Асоциация „Развитие на информационното общество“
Институт по математика и
информатика при БАН - София

Пловдивски университет
„Паисий Хилендарски“

ПРОГРАМА
на

Дванадесетата конференция

„Образованието и изследванията в

информационното общество”

30-31 май 2019 г.
зала „Съединение”, Регионален исторически музей
зала 6, Дом на науката и техниката
Пловдив

30 май 2019 г., четвъртък

зала „Съединение”, Регионален исторически музей
09:00 -10:00 Регистрация

Форум „Дигитална трансформация на библиотеките в
постинформационното общество“
10:00 Откриване. Приветствие на Виктор Янков, заместник-директор
международна дейност на „Фондация Пловдив 2019“.
10:10 Милена Добрева (UCL Qatar, Доха, Катар), Иновационните лаборатории в
библиотеките и тяхната роля за препозициониране на библиотеките в
иновационния процес, доклад по покана
10:40 Кирил Симов (ИИКТ – БАН), Integrated Language and Knowledge Resources for
CLaDA-BG, доклад по покана
11:10 Красимира Александрова (директор на Националната библиотека „Св. св.
Кирил и Методий“), Представяне на проекти по дигитализация на
книжовното наследство
11:40 Кафе-пауза
11:50 Силвия Найденова (директор на Централната библиотека на БАН),
Представяне на проекти по дигитализация на книжовното наследство
12:10 Радостина Тодорова (директор на Библиотека на Нов български
университет), Програма за дигитализация в подкрепа на образованието и
научните изследвания в Нов български университет
12:30 Радка Калчева (директор на Регионална библиотека "Пенчо Славейков"Варна), Представяне на проекти по дигитализация на книжовното
наследство
12:50 Димитър Минев (директор на Народна библиотека "Иван Вазов"Пловдив), Представяне на проекти по дигитализация на книжовното
наследство
13:00 Николай Кънчев (зам.директор на Нац.изд.ателство „Аз-буки“–МОН), Нови
предизвикателства пред научната периодика
Обедна почивка
14:00 Кристина Върбанова-Денчева(УниБИТ), Дигиталната трансформация на
научните библиотеки след „Европа 2020“ и подготовка на специалисти за
осигуряване на прехода „От открита наука към открита практика“

14:30 Галина Богданова (ИМИ-БАН), Документиране и запазване на културноисторическото наследство в регион Север+: технологични аспекти
и решени проблеми
14:45 Деница Младенова (УниБИТ). Библиотеките – създатели на дигитални
ресурси за българското културно наследство
15:00 Деница Димитрова (УниБИТ). Пожизненото образование – шанс за кадрово
осигуряване на библиотеките в началото на ХХI век
15:15 Агнеса Цветкова (УниБИТ). Креативните индустрии и библиотеките –
модели за създаване и управление на знания
15:30 Златогор Минчев (ИИКТ-БАН), Extended Reality Training Analytical Transcends
in the Future Digital Society
Дискусия по проблемите на дигитализацията на книжовното наследство и
дигиталната трансформация на научните и университетските библиотеки на
България – модератор проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева.

31 май 2019 г., петък
зала 6, Дом на науката и техниката
09:00 Ученическа сесия
Проекти на ученици от ОМГ „Акад.К.Попов“ – Пловдив
10:00 Боян Бончев (СУ), Персонализация и адаптация в образователни видеоигри
от тип пъзел, доклад по покана
10:30 Християн Димитров (СУ), Олга Георгиева (СУ), Metrics Data Analysis for Web
Service Selection
10:50 Бойко Банчев (ИМИ-БАН), Representations of trees and graphs: simple, general,
abstract, and efficient.
11:10 Кафе пауза
11:30 Милен Близнаков (ПУ), Георги Пашев (ПУ), Георги Тотков (ПУ), Софтуерни
инструменти за визуализация на динамични информационни ресурси
11:50 Валентина Тодорова-Лазарова (ТУ-Габрово), STEM обучение с роботи
Edison
12:10 Тодорка Терзиева (ПУ), Валя Арнаудова (ПУ-филиал Смолян), Евгения
Ангелова (ПУ), Методически подходи за прилагане на адаптация в учебния
процес чрез DisPeL

12:30 Елена Сомова (ПУ), Представяне на проект „Подкрепа за въвеждане на
планове за равенство между половете в академичните среди и
научноизследователската дейност“ по програма Хоризонт 2020 на ЕС.
12:50 Обедна почивка
13:30 Силвия Гафтанджиева(ПУ), Росица Донева(ПУ), Станислава Бъндева(ПУ),
Интелигентен анализ на данни за подобряване на резултатите от
обучението: състояние на изследванията в областта
13:50 Юлиана Пенева (НБУ), Венцислав Джамбазов (НБУ), Делян Керемедчиев (НБУ),
Innovative Practices In Educational Technology
14:10 Мария Жекова (ПУ), Георги Тотков (ПУ), Фреймов модел за представяне на
семантични роли и процеси за изграждане на естествено-езиков интерфейс
14:30 Георги Пашев (ПУ), Лиляна Русенова (ПУ), Георги Тотков (ПУ), Приложение
на системи за моделиране на бизнес процеси в автоматизирането на
административни процедури за обучение на работното място
14:50 Георги Пашев (ПУ), Фейсбук виртуален асистент за е-обучение
15:10 Борислав Стоянов (ШУ), One Modification of the Alternating Step Generator
15:30 Даниела Тупарова (ЮЗУ), Иваничка Нестерова (ЮЗУ), Представяне на
проект Coding4Girls
15:50 Емилия Николова (ЮЗУ), Образователни игри, подпомагащи обучението по
информатика в 8. Клас при изучаване на темата „Числата и техните
представяния“
16:10 Кирина Бойкова (ПУ), Един модел за формиране и оценка на професионални
и ключови компетентности у студентите
Дискусия и закриване на Конференцията

