
 Семинар за трансфер на технологии на тема 
“Предизвикателства пред използването на ресурси от големи дигитални библиотеки в 

образованието и гражданската наука” 

Еднодневен  семинар  на  тема  “Предизвикателства  пред  използването  на  ресурси  от 
големи дигитални библиотеки в образованието и гражданската наука”  се проведе на 9 
юли  2014  г.  в  Института  по  информационни  и  комуникационни  технологии.  Целта  на 
семинара  бе  да  представи  новите тенденциите  в  развитието  на  цифровите  библиотеки  в 
областта  на  културното  наследство  и  да  се  обсъди  най-добрите  практики  и  иновативни 
подходи за тяхното използване в областта на образованието и на т.нар. гражданското науката 
(гражданин наука). 

 Целта на семинара бе да се представят нови тенденции в развитието на дигиталните библиотеки 
от областта на културното наследство и да се обсъдят добри практики и иновативни подходи за 
тяхното  използване  в  образователната  сфера  и  в  т.нар.  гражданска  наука  (citizen  science). 
Семинарът  бе организиран в сътрудничество с фирмата Онтотекст  (http://www.ontotext.com/), 
изключително  успешна  в  областта  на  семантичните  технологии  и  тяхното  приложение  в 
различни  сектори,  вкл.  културно  наследство,  и  Bulgariana  (http://bulgariana.eu)-  агрегатор  на 
българско културно наследство за Europeana. 

Повече от 20 участници присъстваха на курса: изследователи, университетски лекции, 
представители на фирми и докторанти. 

Проведени бяха няколко лекции на теми: 

"Добри практики в използването на дигитални ресурси в областта на образованието и 
гражданското науката", Доц. Милена Добрева,  ръководител на Катедрата по 
библиотекознание, архивни и информационни науки на Университета в Малта; 
"Семантичните технологии в културното наследство", Д-р Владимир Алексиев, Онтотекст; 
"Кръжок Виртуален музей - пример за интегрирано познание", Петър Миладинов, Софийски 
университет "Св. Климент Охридски"; "Обогатяване на образователни ресурси с материали 
от дигитални библиотеки и други актуални тенденции в областта на е - обучението", Илиян 
Узунов, Онтотекст. 

Семинарът приключи с панелна дискусия за предизвикателствата за използване на ресурсите 
на цифрови библиотеки за образователни и научни цели. Основната тема беше свързана с 
практически въпроси / опит от реални житейски ситуации и проблеми. 


