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1 НОЕМВРИ 2018 г. 

НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 

Официално откриване в Централното фоайе на НБКМ в 9.00 ч. 

9.00–9.15 ч. „Светна като слънце” (Homo Verbi Gracilis). Студентското научно общество при 
УниБИТ представя академична интертекстуална интеракция, посветена на 
информационния код на българската духовност  през ІХ-ХХІ век 

9.20–10.00 ч. Откриване на конференцията. Приветствие от проф. д.ик.н. Стоян Денчев – 
Ректор на УниБИТ 

Приветствия от гости и официални лица: 

Мария Габриел – Депутат в Европейския парламент и еврокомисар по цифрова 
икономика и цифрово общество 

Деница Сачева – Зам.-министър на образованието и науката 

Проф. д.н. Андрей Манойло – Московски държавен университет „М. В. Ломоносов“, 
член на научния съвет при Съвета за сигурност на Русия 

Доц. д-р Красимира Александрова – Директор на Националната библиотека  

„Св. Св. Кирил и Методий“ 

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ 

„Знанието и новата цивилизация“ 

Посветена на 1300 години от епохалната победа на хан Тервел – спасителят на Европа,  

над арабите при Константинопол  

170 години от рождението на народния поет Христо Ботев 

140 години от Освобождението на България от османско владичество 

140 години от основаването на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ 

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

10.00–10.20 ч. проф. д.ик.н. Евгений Сачев и проф. д.ик.н. Стоян Денчев (УниБИТ). 

Съвременната теория на елита 

10.20–10.40 ч.  проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева (УниБИТ). Дигиталните компетентности и 

иновативните модели на образователния процес 

10.40–11.30 ч. Обедна пауза 

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

11.30–12.00 ч., аудитория „Яков Крайков“ – Церемония по връчване от Ректора на УниБИТ 

проф. д.ик.н. Стоян Денчев на Почетен знак за заслуги към българската  

духовност „Яков Крайков“ на Директора на Столична библиотека Юлия Цинзова 

12.15–13.00 ч. Регистрация на участниците пред залите на секциите 

13.00–14.30 ч., зала „Тържествена“– проф. д.н. Андрей Викторович Манойло – Майсторски клас 
на тема: „Съвременни информационни войни“ 

13.00–17.40 ч. Заседания по секции 
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УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

Първа секция СКРИПТОРИУМИ, РЕПОЗИТАРИ, МРЕЖИ НА ЗНАНИЕТО И ДИГИТАЛНА КУЛТУРА 

Аудитория „Яков Крайков”, УниБИТ 

Модератори:  проф.  дфн Иванка Янкова, проф.  д-р Кристина Върбанова-Денчева,  доц.  д-р Румелина Василева 

13.00–13.20 ч. Проф. д.ик.н. Стоян Денчев, проф. д.п.н. Александра Куманова, ас. д-р Николай Василев 

(УниБИТ). Еволюционният дискурс в поетичното наследство на Георги С. Раковски – 
Микроструктури и макроструктури (към въпроса за ценностния геном за езика на 
народните будители) (по случай 160 години от окончателното отпечатване на 
поемата „Горски пътник“) – пленарен доклад 

13.20–13.30 ч. Проф. д-р Кристина Върбанова–Денчева, д-р Радостина Денчева, Деница Младенова 

(докторант, УниБИТ). Дигиталните технологии и изчезващите занаяти на България – 
оптимистичен сценарий за опазване на културното наследство 

13.30–13.40 ч. Проф. д.п.н. Александра Куманова, ас. д-р Николай Василев (УниБИТ). Тодор Боров 
за ситото на информацията (Демиургът на ризомно-ретикуларната 
феноменология на библиографията: когнитология, свързана с хронотопа на 
Библиотеката като елемент от библио-инфо-ноосферата) 

13.40–13.50 ч. Проф. д-р Никола Аврейски (УниБИТ). Александър Солженицин – от съветски и 
американски дисидент до вдъхновител на руската доктрина за суверенна 
демокрация (По случай 100-годишнината от неговото рождение)  

13.50–14.00 ч. Проф. дфн Иванка Янкова, Деница Димитрова (докторант, УниБИТ). 
Професионалното образование и обучение в България – проблеми и перспективи 

14.00–14.10 ч. Доц. д-р Евгения Русинова (УниБИТ). Типология на библиографско 
библиотековедските текстове до 1944 г. 

