
НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА  

„ДОСТЪП ДО КНИЖОВНОТО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО ЧРЕЗ БИБЛИОТЕКИТЕ“  

Посветена на 155-годишнината от създаването на РБ „Априлов – Палаузов“ в Габрово 

 

26 ОКТОМВРИ 2016 (сряда). Регионален исторически музей - Габрово 

12.00 - 12.30. Регистрация. 

12.30 – 13.00. Откриване. Приветствия. Поздравления. 

13.00 – 13.10. Д-р Емилия Милкова, инж. Радка Калчева (РБ „Пенчо Славейков“ – Варна). 

"Дигитализацията - вчера, днес и утре" 

13.10 – 13.20. Юрия Сматракалева  (фирма „Софтлиб“). Софтуерни решения в помощ на 

дигитализацията на книжовното културно-историческо наследство чрез библиотеките 

13.20 – 13.30. Росен Йосифов (РИМ – Габрово). Проект „Съвременни подходи за проучване, 

представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово” 

13.30 - 13.40 Доц. д-р Калина Иванова, д-р Иван Александров (РНБ „П.Р. Славейков“ – 

В.Търново). Дигитална културна съкровищница "Север +" - достъп до културно - историческото 

наследство в библиотеки, музеи, галерии и други институции 

13.40 – 13.50. Д-р Росица Добрева (РБ „Стилиян Чилингиров“ – Шумен). Ролята на 

библиотеката за съхраняване и социализация на местно културно наследство: 

предизвикателства, възможности и решения 

13.50 – 14.00. Калина Николова (РБ „Христо Ботев“ – Враца). Дигиталната библиотека на РБ 

"Христо Ботев"- град Враца 

14.10 – 14.20. Нина Иванова (РБ „Априлов – Палаузов“). Библиографско описание и 

дигитализация на книжовни културни ценности в Регионална библиотека "Априлов-Палаузов" - 

Габрово по проект "Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното 

културно-историческо наследство на област Габрово"  

14.20 – 14.30. София Пейчева (РБ „Емануил Попдимитров“ – Кюстендил). Регионалното 

културно наследство в контекста на европейската културна политика (Опит за интегриран 

модел - регион Кюстендил)  

14.30 – 14.40. Доц. д-р Живка Радева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“). Библиотечните издания 

и достъпът до книжовното наследство. Традиции и промени 

14.40 – 14.50. Събина Анева (НАБИС). Фондация НАБИС - отговор на предизвикателствата 

14.50 – 15.00. Светлозар Мечков (фирма „РС-ТМ“). Ползване на дигитални колекции от 

различни входни точки на програмен продукт АБ 



15.00 – 15.30 - Кафепауза 

15.30 – 15.40. Доц. д-р Цветанка Панчева, гл. ас. д-р Ели  Попова (СУ „Св. Климент Охридски“). 

Дигитализацията на културното наследство в контекста на модерното образование по 

библиотечно-информационни науки (Идеи и практики в СУ) 

15.40 – 15.50. Проф. Симеон Недков. Виртуализация и визуализация на съвременните музеи 

15.50 – 16.00. Доц. д-р Мариела Нанкова  (УНИБИТ). Възможности за участие на библиотеките 

в културния туризъм чрез осигуряване на достъп до книжовното културно-историческо 

наследство 

16л00 – 16.10. Ангелина Цветанова. Дигитализация на историческото наследство от документи, 

съхранени във фондовия комплекс на Държавен архив – Монтана 

16.10 – 16.20. Борислава Маноилова. (Академична библиотека НАТФИЗ). Създаване и 

управление на специализирана Е-библиотека с научен текстов и визуален архив в областта на 

сценичните и екранните изкуства. Във фокуса на Вашето внимание - непубликувани 

драматургични текстове 

16.20 – 16.30. "Из книжовното културно-историческо наследство на Област Габрово": виртуална 

изложба 

17.30 ч. Среща на директорите на регионалните библиотеки – Залата на РБ „Априлов – 

Палаузов“ - Габрово 

 

27 ОКТОМВРИ 2016 (четвъртък). Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ 

9.00 ч. – 10.00 ч. Посещение на Дигиталния център. Въпроси и отговори. Дискусия. Закриване. 

10.00 ч. Посещение на Интерактивен музей на индустрията  - Габрово (след предварителна 

заявка) 

 


