
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ СОФИЯ-ОРЕЛ, 10 МАЙ 2018 Г. 

НА ТЕМА  

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ НА ПАМЕТТА – 

БИБЛИОТЕКИ, МУЗЕИ, АРХИВИ В ДИГИТАЛНАТА ЕРА 

О т к р и в а н е 

10.00-10.20 Приветствия 

Ръководство ФФ – проф. дфн Оля Харизанова, зам. декан 

Ръководство Катедра – доц. д-р Милена Миланова, ръководител Катедра БИНКП 

Ръководство на Орловския държавен институт по култура, г. Орел, Русия:  

Доц. Меркурьева Наталья Алексеевна – зам. ректор, кандидат на филологическите 

науки, декан на Факултета по документни комуникации  

Доц. Махонин Евгений Владимирович – зам. ректор по научна дейност и 

международни връзки на ФГБОУ ВО, кандидат на биологическите науки   

П р о г р а м а 

10.20-10.30 Създаване и представяне на дигитални колекции и онлайн изложби 

чрез платформата Омека 

Евгени Иванов, докторант 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ФФ, БИНКП 

10.30-10.40 Съхраняване на дигитално културно наследство 

Гл. ас. д-р Силвия Станчева 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ФФ, БИНКП 

10.40-10.50 Применение технологий баз данных в архивном деле: подходы, 

перспективы развития. [Прилагане на бази данни в архивите: подходи, 

перспективи за развитие] 

 

Грибкова Олга – магистър 1 курс по специалност Документознание и архивознание, 

Орловски държавен институт по култура (Русия, г. Орел) 

 

10.50-11.00 Мобильные приложения Национальной электронной библиотеки.  

[Мобилни приложения на Национална електронна библиотека] 

 

Цуканова София – магистър 1 курс по специалност Библиотечно-информационна 

дейност, Орловски държавен институт по култура (Русия, г. Орел) 



 

 

Кафе пауза 11.00-11.20 

11.20-11.30 Представяне на Българското възраждане в Националния исторически 

музей пред младата публика 

Ива Стоянова, докторант 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ФФ, БИНКП 

11.30-11.40 Дневниците на известни личности в библиотечни и архивни колекции 

Асен Георгиев Георгиев, докторант  

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ФФ, БИНКП 

11.40-11.50 К вопросу развития паломнического и религиозного туризма в России. 

[По въпроса за развитието на поклоннически и религиозен туризъм в Русия] 

Харитонова Надежда – бакалавър 3 курс по специалност Туризъм, Орловски държавен 

институт по култура (Русия, г. Орел) 

 

11.50-12.00 Интерактивные формы работы с музейной аудиторией в Орловском 

музее изобразительных искусств. [Интерактивни форми на работа с музейната 

аудитория в Музея за изящни изкуства в Орел] 

Загибалова Полина – бакалавър 4 курс по специалност Музеология и опазване на 

обектите на природно и културно наследство, Катедра история и музейно дело, Орловски 

държавен институт по култура (Русия, г. Орел) 

 

12.00-12.10 Изследване на информационно-търсещия процес в университетски 

библиотеки по модела на Култау 

Боряна Козарева, докторант 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ФФ, БИНКП 

12.10-12.20 Социализация на музейните обекти през XXI век в контекста на новите 

форми за комуникация с публиката 

Вяра Белева, докторант 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ФФ, БИНКП 



 

12.20-12.30 Культурное наследие в российских библиотеках: вопросы сохранения. 

[Културното наследство в руските библиотеки: проблеми на опазването] 

Оркина Дария и Филипов Дмитрий – бакалаври 3 курс по специалност Библиотечно-

информационна дейност, Орловски държавен институт по култура (Русия, г. Орел) 

 

12.30-12.40 Музеефикация недвижимых археологических памятников в Российской 

Федерации: проблемы и перспективы. [Музейно съхранение на недвижимите 

археологически паметници в Русия проблеми и перспективи] 

Ковалев Дмитрий – бакалавър 3 курс по специалност Библиотечно-информационна 

дейност, Орловски държавен институт по култура (Русия, г. Орел) 

 

12.40-12.50 Лингвистични средства за представяне семантиката на документите в 

български електронни библиотеки 

Ас. Мария Асенова Аврамова, докторант 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ФФ, БИНКП 

 

12.50-13.00 Бъдещето на нормативния контрол, заложено в международните 

документи за стандартизация на библиографското описание 

Надя Карачоджукова, докторант 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ФФ, БИНКП 

 

ОБЯД 13.00-14.00 

 

14.00-14.10 Рефлексиите на интернет и информационните технологиите върху 

различните музейни публики 

Иван Христов, докторант 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ФФ, БИНКП 

14.10-14.20 Новите поколения ползватели и новите подходи към тях от страна на 

институциите на паметта (Из опита на една читалищна библиотека) 

Анна Митева, докторант 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ФФ, БИНКП 



14.20-14.30 Сервисная доминанта библиотечно-информационного обслуживания в 

практике вузовских библиотек: современный подход и поиск новых форматов. 