14.10–14.20 ч. Доц. д-р Христина Богова (УниБИТ). Ролята на медииите във външната политика на 
България 

14.20–14.30 ч. Владимир Левчев (докторант, УниБИТ). Същност на масонството: масонството като 
фратернално общество и като философия 

14.30–14.40 ч. Д-р Анета Донева (РНБ „Иван Вазов“, гр. Пловдив). Професор Тодор Боров за 
книгознанието 

Кафе пауза: 14.40–15.10 ч. – Заседателна зала  

Модератори: проф. д.н. Таня Тодорова, доц. д-р Христина Богова, доц. д-р Васил Загоров 
15.30–15.40 ч. . Доц. д-р Мария Гуленова (УниБИТ). Писателят и неговият уебсайт 

15.40–15.50 ч. Доц. д-р Мая Горчева (УниБИТ). Литературно-критическото наследство на 
проф. Яни Милчаков в сборник на издателство „О писменех – За буквите“ 

15.50–16.00 ч. д-р Николай Поппетров (Институт за исторически изследвания, БАН). 
Популяризиране на изобразителното изкуство в България до 1944 г. – издателски 
инициативи 

16.00–16.10 ч. Маргарет Поппетрова (докторант, СУ „Св. Климент Охридски“). Отношенията 
автор-издател: Димитър Шишманов и „Хемус“ 

16.10–16.20 ч. Агнеса Цветкова (докторант, УниБИТ). Читалището в системата на креативната 
индустрия в България 

16.20–16.30 ч. Соня Момчилова (докторант, УниБИТ). Езикът на политиците в медиите 

16.30–16.40 ч. Инж. Георги Ривов (докторант, УниБИТ). Културен модел на човешката личност в 
информационната епоха 

16.40–16.50 ч. Мими Тошева (докторант, УниБИТ). Литературата – памет и идентичност 

16.50–17.00 ч. Ангелина Камбурова (РБ „Проф. Боян Пенев“ - гр. Разград, докторант, УниБИТ). 
Семейното четене в мрежите на знанието 

17.00–17.10 ч. Стефанка Митева (магистър, УниБИТ). Темата за срещата с извънземния разум в 
четири произведения на научната фантастика 
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17.10–17.20 ч. Слава Нончева (магистър, УниБИТ). Традиции и нови насоки в луксозното 
книгоиздаване в България 

17.20–17.30 ч. Евгения Василева (докторант), гл. ас. д-р Събина Ефтимова (УниБИТ). 
Университетското издателство – елемент от процеса на научната комуникация 

17.30–17.40 ч. Гл. ас. д-р Събина Ефтимова (УниБИТ). Ролята на съвременната библиотека в 
образователния процес 

Обща дискусия 17.40–18.10 ч., зала „Тържествена“ 
Коктейл: 18.10–19.30 ч. –  Заседателна зала  

*** 

Втора секция КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, КРЕАТИВНИ И РЕКРЕАТИВНИ ИНДУСТРИИ 

Зала 207, УниБИТ 

Модератори: проф. д.ик.н. Евгений Сачев, проф. д-р Ваня Добрева,  Гл. ас. д-р Светла Шапкалова 

13.00–13.10 ч. Проф. д.ик.н. Евгений Сачев (УниБИТ). Представяне на Речник по културно и 
природно наследство на повече от 1330 категории, понятия и термини  

13.10–13.20 ч. Проф. д.ик.н. Евгений Сачев (УниБИТ). Социализация на културните ценности – 
същност, структура и функции 

13.20–13.30 ч. Проф. д-р София Василева  (УниБИТ). Религиозното културно наследство 

13.30–13.40 ч. Проф. д-р София Василева (УниБИТ), д-р Даниел Пенерлиев (Директор на РИМ 
Шумен). Религиозното културно наследство като ресурс за развитие на туризма в 
област Шумен 

13.40–13.50 ч. Проф. д-р Жоржета Назърска, гл. ас. д-р Светла Шапкалова (УниБИТ). Теренната 
работа на студенти от УниБИТ в Скопие (2018): комплексен подход в изучаването 
на културното наследство 

13.50–14.00 ч. Доц. д-р Венцислав Велев (УниБИТ). Структура и характеристика на читалищната 
система след 1997 г.   

