МЕЖДУНАРОДНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА КАТЕДРА БИНКП
На 10.05 в Новата конферентна зала на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ се проведе деветата международна видеоконференция, организирана от
Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“, ФФ и
Орловския държавен институт по култура (ОДИК), Русия. Форумът е част от
поредицата събития, с които се отбелязва 65-годишнината от създаването на Катедрата.
В ОДИК се провеждат годишни Международни музейни четения, в рамките на които
протича и съвместната видеоконференция със СУ.
За девета поредна година Конференцията събира преподаватели, докторанти, студенти
от Софийския университет и представители на академичния състав и студентите на
Орловския държавен институт по култура, г. Орел, Русия. Форумът се утвърди през
годините като пространство за споделяне на идеи, на постигнати резултати в научната
и учебната дейност, на претворени в реалния живот добри практики и иновативни
инициативи. Традиция е и публикуването на електронен и/или печатен сборник с
изнесените доклади от двете страни. Водещата роля в организацията на събитието се
сменя на ротационен принцип.
Успехът на научния форум се доказва от устойчивия интерес от страна на студентите,
младите учени и преподаватели. Събитието привлича вниманието на академичната
общност и на други страни, които проявяват желание да се включат в дискусиите по
проблемите и бъдещето на културните институции.
Темата на всяка конференция се посвещава на актуални проблеми на библиотеките,
музеите и архивите. Преподавателите и студентите от двете висши учебни заведения
приемат предизвикателството да очертаят своите виждания и да представят своите
предложения за тяхното решаване и посоките в търсене на решения.
През настоящата година темата на конференцията беше: ПЕРСПЕКТИВИ ЗА
КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ НА ПАМЕТТА – БИБЛИОТЕКИ, МУЗЕИ, АРХИВИ В
ДИГИТАЛНАТА ЕРА. Актуалността и значимостта на темата не се нуждаят от
аргументация. Тя е част от изучаваните дисциплини; вълнува научната общност и стои
в центъра на съвременните научни форуми и дебати.
Поставена във фокуса на вниманието, темата предизвика очакван интерес и активност
от страна на младите хора и докторантския състав. В Конференцията взеха участие
десет докторанти, които подготвят своите дисертационни трудове в съвременните
направления на технологичното бъдеще на културните институции. Преподаватели от
Катедрата споделиха свои виждания за перспективите на библиотеки и музеи в новата
дигитална среда на информационното общество.
Много интересни презентации направиха студенти от втори и от четвърти курс.
Въпреки вълнението си те успяха да представят атрактивно своите идеи за бъдещето,
което всъщност е в техни ръце. Те дадоха доказателство за усвоени знания, но и заявка
за смело въображение и творческо неспокойство.

Форумът се проведе в колегиален, приятелски и творчески дух. За пореден път двете
страни установиха допирни точки в научните дирения, в разпознатите тенденции и
свериха посоките на развитие. Атмосферата на събитието потвърди ползата от
споделяне на идеи, на изследователски резултати, на виждания в общите сфери на
образователна и научна дейност. Те носят удовлетворение от оценения труд, повече
увереност от намерени съвпадения в посоките и идеите, вдъхновение за бъдещи
активни търсения в научните полета и в образователните дейности.
Конференцията даде възможност във виртуалното пространство да се осъществи
ползотворна за всички участници среща на идеи, провокирани от технологичния ни
днешен ден, вдъхнови младите хора да приемат предизвикателствата на утрешния свят.

