СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“,
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – КАТЕДРА „АРХИВИСТИКА и ПИД”
И
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „АРХИВИ”

VІІІ КОНФЕРЕНЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТ АРХИВИСТИКА И
ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

ПРОГРАМА
„БЪЛГАРСКАТА УНИВЕРСИТЕТСКА АРХИВИСТИКА – ТЕОРЕТИЧНО РАВНИЩЕ, УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ
ПРОФИЛИ”

София
10-11 април 2014 г.
Бул. „Цар Освободител” № 15
Зала № 1 и Зала № 2 на Ректората

10 април, четвъртък, зала № 1 на Ректората
9.00–10.00 ч. – ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ
9.00 – 9.20 ч. – Откриване на конференцията и приветствия от СУ
(Ректорат и Деканат на ИФ).
Приветствие от доц. д-р Тодор Попнеделев, заместник декан на Исторически факултет
9.20-9.40 ч. – Приветствие от г-н Иван Комитски, Председател на ДА
„Архиви”.
9.40 -10.00 ч. – проф. д-р Андриана Нейкова (СУ) – Представяне на еиздание: Т. ІІІ, Част І от поредицата Университетски четения по архивистика.
10.00–10.30 ч. – Почивка (кафе-пауза)
Част І
Модератор: проф. д-р Юри Тодоров
10.30–10.50 ч. – проф. д-р Андриана Нейкова (СУ) – Специалност Архивистика и документалистика и професионалните профили на дипломираните архивисти в информационното мрежово общество.
10.50–11.10 ч. – проф. д-р Юри Тодоров (СУ) – Електронни документи,
архиви и дигитализация.
11.10-11.30 ч. – доц. д-р Анна Кочанкова (СУ) – Институционалният анализ в архивните програми: няколко методологически съображения.
11.30-11.50 ч. – доц. д-р Русалена Пенджекова (ПУ – Филиал Смолян) –
Изворознанието – пресечна точка между професионалните отговорности
на архивистите и историците.
11.30-11.50 ч. – доц. д-р Ана Игнатова (ВТУ) – Актуални проблеми на
Археографията в България.
11.50–12.10 ч. – проф. дин Стефка Петкова – Четения по архивистични
дисциплини извън специалност Архивистика.
12.10 – 12.30 ч. – доц. д-р Дарина Григорова (СУ) – Конструирането на украинските национални митове след 1991 г.
12.30 -13.30 ч. Почивка
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Част ІІ
Модератор: проф. д-р Андриана Нейкова
13.30-13.45 ч. – Ивелина Караилиева (Директор на Дирекция „Регионален държавен архив” – гр. В. Търново) – Професията „архивист” – перспективи за развитие. Размисли на един практикуващ архивист.
13.45-14.00 ч. – гл. ас. д-р Ивайло Аврамов (СУ) – Спецификацията MoReq
в ролята на международен стандарт.
14.00-14.15 ч. – ас. д-р Ралица Цветкова (СУ) – Към въпроса за преподаването на Историческа документалистика.
14.15-14.30 ч. – д-р Камелия Божинова (БИА, НБКМ) – Предизвикателства пред интердисциплинарните изследвания в съвременната архивистика
/документални извори за дейността на д-р Д. Моллов/.
14.30–14.45 ч. – Симеона Найденова (ЦДА) – Електронният опис–каталог
– нов формат архивен справочник.
14.45 -15.00 ч. – Почивка (кафе пауза)
15.00 – 15.15 – Веселина Антонова (Държавен архив – гр. Русе) – Иновативни практики при комплектуване на документи на политически партии и
обществени организации.
15.15 -15.30 ч. – Давид Нинов (НВИМ) – Проблеми на новия регламент на
Научния архив на музеите.
15.30 -15.45 ч. – Цветана Величкова (НА на БАН) – „За” или „против”
документалните обзори.
15.45-16.00 ч. – Цветан Радулов, Гергана Колева (НА на БАН) – Професионалните предизвикателства пред архивиста по пътя на една международна изложба: „Тарас Шевченко и България”.
16. 30 ч – Културна програма: Откриване на документална изложба на
тема: „Осъдени и спасени”, за участниците и гостите на конференцията в
Изложбената зала на ДА „Архиви”, ул. „Московска” № 5.
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11 април, петък, зала № 2 на Ректората
Част ІІІ
Модератор: доц. д-р Русалена Пенджекова
9.30-9.45 ч. – Наташа Бангьозова-Димчева (ДАА) – Методическият кодекс – гарант за устойчивост на държавната политика в областта на архивното дело.
9.45-10.00 ч. – Мануела Желязкова („МБАЛ НКБ” ЕАД) – Електронно управление и дигитализация на учрежденския архив в здравните заведения.
10.00 -10.15 ч. – Дора Тинчева (студентка в специалност АД, СУ) –
Акад. Иван Дуйчев: най–добрият архивист сред историците и най–добрият
историк сред архивистите.
10.15-10.30 ч. – Адриана Станчева ( СУ) – Хилъри Дженкинсън и неговото научно наследство през погледа на един студент в специалност Архивистика и документалистика.
10.30 – 11.00 ч. – Почивка (кафе пауза)
11.00 -11.30 ч. – доц. д-р Русалена Пенджекова (ПУ – Филиал Смолян) –
Презентация в чест на един юбилей!
11.30 -12.30 – Дискусия и закриване на конференцията.
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