14.00–14.10 ч. Проф. д.ик.н. Евгений Сачев, ас. д-р Надежда Томова (УниБИТ), Етническият 
стереотип – същност, структура и функции 

14.10–14.20 ч. Проф. д-р Ваня Добрева. „Гражданское позорище“ от Софроний Врачански: 
актуални въпроси 

14.20–14.40 ч. Проф. д.ист.н. Лизбет Любенова, арх. Елко Хазан, инж. Георги Мъндев. 
Представяне на изложбите „140 години от рождението на Екзарх Стефан – живот и 
дейност“ и „75 години от спасяването на българските евреи“ 

Кафе пауза: 14.40–15.10 ч. – Заседателна зала  

Модератори: доц. д-р Боряна Бужашка, доц. д-р Румен Драганов, доц. д-р Венцислав Велев 

15.10–15.20 ч. Доц. д-р Петър Пейков (УниБИТ). Ролята на частните архиви в сферата на 
информационните услуги. 

15.20–15.30 ч. Гл. ас. д-р Тина Петрова (УниБИТ). Международни архивни организации и 
членството на България в тях 

15.30–15.40 ч. Гл. ас. д-р Светла Шапкалова (УниБИТ). Религиозното културно наследство в 
приложение „Библиотека“ (1901–1912 ) 

15.40–15.50 ч. Гл. ас. д-р Калин Стоев (УниБИТ). Към епиграфското наследство на Улпия Ескус 

15.50–16.00 ч. Ас. д-р Боян Аспарухов (УниБИТ). Тракийски корени на древногръцката митология 
и култура 

16.00–16.10 ч. Пролет Груева (докторант, УниБИТ). Опазване на културното наследство на 
Ваймарската класика – законодателство и културни институции 

16.10–16.20 ч. Иван Узунов (докторант, УниБИТ). Правно-нормативната система на НПО и 
отражението и върху политиката за опазване на културно-историческото наследство 

16.20–16.30 ч. Ас. д-р Надежда Томова (УниБИТ). Културният тероризъм – същност, структура и 
функции 
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16.30–16.40 ч. Станислав Чанчеров (докторант, УниБИТ, Министерство на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията). Село Голям манастир (област 
Ямбол) – история, митове и култура 

16.40–16.50 ч. Сезер Нихат (докторант, УниБИТ). Финансово управление и контрол на читалищата 
в област Силистра 

16.50–17.00 ч. Десислава Иванова (Исторически музей Ботевград, докторант, УниБИТ). Място и 

значение на регионалните литературни кръгове в националния културен живот – 

Ботевград 

17.00–17.10 ч. Георги Георгиев (адвокат, Стара Загора). Опазването на културното наследство в 
община Стара Загора – правна рамка, постижения, институционални 
отговорности, и перспективи 

17.10–17.20 ч. Ас. д-р Надежда Томова (УниБИТ). Ролята на ЮНЕСКО за опазването и 
съхранението на културно-историческото наследство в Сирия 

17.20–17.30 ч.  Деница Димитрова (докторант, УниБИТ). Манастирът „Св. Наум“ пример за 
опазване, социализация и популяризиране на православни паметници в 
Македония 

17.30–17.40 ч. Проф. д-р Мария Николова (УниБИТ). Руският опит в социализиране на 
православните храмове в съвременна градска среда 

Обща дискусия 17.40–18.10 ч., зала „Тържествена“ 
Коктейл: 18.10–19.30 ч. –  Заседателна зала  

*** 

Трета секция ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО 

Зала 106, УниБИТ 

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

13.00–13.20 ч. Проф. д.ик.н. Стоян Денчев, проф. д.н. Николай Палашев (УниБИТ). 

Комуникации и подмяна на ценности – пленарен доклад  

13.20–13.40 ч. Проф. д.н. Таня Тодорова (УниБИТ), доц. Майкъл Баак (Държавен университет в 

Орегон), доц. д-р Росица Кръстева, гл. ас. д-р Елисавета Цветкова (УниБИТ). 

