
Европейски съюз Европейски социален фонд

8 октомври 2014 г. (четвъртък), 9.30 ч., зала „София“
Хотел Метрополитън, 1784 София, бул. Цариградско шосе 64 

ПРОЕКТ  BG051PO001-4.3.04-0039
«Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки,

печатни комуникации и науките за културното наследство”

ПОКАНА И ПРОГРАМА ПО

http://fbkn-dislearning.unibit.bg/

Конференцията е заключително събитие в рамките на изпълнението на проекта.

Ръководител:
Проф. дфн Иванка Янкова - Декан на ФБКН при УниБИТ

Заповядайте!

Организатор: Факултет по библиотекознание и културно наследство при 
Университет по библиотекознание и информационни технологии, София



9.00 ч. Регистрация.

9.30 ч. Откриване на конференцията.

9.45 ч. Проф. дфн Иванка Янкова. Постижения и перспективи на проекта за 
дистанционно обучение на Факултета по библиотекознание и културно наследство 
при УниБИТ.

10.15 ч. гл. ас. д-р Силвия Станчева, гл. ас. д-р Румелина Василева, Надежда 
Димитрова. Електронната платформа за електронно и дистанционно обучение ILIAS 
- внедряване, развитие, учебен процес.

10.45 ч. доц. д-р Таня Тодорова, гл. ас. д-р Тереза Тренчева. PR-стратегия и уебсайт 
на проект "Дистанционно обучение по БИН, печатни комуникации и науките за 
културното наследство".

11.15 ч. Кафе-пауза.   

11.30 ч. гл. ас. д-р Силвия Станчева, гл. ас. д-р Румелина Василева. Информационни 
и образователни възможности на виртуалната библиотека "Е-библиотека по 
библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културно 
наследство" за нуждите на дистанционното обучение във ФБКН.

11.45 ч. доц. д-р Нели Костова. Представяне на е-хранилище на курсови работи и 
магистърски тези на ФБКН при УниБИТ.

12.00 ч. - 13.00 ч. Обедна почивка.

13.00 ч. - 16.00 ч. 
Представяне на магистърските програми за дистанционно обучение при Факултет 
по библиотекознание и културно наследство на УНИБИТ, София:
 •  "Библиотечно-информационен и културен мениджмънт" - проф. дфн Иванка 
Янкова, доц. д-р Таня Тодорова; 
 •  "Библиотечно-информационни политики" - доц. д-р Евгения Русинова;
 •  "Музеен и арт мениджмънт" - доц. д-р Евгени Велев, доц. д-р Венцислав Велев;
 •  "Електронен контент: иновации и политики" - проф. д-р Елена Павловска;
 •  "Медийна информация и реклама" - проф. д-р Кристина Денчева;
 •  "Защита на културно-историческото наследство в Република България" -
проф. дфн Евгений Сачев, доц. д-р Жоржета Назърска

16.00 ч. - 17.00 ч. Дискусия и закриване на конференцията.      

В програмата:

Проект "Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки,
 печатни комуникации и науките за културното наследство", BG051PO001-4.3.04-0039

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси",

схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.04
"Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование", 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Изпълнител: Факултет по библиотекознание и културно наследство при Университет по
               библиотекознание и информационни технологии (ФБКН при УНИБИТ)