[Доминанта на услугите в библиотечно-информационното обслужване на 

университетските библиотеки: съвременен подход и търсене на нови формати] 

Стьопина Наталия – аспирантка 3 курс по направление Езикознание и литературознание, 

профил: Библиотекознание, библиографознание и книгознание, Орловски държавен 

институт по култура (Русия, г. Орел) 

 

14.30-14.40 Повышение качества процесса обучения посредством развития 

информационной культуры преподавателя. [Подобряване на качеството на 

учебния процес чрез развиване на информационната култура на преподавателя] 

Остахова Юлия Александровна – преподавател в Катедра по информатика и 

документознание, Орловски държавен институт по култура (Русия, г. Орел) 

 

14.40-14.50 Социализация на обектите от „Долината на тракийските царе“. 

Весела Георгиева – бакалавър 4 курс, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 

ФФ, БИНКП 

 

14.50-15.00 Бази данни с академично стрийминг видео - издателство Alexander Street 

и БД Academic Video Online (AVON) 

Силвия Василева – бакалавър 4 курс, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 

ФФ, БИНКП 

 

15.00-15.10 Изучение научной биографики как перспективное направление истории 

российского библиотековедения. [Проучване на научната биографики като 

перспективно направление истирии на руския библиотековедения] 

Шичаокина Екатерина – магистър 2 курс по специалност Библиотечно-информационна 

дейност, Орловски държавен институт по култура (Русия, г. Орел) 

 

15.10-15.20 Социально-культурные технологии библиотек в формировании 

избирательной культуры молодежи. [Социално-културни технологии, прилагани  в 

библиотеките във формирането на предизборната култура на младежта] 

Цыганкова Елена Александровна – преподавател в Катедра по социално-културна 

дейност, Орловски държавен институт по култура (Русия, г. Орел) 



15.20-15.40 Библиотеките без книги 

Христо Атанасов – бакалавър 2 курс, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 

ФФ, БИНКП 

 

15.40-15.50 Интерактивно управление на библиотеките 

Жоан Шмедин – бакалавър 2 курс, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ФФ, 

БИНКП 

 

15.50-16.00 – Проектная деятельность в музейной практике.  [Проектна дейност в 

музейната практика] 

Беликов Иван – магистър 1 курс по специалност Социално-културна дейност, Орловски 

държавен институт по култура (Русия, г. Орел) 

 

16.00-16.10 Материализация интеллектуальных ресурсов в глобальной экономике. 

[Материализиране на интелектуалните ресурси в световната икономика] 

Матвеева Татяна – бакалавър, 4 курс по специалност Социално-културна дейност, 

Орловски държавен институт по култура (Русия, г. Орел) 

 

Кафе пауза 16.10-16.30 

16.30-16.40– Завръщане към библиотеката, музея, историята чрез съвременни 

дигитални технологии  

Александра Александрова, Десислава Михова - бакалавър 2 курс, Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“, ФФ, БИНКП 

 

16.40-16.50 – Виртуална реалност в музеите 

Георги Недялков, Матей Пашин – бакалавър 2 курс, Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“, ФФ, БИНКП 

 

16.50-17.00 Современные подходы в изучении религиозных экскурсий. 

[Съвременни подходи в изучаването на религиозни екскурзии] 

Титова Анастасия – магистър 1 курс по специалност Музеология и опазване на обектите 

на природно и културно наследство, Катедра по история и музейно дело, Орловски 

държавен институт по култура (Русия, г. Орел) 



17.00-17.10 Технология проведения квеста в музейном пространстве. [Търсещи 

технологии в музейното пространство] 

Каменская Олеся – магистър 2 курс по специалност Музеология и опазване на  обектите 

на природно и културно наследство, Орловски държавен институт по култура  (Русия, г. 

Орел) 

 

17.10-17.20 –  Холограмни брошури 

Сирма Дерменджийска  – бакалавър 2 курс, Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“, ФФ, БИНКП 

 

17.20-17.40 – Холограми и музеи 

Владислав Върбанов - бакалавър 2 курс, Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“, ФФ, БИНКП 

 

17.40-17.50 Злынковская свадьба: обрядовая традиция в условиях этнокультурного 

пограничья.  [Злинковска сватба: ритуална традиция в условията на 

етнокултурните гранични райони] 

Кияшко Виталий – магистър 1 курс по специалност Народна художествена култура,  

Орловски държавен институт по култура (Русия, г. Орел) 

 

17.50-18.00 Мультимедийные технологии в школьном музее. [Мултимедийни 

технологии в училищния музей] 

Чапкевич Ирина Михайловна – учител по математика и информатика, ръководител на  

Музей по история на Областно бюджетно общеобразователно учреждение – лицей № 4 

„Г.Б. Злотин“ (Русия, г. Орел) 

 

ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 

 