Компетентност по управление на изследователски данни: Резултати, съпоставки и 

препоръки от проучване в УниБИТ– пленарен доклад 

13.40–13.50 ч. Проф. д-р Ванче Бойков, доц. д-р Дарян Бойков (Университет в гр. Ниш). 
Деонтологични детерминанти на публичната изява   

13.50–14.00 ч. Проф. д.н. Майяна Митевска-Енчева, проф. д.н. Гошо Петков, Владислав Лазаров, 

Ева Цанкова (УниБИТ). Етническа идентичност на съвременния българин 

14.00–14.10 ч. Проф. д.н. Майяна Митевска-Енчева, проф. д.н. Гошо Петков, Вълчо Атанасов 
(докторант, УниБИТ). Лидерски стилове и образование 

14.10–14.20 ч. Проф. д.н. Гошо Петков, проф. д.н. Майяна Митевска, Емилия Лазарова, Петя 

Радева, Веселин Стефанов (УниБИТ). Иновативни лидерски практики в 
образователна среда 

14.20–14.30 ч. Проф. д.ик.н. Евгений Сачев (УниБИТ). Теоретична постановка на джендър 
концепцията 

14.30–14.40 ч. Проф. д.н. Майяна Митевска-Енчева, проф. д.н. Гошо Петков, Тодор Рунтев 
(докторант, УниБИТ). Оценка на адаптивно-иновативния стил в образователна 

среда 

Кафе пауза: 14.40–15.10 ч. – Заседателна зала  

Модератори: проф. д.т.н. Елена Шойкова, доц. д-р Боян Жеков, доц. д-р Евгения Ковачева 

15.10–15.20 ч. Проф. д.н. Иван Гарванов (УниБИТ), Димитър Димитров (Университет 
„Проф. Асен Златаров“ Бургас, докторант, УниБИТ). Проектиране и тестване на 
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транспортна система с две инфрачервени бариери 

15.20–15.30 ч. Доц. д-р Росица Иванова (УНСС, катедра „Счетоводство и анализ”). По някои 
въпроси на използването на финансовите показатели в бизнес анализа 

15.30–15.40 ч. Доц. д-р Боян Жеков, проф. д-р Румен Николов, Яна Парушева (магистър, 
УниБИТ).  Изкуствения интелект и 5G 

15.40–15.50 ч. Доц. д-р инж. Румен Драганов (УниБИТ). Моделиране на платформи за управление 

на туризма чрез блокови системи (блокчеин) 

15.50–16.00 ч.  Д-р Росица Олсон (Византия Интернешънъл ЕООД) Икономически измерения на 

бранда на научните и образователни институции в България – кратък сравнителен 

анализ 

16.00–16.10 ч. Д-р Валя Симеонова (УниБИТ, Министерство на отбраната). Бизнес комуникации и 
етикет в съвременните организации 

16.10–16.20 ч. Д-р Мария Гюлеметова (преподавател, НБУ). Модел на обучение за екологична 
сигурност чрез примери на проблемно-ситуационен метод на играта  

16.20–16.30 ч. Петя Петкова (докторант), доц. д-р Боян Жеков, Виолета Колева (УниБИТ). 

Интернет на Нещата в Логистиката и живота на продуктовия цикъл 

16.30–16.40 ч. Павлина Николова (Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“, докторант, 
УниБИТ), доц. Георги Димитров. Софтуерно приложение Navzikaq за изследване 
на мръсен въздух в град София 

16.40–16.50 ч. Георги Сейменов (докторант, УниБИТ), проф. д-р Георги П. Димитров (УниБИТ). 
Необходимост от системи за електронен документооборот в държавната 
администрация 

16.50–17.00 ч. Димитър Димитров (Унив. „Проф. Асен Златаров“ Бургас, докторант, УниБИТ).  
Логика на охранителна система за управление и вземане на решение 

17.00–17.10 ч. Гергана Луканова (докторант, УниБИТ), проф. д-р Георги П. Димитров (УниБИТ). 
Agile Retrospective: какво, защо и как 

17.10–17.20 ч. Таня Островска (докторант, УниБИТ), Велиян Димитров. Преглед на софтуерните 

инструменти за разработване на приложения с виртуална реалност и добавена 

реалност 

17.20-17.30 ч. Лиляна Петкова (докторант, УниБИТ). Стандарти за сигурност в софтуерното 

