Дигитални библиотеки и образование
Уъркшоп в рамките на ЮНЕСКО научна конференция QED'17 „Децата в дигиталната ера“
Модератор на уъркшопа: проф. д-р Таня Тодорова
(зам. ръководител на ЮНЕСКО катедра „ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното
наследство“ и рък. на катедра „Библиотечен мениджмънт“ в УниБИТ)

21 септември, 2017, София, Столична библиотека, зала „Вяра“, 14.00-15.30 ч.
Резюме
Дейността на българските библиотеки, музеи, архиви и академични институции по осъществяването на дигитална
конверсия на културни материали и създаването на дигитални ресурси в подкрепа на образованието, научните
изследвания, на развитието на личността и обществото – е основен фокус на тематичния уъркшоп.
Целева аудитория:
Представители на библиотеки и културни институции, на образователни институции, на бизнеса.
Продължителност
90 минути
Цели на семинара
Представяне на добри практики и проекти. Популяризиране на постижения пред нови публики, обмен на опит.
Формат на семинара
Презентации с покана

Програма
14:00 – 14:15

Българската литературна класика – знание за
всички. Неизвестни архиви и културни контексти

14:15 – 14:30

Подходи в процеса на дигитализация
Национална библиотека "Св. Св. Кирил
Методий"

14:30 – 14:45

14:45 – 15:00

15:00 – 15:10
15:10 – 15:20

15:20 – 15:30

в
и

Книжовно-документалното
наследство
на
Централната библиотека на БАН в дигитална
среда
Старопечатните книги и новата библиографска
среда:
Дигитализация на репертоара на българската
възрожденска книжнина (1801–1878)
Университет - библиотека - образование и
дигиталният достъп
Мултимедийни образователни продукти в
сферата на културно-историческото наследство
(КИН)
Представяне на монографията „Услугите на
обществените библиотеки в Турция и България в
прехода към информационно общество“

Калина
Захова
(Институт
за
литература
БАН),
Велислава
Маринова (Столична библиотека).
Георги Бобев (ръководител на отдел
"Дигитална
библиотека"
в
Националната библиотека "Св. Св.
Кирил и Методий")
д-р Силвия Найденова (Директор на
ЦБ на БАН)
доц. д-р Васил Загоров (ръководител
на катедра „Библиотечни науки“,
УниБИТ)
д-р Мариана Петева (Директор на УБ
на Шуменския университет)
проф. д-р Валерия Фол, ас. д-р Олег
Константинов, доц. д-р Евгения
Ковачева
д-р Ахмет Алтай, Университет в
Къркларели, Турция.

Очаквани резултати
Стимулиране на сътрудничеството между създателите на дигитално съдържание и образованието и науката.

