УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
УНИВЕРСИТЕТСКА МЛАДЕЖКА АКАДЕМИЯ
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ (УМЛАУЗ)

УЪРКШОП
в рамките на ЮНЕСКО научна конференция
QED'17 „Децата в дигиталната ера“

Модератори на уъркшопа:
Гл. ас. д-р Поли Муканова & гл. ас. д-р Християн Атанасов
(Ръководители на експертни групи в УМЛАУЗ)

20 септември, 2017
София, Столична библиотека
зала „Надежда“, 16.00-17.30 ч

Резюме
Знанията и уменията са най-ценните икономически качества на личността – те гарантират подобра конкурентоспособност и по-високи доходи. Университетската младежка академия за
управление на знания активно работи в посока повишаване на конкурентоспособността на
своите възпитаници, ето защо представянето на техните проекти и разработки е основен фокус
на тематичния уъркшоп.
Целева аудитория:
Млади учени, докторанти и студенти.
Продължителност:
90 минути
Цели на семинара:
Представяне на проекти и разработки на млади учени, участващи активно в Университетската
младежка академия за управление на знания в УниБИТ. Популяризиране на постижения пред
нови публики и обмен на опит.
Формат на семинара:
Презентации с покана

ПРОГРАМА
20 Септември 2017 г. (сряда)
16:00–16.10 ч.

16.10-16.25 ч.
16:25-16:40 ч.

16:40-16:50 ч.
16:50-17:00 ч.

17:00-17:10 ч.
17:10-17:20 ч.

17:20-17:30 ч.

Очаквани
резултати

"Университетска младежка академия за управление на знания - една добавена
реалност в реалността на УниБИТ"
Ас. Камелия Планска – УМЛАУЗ
"Дигитални колекции на българските държавни архиви"
Гл. ас. д-р Християн Атанасов - УМЛАУЗ
"Роля и значение на обучението по интелектуална собственост в областта на
медиите и фотографията в университетска среда"
Докторант Евелина Здравкова
"Дигиталната фотография като обект на интелектуална собственост през 21 век"
Ас. Камелия Планска – УМЛАУЗ
"В обувките на студента" – практики в обучението на студенти по печатни
комуникации в дигиталния свят "
Гергана Янчева – УМЛАУЗ
"Кино в длан: # българка 2.0"
гл. ас. д-р Диана Стоянова, Ралица Йотова, Василка Караиванова
"Интердисциплинарни теренни проучвания на археологически обект Малкото
кале, с. Воден, община Болярово"
Петя Алексова, Ева Ценкова, Йоан Демерджиев
"Долмените в Странджа - археология и фолклор"
Василка Караиванова & гл. ас. д-р Диана Стоянова

Стимулиране на сътрудничеството между университетски преподаватели, изследователи,
докторанти, млади учени и студенти в областта на управление на знанието в различни области.

