
 

 

ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР  
с международно участие 

на тема: 
 

 

27 - 28 април 2015 г., 10:00 ч. 

Зала  «Тържествена», УниБИТ  1, бул. Цариградско шосе № 119, София 

 

посветен на  

Международния ден на интелектуалната собственост (26 април) 

65-годишнината на Държавния библиотекарски институт – УниБИТ 

70-годишнината на ЮНЕСКО 

Проявата е в рамките на Проект, финансиран по Наредба № 9 на МОН  
с Договор ПЧФНП 2015-01  - Организиране на Трети национален семинар  на тема: „Интелектуалната 

собственост – формула за успех, творчество и иновации“,посветен на „Международния ден на интелектуалната 
собственост (26 април)” с ръководител доц. д-р Тереза Тренчева, e-mail: ippbg@unibit.bg , URL: www.ippbg.com    

 

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ  

И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 
и 

УНИВЕРСИТЕТСКА МЛАДЕЖКА АКАДЕМИЯ  

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯТА (УМЛАУЗ) 
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УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ  

И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Проявата е в рамките на Проект, финансиран по Наредба № 9 на МОН  
с Договор ПЧФНП 2015-01  - Организиране на Трети национален семинар  на тема:  
„Интелектуалната собственост – формула за успех, творчество и иновации“, 
посветен на „Международния ден на интелектуалната собственост (26 април)”  

с ръководител доц. д-р Тереза Тренчева, e-mail: ippbg@unibit.bg , URL: www.ippbg.com    

27 април 2015 г.  (понеделник) 
 

 

09.30–10.00 ч. Регистрация на участниците 

10.00-10.30 ч. Официално откриване на научния семинар  

проф. д-р Ирена Петева – Зам.-ректор на УниБИТ 

доц. д-р Тереза Тренчева – Зам.-председател на УМЛАУЗ 

Поздравителни адреси и приветствия 
 

Пленарна сесия  
«Станете и се изправете. Отстоявайте Вашата музика!» 

 

Модератор: проф. д-р Ирена Петева 
 

10.30-11.00 ч. Тема 1: Управление на авторските правомощия върху музи-
кални произведения в интернет в България 
Лектор: доц. д-р Тереза Тренчева 
Катедра «Библиотечен мениджмънт», УниБИТ 
 

11.00-11.30 ч.  Тема 2: Българският модел на колективно управление на ав-
торски и сродни права върху филми и други аудиовизуални 
произведения в дигиталната епоха 
Лектор: доц. д-р Марияна Лазарова 
Катедра «Кинознание и драматургия», НАТФИЗ «Кр. Сарафов» 
 

11.30-11.50 ч. Кафе пауза 
 

Сутрешна сесия 
 

Тематичен панел:   
«Свобода до информация и отворен достъп» 

 

Модератор: гл. ас. д-р Събина Ефтимова 
 

11.50-12.10 ч. Тема 3: Индикатори за научно въздействие и механизми за тях-
ното прилагане 
Лектор: доц. д-р Силвия Станчева 
Катедра «Библиотечен мениджмънт», УниБИТ 
 

12.10-12.30 ч. Тема 4: Информираност на българските библиотечни специа-
листи и потребители относно мобилните дигитални библио-
теки и мобилното образование 
Лектор: Докторант Елисавета Цветкова 
Катедра «Библиотечен мениджмънт», УниБИТ 
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УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ  

И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Проявата е в рамките на Проект, финансиран по Наредба № 9 на МОН  
с Договор ПЧФНП 2015-01  - Организиране на Трети национален семинар  на тема:  
„Интелектуалната собственост – формула за успех, творчество и иновации“, 
посветен на „Международния ден на интелектуалната собственост (26 април)”  

с ръководител доц. д-р Тереза Тренчева, e-mail: ippbg@unibit.bg , URL: www.ippbg.com    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

12.30-12.50 ч. Тема 5: Законодателни и нормативни документи, регламенти-
ращи библиотечното финансиране в България 
Лектор: Докторант Красимир Александров 
Катедра «Библиотечен мениджмънт», УниБИТ 
  

12.50-13.10 ч. Тема 6:  Съпоставително изследване на българските списания на 
отворен достъп в DOAJ за периода 2003-2015 г. 
Лектори: Анелина Гювийска1 & доц. д-р Тереза Тренчева2 
ЮЗУ «Н. Рилски»1 & Катедра «Библиотечен мениджмънт», УниБИТ2 
 

13.10–14.00 ч.  Почивка за обяд 
 

Следобедна сесия 
 

Тематичен панел:   
«Електронно правителство и дигитално разделение» 

 

Модератор: проф. д-р Таня Тодорова 
 

14.00–14.20 ч. Тема 7: Ролята на библиотеките за преодоляване на диги-
талното разделение  
Лектор:  доц. д-р Мариела Нанкова 
Катедра «Библиотечен мениджмънт», УниБИТ 
 