разработване 

17.30-17.40 ч. Панайот Гиндев (студент, УниБИТ). Уебсайтът – предизвикателство или прозорец 

към модерното университетско образование 

Обща дискусия 17.40–18.10 ч., зала „Тържествена“ 
Коктейл: 18.10–19.30 ч. –  Заседателна зала  

*** 

Четвърта секция СИГУРНОСТ, КИБЕРСИГУРНОСТ – XXI век 

Зала 214, УниБИТ 

Модератори: проф. д-р Евгений Манев 

13.00–13.10 ч. Доц. д-р Красимир Коев (Катедра по спешна медицина, Медицински университет, 
София). Значението на здравната сигурност като елемент на система националната 
сигурност 

13.10–13.20 ч. Гл. ас. д-р Сергей Модев (УниБИТ). Съвременни предизвикателства пред 
обществените политики 

13.20-13.30 ч. Д-р Стефания Мирческа (Ministry of information technology and administration, R. 

Macedonia). Разработване и внедряване на платформа за защита на кибернетичната 
инфраструктура и нейното функциониране 

13.30–13.40 ч. Д-р Иван Миланов (Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет). 
Миграционната обстановка в Република България и нейното въздействие върху 
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системата на националната сигурност 

13.40–13.50 ч. Д-р Иван Миланов (Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет). 
Особености на етническите, културните и религиозни характеристики на 
мигрантите в Република България - възможности за интеграция в българското 
общество. 

13.50–14..00 ч. Васил Панайотов (докторант, УниБИТ). Защита на информационните системи 

Модератор: п. проф. д-р Емил Люцканов 

14.00-14.10 ч. Проф. д-р Евгени Манев (УниБИТ). Сигурността – концепция за измерване 

14.10-14.20 ч. Гл. ас. д-р Николай Крушков (УНСС), проф. д-р Ст. Мичев (УниБИТ). Управление 
на защитената информация  

14.20-14.30 ч. Проф. д.ик.н. Стефан Симеонов (УниБИТ). Проблеми на обществената сигурност 

14.30-14.40 ч. Проф. д-р Владя Борисова (УНСС), проф. д-р Ст. Мичев (УниБИТ). Домейн имената 
– средство за корпоративна сигурност  

14.40-14.50 ч. Проф. д-р Стефан Мичев,  УниБИТ Проблеми на моделирането на сигурността 

14.50-15.00 ч. Станимира Чубатарова (УниБИТ).  Приложимостта на Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година в сектора за сигурност 

15.00-15.10 ч. Проф. д.т.н. Атанас Начев (УниБИТ), В. Джелепов. Тенденции при хакерските атаки 

15.10-15.20 ч. Проф. д.т.н. Атанас Начев (УниБИТ), В. Джелепов. Моделиране на заплахите и 
оценка на ефективността на системите за защита на информацията в среда на 
автоматизирани системи за управление 

15.20-15.30 ч. Проф. д.т.н. Атанас Начев (УниБИТ), Виктория Янакиева. Тенденции в решаването 
на проблема „надеждност на програмното осигуряване“ на големи 
информационни системи 

Кафе пауза: 15:30-16:00ч. – Заседателна зала 

Модератор: проф. д-р Евгени Манев 

16.00-16.10 ч. П. проф. д-р Емил Люцканов (УниБИТ). Проблеми на регионалната сигурност 

16.10-16.20 ч. Д-р Диан Димитров (УниБИТ). Криптовалутите – средство и обект на 
киберпрестъпления в контекста на финансовата сигурност на държавата“ 

16.20-16.30 ч. Милена Колева (Председател на Районен съд, Стара Загора, докторант УниБИТ). 
Електронното призоваване, като първа важна стъпка при въвеждане на 
електронното правосъдие 

16.30-16.40 ч. Проф. д.н. Мария Нейкова, д-р Славка Димитрова (БСУ). За ефективността на 
наказанията 

16.40-16.50 ч. Стефан Банков, Виолета Вълчева (УниБИТ). Прозрачността като антикорупционен 
механизъм при възлагане на обществени поръчки в сигурността и отбраната 

16.50-17.00 ч. Доц. д-р Константин Казаков, Ралица Йотова, Йоана Веселинова, Георги Георгиев, 

