ПРОГРАМА
Пролетна конференция

„Памет чрез медиите”
(Как медиите запазват и разчитат документите)

31 май и 01 юни 2012 г.
от 10.00 часа в заседателната зала на библиотеката, НБУ

31 май (четвъртък)
09.30 – 10.00 ч. Регистрация на участниците
10.00 ОТКРИВАНЕ
І сесия: 10.00 – 11.15 ч., водещ проф. д-р Михаил Мелтев, ръководител
на департамент „Масови комуникации”
Специален гост на конференцията:
Д-р Петър Кърджилов – киноисторик
Прожекция на немия документален филм
„Балканската война” реж. Александър Жеков /1912/г.
Прожекцията се посвещава на 100 - годишнината от
Балканската война.
Кафе-пауза 11.15 – 11.30
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ІI сесия: 11.30 – 13.30 ч., водещ гл. ас. д-р Стойко Петков
Гергана Божинова, Плюсовете и минусите на виртуалното
пространство като място за съхранение на информация
Владимир Михайлов, От Паисий Хилендарски до Михаил Мелтев
Росен Стоянов, Документалното кино като пропагандно средство
Сара Хамад, Социалните мрежи – съвременни носители на документи
за вечни времена или място за моментно споделяне
Александра Тошева, Съхранена ли е българската историческа памет
в медиите – книги и Интернет
Петя Александрова, Архивите на Албер Кан
Дискусия

01 юни (петък)
09.30 – 10.00 ч. Регистрация на участниците
10.00 ОТКРИВАНЕ
ІІI сесия: 10.00 – 11.30 ч., водещ доц. д-р Десислава Бошнакова
Изложба – презентация на плакати, изработени от студенти
в курса по „Творчество в ПР”
Тодор Панайотов, Памет чрез медиите. Ролята на централните
всекидневници
Кирил Гоцев, Памет и медии – как се разказва историята
Габриела Лозанова, „Уикипедия” – каква гаранция има за
достоверността на данните в Интернет енциклопедията
Ливия Никлина, Създаване и развитие на телевизионен фонд на БНТ
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Елена Драгостинова, Преображенията на мейкинга: от рекламното
хроникьорство до авторската рефлекция и концептуалната творба
Дискусия
Кафе – пауза – 11.30 – 11.45 ч.

ІV сесия: 11.45 – 13.00 ч., водещ доц. д-р Руси Маринов
Десислава Бошнакова, Дигитални отблясъци или отпечатъци
Александра Атанасова, Съхраняване на информация в социалните
мрежи и по-точно facebook
Райна Николова, Правна уредба на архивната дейност на медиите
Валентина Димитрова, Заменянето на печатния текст с екран е
възпрепятствано от информационна пропаст
Толя Стоицова, Трима мъдри европейци разговарят върху темата:
„Кой е „вечният” носител на информация”?
Анна Качарава, „Уикипедия” – каква гаранция има за достоверността
на данните в Интернет енциклопедията
Дискусия
Обедна почивка – 13.00 – 14.00 ч.
V сесия: 14.00 – 15.15 ч., водещ д-р Евелина Христова
Вяра Ангелова, Звуковата памет. Завръщането на Гласа.
Юдит Нийзел и Яна-Стефани Химме (студенти от Университета в
Бремен, Германия, които учат в НБУ, департамент „Масови
комуникации, по програма „Еразъм”), Немският уеб-базиран проект
„Паметта на нацията”
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Ралица Филипова, Кой е най-сигурният начин за съхранение на
информация?
Стойко Петков, Кой и защо би запазил вашето аудиовизуално
съдържание?
Лилия Загурска, Как се подбира документ – медия мониторинг и
ползата от него
Дискусия
Кафе – пауза – 15.15 – 15.30 ч.
VI сесия: 15.30 – 16.30 ч., водещ Юлиана Кънчева, докторант
Евелина Христова, Блог „Стара София” – научни архиви,
документални архиви, мемоари, сборници и още нещо
Десислава Данкова, Достоверна ли е информацията в онлайн
пространството? Фалшивата смърт на Габриел Гарсия Маркес
Мила Мутафчиева, Социалните мрежи – съвременни носители на
документи за вечни времена или място за моментно споделяне
Нона Делирадева, Плюсовете и минусите на виртуалното пространство
като място за съхранение на информация
Констанца Каралеева, Архивиране в БНТ
Дискусия
Кафе – пауза – 16.30 – 16.45 ч.
VII сесия: 16.45 – 18.00 ч., водещ проф. Владимир Михайлов, д.н.
Михаил Мелтев, Документално кино и памет
Юлиана Кънчева, Новородени технологии, които не успяха да пораснат
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Тодор Николов, Плюсовете и минусите на виртуалното пространство
като място за съхранение на информация
Камен Костов, Българската историческа памет в дигиталната епоха
Дискусия
ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Научен ръководител:
Проф. Владимир Михайлов, д.н.
Координатор:
Юлиана Кънчева, докторант
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