
 

БЮЛЕТИН (ФЕВРУАРИ 2013) 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ НАУЧНИ СЪБИТИЯ, ТЕКУЩИ 

КОНКУРСИ ЗА ПРОЕКТИ И СТИПЕНДИИ, ПОКАНИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ 

 

 

НАУЧНИ ФОРУМИ 

 

институция Институт по математика и информатика-БАН 

анотация Международна конференция „Цифрово представяне и 

опазване на културно и научно наследство“ (18-21 

септември 2013, В. Търново) 

подробности Доклади – пълни (до 10 с.), кратки и проектни (до 6 с.), ще се 

публикуват в сборник. Работни езици –  английски. Теми: 

Цифрови библиотеки, електронни архиви, хранилища, 

виртуални музеи, е-експозиции и енциклопедии за културно 

наследство.  

•    Виртуални реконструкции и интерактивни мултимедийни 

решения за музеи, театри, концертни зали, изложби и др.  

•    Цифрово възстановяване и съхранение на материално и 

нематериално културно наследство. Цифрово представяне и 

съхранение на паметници на културата в условия на риск.  

•    Отворен и споделен достъп и обмен на цифровизирано 

културно и научно наследство.  

•    Проблеми по опазване на интелектуалната собственост: 

установяване, акредитиране и управление на права върху 

цифрово съдържание.  

•    e-Инфраструктури за цифровизирано научно наследство.  

•    Цифрови библиотеки и агрегатори за трансфериране на 

цифровизирано богатство в европейското и световно цифрово 

пространство.  

•    Семантична обработка на обработка на знания за културно 

наследство. Техники за извличане на цифрови данни и знания.  

•    2D и 3D технологии, методи и средства за цифрово 

възстановяване и изграждане на значими образци от културното 

наследство.  

•    Използване, ефективност и дизайн на интерфейси за 

приложения в културното наследство. Многоезичност.  

•    Интерактивни системи в културната и креативната 

индустрия. Социални игри за представяне на научно и 

културно-историческо наследство.  

•    Учебни приложения на цифрови библиотеки с културно и 

научно съдържание.  

•    Цифровизация на културното наследство. Икономика на 

културния туризъм. 

срокове 15 юни 2013 

повече информация 

на 

dipp2013@math.bas.bg; dessi@cc.bas.bg; 

http://dipp2013.math.bas.bg/ 

 

 

mailto:dessi@cc.bas.bg


институция УниБИТ 

анотация Международна конференция  " Дигиталното настояще и 

дигиталното бъдеще: Икономически, културни, 

образователни, правни и технологични въздействия” (9-10 

април 2013, София, хотел „Метрополитън”) 

подробности Акцент - дигитализацията и разнообразните икономически, 

културни, образователни, правни и технологични въздействия, 

които оказват дигиталното настояще и дигиталното бъдеще. 

Теми: 1. Културни и образователни възможности на 

дигиталното настояще и дигиталното бъдеще; 2. 

Икономически, правни и технологични аспекти на дигиталната 

ера. Приложение на информационните и комуникационните 

технологии в хуманитаристиката; 3. Изследвания на 

обществения живот и културните институции в българските 

градове през Възраждането. Резюме на докладите/научните 

съобщения (до 0,5 с., A4) и кратко представяне на авторите до 

200 думи – и двата текста на български език и на английски 

език. Такса правоучастие – няма. 

срокове 25 февруари 2013 

повече информация 

на 

aulcompetition@abv.bg; dr.tanya.todorova@gmail.com 

 

 

институция ИФЛА 

анотация Конгрес на ИФЛА (17 - 23 август 2013, Сингапур) 

подробности  

срокове 15 май 2013 

повече информация 

на 

Регистрация на http://conference.ifla.org/ifla79/registration 

 

институция  

анотация Международна конференция „Количествени и качествени 

методи в библиотеките”(4-7 юни 2013, Рим, Университет 

„Сапиенца”) 

подробности Работен език – английски. Теми:  

1. Bibliographic Control  

2. Bibliometric Research 

3. Change of Libraries and Managerial techniques 

4. Changes in Learning, Research and Information needs and 

Behaviour of Users 

5. Climate Change Data 

6. Communication Strategies 

7. Data Analysis and Data Mining 

8. Development and Assessment of Digital Repositories  

9. Development of Information and Knowledge Services on the 

Public Library  

10. Digital Libraries  

11. Economic Co-operation and Development 



12. Energy Data and Information  

13. Environmental Assessment  

14. Financial strength and sustainability 

15. Health information services 

16. Historical and Comparative case studies related to Librarianship 

17. Information and Data on various aspects of Food and Agriculture  

18. Information and Knowledge Services 

19. Information Literacy: Information sharing, Democracy and 

Lifelong Learning 

20. Library Cooperation: Problems and Challenges at the beginning 

of the 21st century 

21. Library change and Technology  

22. Management 

23. Marketing 

24. Museums, Libraries and Cultural Organizations 

25. Music Librarianship  

26. Performance Measurement and Competitiveness  

27. Publications 

28. Quality evaluation and promotion of info  

29. Technology & Innovations in Libraries and their Impact on 

Learning, Research and Users 

30. Technology transfer and Innovation in Library management 

срокове 28 февруари 2013 

повече информация 

на 

http://www.isast.org/qqml2013.html 

 

 

 

 

институция Институт за етнология и фолклористика с Етнографски 

музей - БАН 

анотация Конференция "Добре дошли в Киберия!" Записки от 

дигиталния терен” (20 - 21 юни 2013, София) 

подробности Изследователски подходи, теоретични перспективи и 

методологически дискусии в изследванията на 

киберпространството и дигиталните култури: 

Социални измерения 

• Виртуални общности и нови социални мрежи 

• (Не)равенства, йерархии и граници в киберпространството 

Политически измерения 

• Виртуалност, гражданство и политическо участие. 

Политически ритуали, мобилизации и протести в 

киберпространството. 

• Виртуални места, хибридизация на публично и частно в 

киберпространството 

• Националната държава и киберпространството 

Културни и комуникационни измерения 

• Киберкомуникация, кибертекстове и дигитални жанрове. 

Дигитална компетентност и езикови особености 

• Кибер-, дигитално и интернет изкуство 



• Дигитални игри и игрови култури 

• Киберфолклор 

Психологически измерения 

• Виртуална и киберсетивност 

• Киберзависимости 

Юридически измерения 

• Знание, авторско право и културно наследство в Интернет 

• Кибернаблюдение и киберпрестъпления 

В конференцията ще бъдат включени студентски панели, 

участие в които могат да вземат докторанти и студенти в 

магистърски програми. Работен език: български. 

Такса правоучастие: няма. 

срокове 25 април 2013 г. 

повече информация 

на 

cyberconference2013@gmail.com 

 

 

институция Югозападен университет „Н. Рилски”; Международен 

университетски семинар за балканистични проучвания и 

специализации 

анотация XXII Международна кръгла маса "Той на Балканите" (25-

26 април 2013, Благоевград) 

 

подробности Целта на Кръглата маса е да обсъди критически различните 

представи и идеи за мъжественост през различни исторически 

епохи, социални класи и страни на Балканите. Специфичните 

мъжки роли, общества, ритуали, езици, идентичности и 

репрезентации ще бъдат разгледани. Ние искаме да подложим 

на дискусия господстващата представа за балканския 

патриархат, като обърнем внимание на разнообразието от 

мъжки идентичности, социални роли и биографични 

траектории. 

срокове 15 март 2013 

повече информация 

на 

bforum@swu.bg 

 


