
 

З А Я В К А  З А  У Ч А С Т И Е 

В 

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР  

НА ТЕМА: 

«ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ И ДИГИТАЛНИТЕ ХОРА» 

24 април 2019 г., 10:00 ч. 
Зала  «Тържествена», УниБИТ  1, бул. Цариградско шосе № 119, София 

 

ДАННИ ЗА АВТОРА/АВТОРИТЕ/СЛУШАТЕЛЯ: 
 

ИМЕ: ………………………………………………………………………………………………… 

ФАМИЛИЯ:…………………………………………………………………………………………. 

АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ: ……………………………………………………..................... 

НАУЧНА СТЕПЕН:…………… ……………………………………………………..................... 

МЕСТОРАБОТА/ОРГАНИЗАЦИЯ:………………………………………………………......... 

АДРЕС:………………………………………………………………………………………………. 

TЕЛ.:………………………............………….; E-MAIL:……………………………….…………. 

 

 

ТЕМАТИЧНИ ПАНЕЛИ: 
 

 Новите технологии и интелектуалната собственост; 

 Интелектуалната собственост в университетска среда; 

 Интелектуалната собственост в творческите индустрии; 

 Предизвикателства пред интелектуалната собственост в културно-историческото 
наследство; 

 Икономически аспекти на интелектуалната собственост; 

 Авторското право и библиотеките; 

 Защитата на личните данни и европейските граждани; 

 Свобода до информация и отворен достъп; 

 Електронно правителство и дигитално разделение. 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Отбележете в кой от тематичните панели ще участвате с доклад. 

 



 

ЗАГЛАВИЕ НА ДОКЛАДА 
 

Академична длъжност (ас., гл. ас., доц., проф.), научна степен (д-р, д.н.) Име и презиме на автора 1,  
Академична длъжност (ас., гл. ас., доц., проф.), научна степен (д-р, д.н.) Име и презиме на автора 2 

Месторабота на автора/ите – Катедра, Факултет, Университет1 
Месторабота на автора/ите – Катедра, Факултет, Университет1 

 
е-мейл: unibit@unibit.bg 1, е-мейл: unibit@unibit.bg 2 

 

Резюме на български език 

«Европейските граждани и интелектуалната собственост, възприятие, осъзнатост, поведение» е непериодично, рецензирано 

научно издание на Университета по библиотекознание и информационни технологии и Университетската младежка 

академия за управление на знания, която е основно структурно звено на Университета. В изданието  се публикуват доклади и 

научни съобщения, изнесени на Шестия национален семинар, носещ слоугъна на семинар. Всички публикувани материали се 

рецензират от утвърдени и водещи в съответната научна област специалисти. Авторите носят напълнo и изцяло 

отговорност за съдържанието на своите материали.  Подготвените за отпечатване материали трябва да са в обем до 10 

стандартни страници (Формат А4). Допускат се и по-обемни статии и доклади.  Приемат  се  за  публикуване  и  статии  

на  български  и  чуждестранни  учени  срещу заплащане по приета такса правоучастие. Текстът трябва да бъде набран на 

компютър във формат Microsoft Word и записан на диск и хартиен носител.  Материали  могат  да  се  изпращат  и  по е-

mail на  адрес: ippbg@unibit.bg,  приложени  като прикачен файл, заедно с придружаващите го документи: «Декларация за 

авторство», «Съгласие за публикуване» и сканирано платежно нареждане за «Такса правоучастие» (за лицата с такса-

правоучастие – т.е. всички външни за Университета и Академията).  

 

Ключови думи: интелектуална собственост, музикални произведения, Интернет, колективно управление на правата 

 

ТИПОЛОГИЯ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО: 
 

 Реална презентация – участникът представя лично доклада си, като презентацията е 15 
мин. (10 мин. за изложение + 5 мин. за въпроси и отговори); 

 Виртуална презентация – виртуално представяне на Power Point презентацията по време 
на семинара (не се изисква лично присъствие). Презентациите ще бъдат достъпни за 
участниците в семинара чрез плазмите по време на семинара; 

 Участие с постер – минимален формат на готовия плакат  640х440 мм, едноцветен или 
пълноцветен. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Отбележете начина на представяне с X. 
 
ВАЖНО: 
 Презентациите трябва да бъдат във формат Power Point и да бъдат изпратени на E-mail: 

ippbg@unibit.bg в срок до 20 април 2019 г., за да бъдат подготвени от техническия екип на 
форума. 

 Всички доклади, представени чрез реална, виртуална или постерна презентация, ще бъдат 
включени в програмата на семинара и ще бъдат публикувани в сборника от семинара. 

 Всички заявки се изпращат на E-mail адрес: ippbg@unibit.bg в срок до 31.03.2019 г.  
Лице за контакти: доц. д-р Тереза Тренчева – моб. тел. +359 889 645 400; +359 878 
645 413; 

 Важни срокове: 
25 март 2019 г. – Подаване на Заявка за участие  
31 март 2019 г.  –Получаване на потвърждение за участие 
15 април 2019 г. – Превод на таксата правоучастие 
20 април 2019 г. – Подаване на окончателния текст за публикуване и визитка на автора 
24 април 2019 г. – Провеждане на семинара 
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TITLE OF ABSTRACT [Garamont 12 point, bold, centred] 

 

Assist. Prof./Assoc. Prof./ Prof. /PhD/DSc Author Name(s) [Garamond, 11 point, italic, centred] 1 ,  
Assist. Prof./Assoc. Prof./ Prof. /PhD/DSc Author Name(s) [Garamond, 11 point, italic, centred] 2, 

Name of Institution for each author (Department, Faculty, University)  [11 point, normal, centred] 1,  
Name of Institution for each author (Department, Faculty, University)  [11 point, normal, centred] 2,  

 
e-mail: : unibit@unibit.bg 1, e-mail: unibit@unibit.bg 2 

 
 

Abstract in English 
 

The Abstract must be written in English. The text of the abstract should be minimum 170 words and maximum 350 
words.  
 
Key words: 5-7 key words or phrases  

 

 

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО!  

  

  

 Абстрактите трябва да бъдат написани на български и английски 
език в обем между 170 и 350 думи. 
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