14.20-14.40 ч. Тема 8: Дигитално приобщаване в контекста на електронното 
управление 
Лектор:  ас. д-р Даниела Павлова 
Катедра «Компютърни  науки», УниБИТ 
  

14.40-15.00 ч. Тема 9: Функции на университетската библиотеката, като 
специфичен информационен посредник в системата е-прави-
телство 
Лектори:  гл. ас. д-р Елена Игнатова1 & проф. д-р Ирена Петева2 
Катедра «Библиотечни науки»1, & Катедра «Национална сигурност»2, 
УниБИТ 
 

15.00-15.30 ч. Тема 10: Academic Integrity and Authentication (UCard) 
Лектор:  Lyke Brymer 
Regional Partnership Manager of «Proctor U», USA 

  

15.30–16.00 ч. Дискусия 
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УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ  

И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Проявата е в рамките на Проект, финансиран по Наредба № 9 на МОН  
с Договор ПЧФНП 2015-01  - Организиране на Трети национален семинар  на тема:  
„Интелектуалната собственост – формула за успех, творчество и иновации“, 
посветен на „Международния ден на интелектуалната собственост (26 април)”  

с ръководител доц. д-р Тереза Тренчева, e-mail: ippbg@unibit.bg , URL: www.ippbg.com    

28 април 2015 г.  (вторник) 
 

 

09.30–10.00 ч. Регистрация на участниците 

Пленарна сесия 
 

„Предизвикателства пред интелектуалната собственост в 21 век” 
 

Модератор: проф.  д-р Таня Тодорова 
 

10.00-10.30 ч. Тема 1: Интелектуалната собственост – минало, настояще, бъ-
деще 
Лектор:  проф. д-р Божанка Неделчева 
Юридически факултет, УНСС 
 

10.30-11.00 ч.  Тема 2:   Програма за развитие на СОИС 
Лектор:  проф. д-р Виолета Цакова 
Катедра «Творчески индустрии и интелектуална собственост», УНСС 
  

11.00-11.20 ч. Кафе пауза 
 

Сутрешна сесия 
 

Тематичен панел:   
«Проблеми и съвременни тенденции на интелектуалната собственост   

в информационните и творческите индустрии » 
 

Модератор: доц. д-р Мария Маркова 
 

11.20-11.50 ч. Тема 3: Интелектуалната собственост в бизнес идентифика-
цията на фирмата 
Лектор:  доц. д-р Мария Маркова 
Катедра «Творчески индустрии и интелектуална собственост», 
УНСС 
  

11.50-12.20 ч. Тема 4: Способи за придобиване на право върху търговска марка 
Лектор:  инж. Иван Иванов 
Координатор на «IP Bulgaria» – Националният портал за интелектуална 
собственост 
 

12.20-12.50 ч. Тема 5: Спорове, касаещи търговските марки в Интернет. Защи-
та на домейн имената, интернет сайтовете и мобилните 
приложения 
Лектор:  адв. Атанас Костов  
Председател на «ЮСАУТОР»,  Пловдив 
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УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ  

И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Проявата е в рамките на Проект, финансиран по Наредба № 9 на МОН  
с Договор ПЧФНП 2015-01  - Организиране на Трети национален семинар  на тема:  
„Интелектуалната собственост – формула за успех, творчество и иновации“, 
посветен на „Международния ден на интелектуалната собственост (26 април)”  

с ръководител доц. д-р Тереза Тренчева, e-mail: ippbg@unibit.bg , URL: www.ippbg.com    

 12.50-13.20 ч. Тема 6: Интелекталната собственост в бизнес идентифика-
торите - фирмени символи и лога 
Лектор:  Докторант Силвия Тодорова 
Катедра «Творчески индустрии и интелектуална собственост», УНСС  
  

13.20–14.00 ч.  Почивка за обяд 
 

 

Следобедна сесия 
 

Тематичен панел:   
«Проблеми и съвременни тенденции на интелектуалната собственост   

в информационните и творческите индустрии» 
 

Модератори:  
проф. д.ик.н. Стоян Денчев & доц. д-р Тереза Тренчева 

 

14.00-14.30 ч. Тема 7: Интелектуална собственост и автор в съвременния кни-
гоиздателски процес 
Лектор:   проф. д-р Лъчезар Георгиев 
Катедра «Книгоиздаване и БИД»,   ВТУ «Св. св. Кирил и Методий» 
 

14.30–15.00 ч. Тема 8: Интелектуална собственост в изпълненията на теат-
ралните актьори  
Лектор:   Докторант Виктория Чорбаджийска 
Катедра «Творчески индустрии и интелектуална собственост», 
УНСС 
 

15.00-15.30 ч. Дискусия и обобщение 
 

15.30-15.45 ч. Заключително слово и закриване на семинара  
от проф. д.ик.н. Стоян Денчев 

 
15.45-16.30 ч. 

 
Коктейл за участниците в семинара 
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