова (УниБИТ) – Индже войвода – в живота, народните 

песни и литературата 

15. Емилия Кикарина (Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”) – 

Краеведската литература като източник за историята на богомилството  

 

Обща дискусия 17.30–18.30 ч., зала „Тържествена“ 

Модератор:  проф. д.ик.н. Стоян Денчев 
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III секция „ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО И ИКОНОМИКА  

НА ЗНАНИЕТО” 

14.00–17.30 ч., зала 105, УниБИТ 

Модератори проф. д.ик.н. Владимир Йоцов, проф. д-р Галина Панайотова 

 

1. Проф. д.ик.н. Стоян Денчев и Мирияна Павлова (докторант – УниБИТ) - 

Имиджови аспекти на информационната война: Европейски съюз - 

Русия 

2. Проф. д.н. Николай Палашев (УниБИТ) –  Понятие и същност на 

комуникационната сигурност     

3. Проф. д-р Галина Панайотова, Б. Лескова, И. Вукарски (УниБИТ) – Негаусови 

модели за оценяване на финансови деривати  

4. Доц. д-р Лупчо Наумовски (Битола) – Икономика основана на знанието еталон за 

информационното общество   

5. Доц. Ванче С. Бойков, Дарян В. Бойков (Университет в Ниш, Електроннен 

факултет, Сърбия) – Как средата в класната стая подтиква комуникацията  в часа 

по информатика  

6. Доц. д-р Майяна Митевска-Енчева (УниБИТ) – Ефекти на демографски 

показатели в информационна среда – сравнителен анализ  

7. Доц. д-р Екатерина Попандонова-Желязова (УниБИТ) – Същност, 

структуриране и използване на автентични материали при усвояване на 

чуждоезикова лексика за специфични цели в подкрепа развитието на 

комуникативната компетентност  

8. Доц. д-р Марко Тимчев (Катедра „Счетоводсво и анализ”, УНСС, гр.София) – 

Усъвършенстване на финансово-стопанския бизнес анализ на предприятието 

9. Доц. д-р Росица Иванова (УНСС, катедра „Счетоводство и анализ”) – Аспекти на 

анализа на капиталовата структура на предприятието  

10. Гл. ас. д-р Елисавета Балабанова (УниБИТ) – Езикови корпуси 

11. Гл. ас. д-р Добри Бояджиев  (УниБИТ)– Приложение на академичната програма 

на MikroTik за обучение с RouterOS в УниБИТ  

12. Гл. ас. д-р Иглика Гетова (УниБИТ) – Внедряване на игрови модели и стратегии 

в образователния процес   

Кафе пауза 15.30 – 16.00 пред 105 зала 

 

13. Гл. ас. д-р Добри Бояджиев, Калин Димитров (УниБИТ) – Приложение на 

система за регистриране и обработка на заявки в университетска информационна 

среда  

14. Гл. ас. д-р Николай Митев (УниБИТ) – Стандартите ISO 20000 - инструмент за 

управление на ИТ услугите  

15. Гл. ас. д-р Марина Енчева (УниБИТ) – Платформи за електронно обучение с 

отворен код при подготовката на библиотечни и информационни специалисти в 

българските университети  

16. Гл. ас. д-р Мария Манева (Бургаски свободен университет) – Ключова роля на 

Интернет платформата за развитие на икономика на знанието  
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17. Д-р Катя Рашева-Йорданова (УниБИТ) – Фактори за ефективно използване на 

ИКТ  

18. Д-р Веселин Чантов (УниБИТ) – Комуникативната компетентност – необходимо 

условие за формиране и развитие на чуждоезикова компетентност  

19. Ас. д-р Христина Богова (УниБИТ) – Комуникации  и култура. Управление на 

знанията  

20. Д-р Марио Стайков (УниБИТ) – Проблеми на съвременния потребителски 

интерфейс и неговото приложение за създаване на електронно учебно съдържание 

и обучение в електронна среда 

21. Д-р Светлана Найденова (Сети Одитинг) - Информационни предизвикателства 

пред въвеждането и използването на XBRL (eXtensible Business Reporting Language 

-Разширим Език за Бизнес Отчетност) 

22. Д-р Магдалена  Парчева (Икономически университет, Варна) – Релация  

мениджмънт на знанието – предприемаческа активност на организацията 

23. Ас. Латинка Тодоранова (Икономически университет, Варна) – Бизнес 

интелигентните системи в публичния сектор като средство за развитие на 

информационното общество  

 

Обща дискусия 17.30–18.30 ч., зала „Тържествена“ 

Модератор:  проф. д.ик.н. Стоян Денчев 

Закриване на Конференцията 

18.30  ч. – Коктейл за участниците и гостите на конференцията 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ЗАБЕЛЕЖКА: В сборника ще се публикуват САМО депозираните и изнесени в 

дните на Конференцията доклади, обемът на докладите, заедно с библиографията 

да не бъде по-голям от 10 стандартни страници 

 