Илияна Димова, Денис Стефанов (УниБИТ). Ефективност на комуникационните 
антикорупционни кампании в университетска среда 

17.00-17.10 ч. Ева Ценкова,  проф. д.пс.н. Майана Митевска (УниБИТ). Етническа идентичност на 
съвременния българин 

17.10-17.20 ч. Анна Тодорова (досторант, УниБИТ). Роля и място на основните фактори в сектора 
за сигурност 

17.20-17.30 ч. Нико Куков, проф. д-р Е. Манев (УниБИТ). Бреговата охрана – гарант за 
националната сигурност 

17:45-18:45 ч. Кръгла маса: Дискусия „Основни понятия на теорията на сигурността“  

Модератор проф. д-р Стефан Мичев 

Коктейл: 18.10-19.30 ч. –  Заседателна зала 
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Пета секция УНИВЕРСИТЕТСКА МЛАДЕЖКА АКАДЕМИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ 

Зала „Тържествена“ 

13:00–14:30 ч. проф. д.н. Андрей Викторович Манойло – Майсторски клас на тема: „Съвременни 

информационни войни“ 

Кафе пауза: 14.30–14.50 ч. – Заседателна зала  

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ 

Модератор: гл. ас. д-р Мирияна Павлова 

14.50–14.57 ч. Гл. ас. д-р Мирияна Павлова (УниБИТ). Пропагандата в социалните мрежи – 

оръжието на ХХІ век 

14.57–15.04 ч. Гл. ас- д-р Десислава Стоева (УниБИТ). Гражданското общество и медиите – фактор 

за сигурността 

Участие с постер 

Ангел Дуков (студент , УниБИТ). Образованието като елемент влияещ върху човешките ресурси в 

сигурността и отбраната  

Станислав Любенов и Михаил Костов (студент, УниБИТ). Демографски 

апокалипсис: демографски аспекти на националната сигурност." 

Велиян Димитров (студент, УниБИТ). Анализ на злоупотребите с лични данни 

БИБЛИОТЕЧНИ НАУКИ И ПРАВНА КОМПЕТЕНТНОСТ 

Модератор: гл. ас. д-р Поли Муканова 

15.04–15.11 ч. Ас. д-р Камелия Планска – Съвременно състояние на информираността на 

професионалните фотографи по проблемите свързани с интелектуалната 

собственост 

15.11–15.18 ч. Евелина Здравкова (докторант, УниБИТ). Медийната екосистема в условията на 

единен цифров пазар 

15.18–15.25 ч. Светослава Димитрова (докторант, УниБИТ). Обработка на личните данни от 

служба ГРАО 

15.25–15.32 ч. Цветелина Накова (докторант, УниБИТ). Необходимост от въвеждането на 

стандартизацията в България  

15.32–15.39 ч. Гл. ас. д-р Елисавета Цветкова (УниБИТ). Ефективно използване на библиотечно-

информационните ресурси и услуги 

Участие с постер 

Мария Гуркова, Емилия Цанова (студенти, УниБИТ). Осиротелите произведения като обект на 

авторско право  

Анелия Каралейна (студент, УниБИТ). Народните художествени занаяти като обект на правна 

закрила 

Виден Свиленов, Антон Зарев, Кристиян Грациети (студенти, УниБИТ). Съпоставителен 

интелектуалноправен анализ в областта на компютърните програми с отворен код 

Нели Нинова, Цветелина Пешева, Йоана Жекова, (студенти, УниБИТ). Интелектуалноправни 

аспекти в киноиндустрията в България 

Памели Делева, Ивайло Стоянов (студенти, УниБИТ). Университет, университетски 

библиотеки.  
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И КИБЕРСИГУРНОСТ 

Модератор: гл. ас. д-р Пепа Петрова 

15.40–15.47 ч. Гл. ас. д-р Катя Рашева (УниБИТ) – Формиране на „Data Science“ компетентност за 

преодоляване на дигиталното неравенство 

15.47–15.54 ч. Даниел Бочуков,  гл. ас. д-р Пепа Петрова (УниБИТ). Изграждане на социална 

студентска система за подпомагане на учебния процес в УниБИТ 
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15.54–16.03 ч. Кристиян Алексиев (докторант, УниБИТ), проф. д-р Георги Димитров (УниБИТ). 

Подход за управление на автономен робот с микроконтролер Arduino 

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО 

Модератор: Доц. д-р Християн Атанасов 

16.03–16.10 ч. Гл. ас. д-р Поли Муканова (УниБИТ). Приписките – опит за експониране в 

дигитална среда 

16.10–16.17 ч. Гл. ас. д-р Соня Спасова (УниБИТ). Междуинституционално сътрудничество  за 

интеграция и социализация на културно-историческото наследство в училище 

16.17–16.24 ч. Росица Николова (докторант, УниБИТ). Култът към св. Иван Рилски  

16.24–16.31 ч. Поли Карастоянова (докторант, УниБИТ). Специфика на лидерските практики в 

туристическия бранш 

16.31–16.38 ч. Мартин Захариев (докторант, УниБИТ). Ниво на зрялост на управление на 

неосезаеми активи в туризма 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЕТО 

Модератор: гл. ас. д-р Елисавета Цветкова 

16.38–16.45 ч. Доц. д-р Магдалена Гарванова (УниБИТ) , Теодора Иванова , Антония Шуманова, 

Мирослава Павлова (студенти, УниБИТ). Психологически аспекти на интернет 

зависимостта 

16.45–16.52 ч. Гл. ас. д-р Иглика Гетова (УниБИТ). Модели за оценка на качеството на 

образователния процес  

16.52–16.59 ч. Руска Манолова (докторант, УниБИТ).  Материалната база като предпоставка при 

избора на висше училище – процес и анализ 

16.59–17.06 ч. Жана Ганчева (докторант, УниБИТ).  Научна комуникация и мобилност от гледна 

точка на проблема за тенденции и евристика в науката 

17.06–17.13 ч. Анжела Димчева (докторант, УниБИТ). Аксиология на творческото общуване –      
философски проекции на изследователското поле 

17.13–17.20 ч. Марияна Таланова (докторант, УниБИТ). Комуникационни аспекти на културната 

дипломация 

17.20-17.25 ч. Гл. ас. д-р Калина Минчева (УниБИТ). Европейски авторски книги до края на ХХ век 
издавани в България 

Участие с постер 

Деница Крумова и Анелия Бучова (студенти, УниБИТ). Взаимодействие между текста и 

илюстрацията в детската книга „Червената шапчица и градът”  

МЕЖДУНАРОДЕН ЛЕТЕН ЮГОИЗТОЧЕН УНИВЕРСИТЕТ 

Модератор: гл. ас. д-р Диана Стоянова  

17.25-17.32 ч. Гл. ас. д-р Диана Стоянова (УниБИТ).  „Learning by doing” или как бързо и лесно да 

мотивираме младите хора да станат част от научното изследване? 

17.32–17.39 ч. Ралица Йотова (докторант, УниБИТ). Информационният анализ – ключов фактор в 

производството на нови знания 

17.39–17.46 ч. Лора Величкова (докторант, УниБИТ).   Езикът на метафората в съвременната 

реклама в България 

17.46–17.53 ч. Симона Душева (студент, УниБИТ), Георги Гърков (студент, УниБИТ). Образи и 

цветове по долното течение на р. Тунджа – представяне на научно-изследователски 

филм за обществените процеси и културно-историческото наследство в района на 

община Елхово. 

 



10 

 

Участие с постер 

Ева Ценкова, Петя Алексова (студенти, УниБИТ). Съвременни подходи за генериране на нови 

знания, чрез активното участие на студенти в научни изследвания на терен  

Анелия Бучова (студент, УниБИТ). Анализ и оценка на актуалното състояние на вестник 

„Тракия“ (1894–1934). Резултати от научно-изследователска работа на терен в района на община 

Малко Търново  

Моника Вълкова (студент, УниБИТ) – Съвременен прочит на вестник Тракия (1894–1934) – 

актуалност и значимост  

Ивайло Венчев (студент, УниБИТ). Съвременни подходи за проучване на културно-

историческото наследство в района на Югоизточната граница с Република Турция  

Георги Георгиев (студент, УниБИТ) Мигрантите от Близкия изток – възможни насоки за действие 

на българската държава  

Обща дискусия 17.40–18.10 ч., зала „Тържествена“ 
Коктейл: 18.10–19.30 ч. –  Заседателна зала  


