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Abstract: „Knowledge society and 21st century humanism“ is a national scientific conference with interna-
tional participation held annually on 1st November at the University of Library Studies and Information Technol-
ogies and dedicated to the Day of the leaders of the Bulgarian Revival.

The aim is, along with the celebration of the Day of the leaders of the National Revival, to give the sci-
entific community the opportunity to present and get acquainted with the achievements in various themat-
ic areas of knowledge. The idea for holding this forum came from Assoc. Prof. Dr. Petar Parijkov, lecturer and 
head of the Department of Book Distribution and General Education Disciplines at the then College of Librar-
ianship in 2003.

The concept is to initiate an international scientific conference entitled „The Book: Future Time in the Past?!“ 
within the traditional Sofia Book Fair. After the death of Petar Parijkov in 2007 the conference was organized 
by Prof. Dr. Kristina Varbanova–Dencheva and the Department of Book and Society. Since 2019, the team has 
been organizing the conference includes lecturers from the Department of Comprehensive Studies and all de-
partments of the two faculties at ULSIT and is headed by Assoc. Prof. Dr. Lubomira Parijkova (Department of Li-
brary Sciences).

The report presents various stages of the organization of the conference, describing the mandatory ele-
ments, innovations over the years, following the traditions established over time.
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„Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“ е национална научна конференция с международ-
но участие, която се провежда ежегодно на 1 ноември в Университета по библиотекознание и информа-
ционни технологии и е посветена на Деня на народните будители. През 2022 г. ще се проведе двадесета-
та поред конференция. 

Целта на конференцията е да ознаменува Деня на народните будители, като даде възможност на на-
учната общност да се запознае с достиженията в различни тематични области на знанието. 

Докладът представя различни етапи от организирането на конференцията, като се описват задължи-
телните елементи, нововъведения през годините, следване на традициите, установени с времето.

Идеята за провеждането на този форум се ражда през 2003 г. от доц. д-р Петър Парижков, препода-
вател и завеждащ катедра „Книгоразпространение и общообразователни дисциплини“ в тогавашния Ко-
леж по библиотечно дело. Първоначалната концепция е да се инициира международна научна конфе-
ренция под наслов „Книгата: бъдеще време в миналото?!“ в рамките на традиционния Софийски панаир 
на книгата. Както самият Петър Парижков обяснява идеята си, futurum praeteriti (бъдеще време в мина-
лото) е „със сложна, двойна ориентация на действието. Така трябва да се тълкува и замисълът на конфе-
ренцията: въз основа на досегашното многовековно битие на книгата да отговорим на въпроса дали тя е 
само вчерашният ден на визуалната комуникация, има ли перспективи в утрешния ден и какви са те“ [1]. 
От 2003 г. до 2007 г. организатори на конференцията са именно доц. д-р Петър Парижков и академични-
ят състав на горецитираната катедра, а след смъртта на доц. Парижков организационният комитет се ръ-
ководи от проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева (катедра „Книга и общество“ – 2007–2018 г.). От 2019 г. 
екипът по организацията на конференцията включва докторанти, млади учени и доценти от Департамен-
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та по общообразователни дисциплини и от всички катедри на двата факултета при УниБИТ и е с ръково-
дител доц. д-р Любомира Парижкова (катедра „Библиотечни науки“).

Научният комитет на конференцията включва учени и експерти от България (от УниБИТ, гр. София, от 
Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, от Университета „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бур-
гас), от Иво Пилар Института по социални науки, Хърватска; от Скопския университет, Северна Македо-
ния; от Нишкия университет, Сърбия; от Тракийския университет, Турция; от Московския държавен уни-
верситет по печата, Русия; от Беларуския държавен технологичен университет; от Университета „Гилер-
мо Маркони“, Италия.

Официалните езици на конференцията са български и английски. След всяко издание на конферен-
цията се публикуват докладите в сборник. До 2010 г. конференцията има различни слогани, но общото и 
при всички се явяват будителите, словото и науката. 

Фигура 1. Корица на сборника, 2006 г.

В духа на последователност и приемственост се запазва името на конференцията „Обществото на 
знанието и хуманизмът на ХХІ век“, инициирано през 2010 г. от проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева. 
Със същото име е и сборникът от конференцията, който от 2019 г. всички участници получават в деня на 
събитието в електронен формат (Фиг. 2).

Фигура 2. Сборникът на дигитален носител, 2021

На всяка от проведените конференции се отбелязват важни годишнини и събития от историята на Бъл-
гария – 250-годишнината от създаването на „История славянобългарска“ от Паисий Хилендарски и вписва-
нето на годишнината в културния календар на ЮНЕСКО (2011 г.); 1150 години от Великоморавската мисия 
на Св. св. Кирил и Методий (2013 г.) и пр. Осемнадесетата конференция през 2020 г. се посвещава на 70-го-
дишнината на Университета по библиотекознание и информационни технологии като образователна ин-
ституция, през 2021 г. – на 165-годишнината от създаването на първите български читалища и първите чи-
талищни библиотеки – Народно читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови“ в гр. Свищов (основано на 30 яну-
ари 1856 г.), читалище „Постоянство“ в гр. Лом, Народно читалище „Добри Войников – 1856“ в гр. Шумен, а 
през настоящата 2022 г. – на 300-годишнината от рождението на Паисий Хилендарски.
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От години официалното откриване на конференцията е в Националната библиотека „Св. св. Кирил и 
Методий“, където освен представяне на пленарен доклад се връчват и учредените през 2019 г. от УниБИТ 
съвместно със Синдиката на българските учители и Министерството на образованието и науката Нацио-
нални награди за принос в образованието и науката на името на акад. Благовест Сендов.

Основните секции в конференцията отразяват важните за Университета по библиотекознание и ин-
формационни технологии научни области и направления, в които студентите получават своето академич-
но образование. 

Първата секция „Книжовност и хуманизъм“ е традиционна за конференцията, посветена на будители-
те. В нея се представят доклади от областта на литературата, философията, библиотекознанието, книгозна-
нието и науката за четенето, но и важни теми, свързани с илюстрацията на художествени книги и графично-
то оформление. Другите тематични панели са: Културно наследство – история, съвремие и перспективи, Ин-
формационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието, Сигурност – предизвика-
телства в XXI век. В секциите от първа до четвърта включително, освен доклади на колегията от УниБИТ, се 
включват и утвърдени учени от Института за балканистика с Център по тракология към БАН, от Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“, от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, от Висшето 
училище по застраховане и финанси, от Стопанската академия „Д. А. Ценов“ в гр. Свищов, от Университета 
„Проф. д-р Асен Златаров“ в гр. Бургас, от Бургаския свободен университет, от Министерството на отбрана-
та, от Народната библиотека „Иван Вазов“ в гр. Пловдив, от Русенския университет „Ангел Кънчев“, от Уни-
верситета „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Скопие, Северна Македония и др.

За УниБИТ като университет, който инвестира в развитието на младите хора и своите възпитаници, е 
от изключително важно значение, че дава възможност на своите студенти и докторанти да заявят своите 
научни позиции на конференцията „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“. Студентите и док-
торантите могат да представят собствени разработки като самостоятелни доклади или в съавторство с 
други студенти и докторанти. Петата секция Университетска младежка академия за управление на знания 
е за студенти, докторанти и млади учени. Забележителен е броят на участниците студенти и докторанти 
(над 50%) както от УниБИТ, така и от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивския уни-
верситет ,,Паисий Хилендарски“, Националната художествена академия, Университета „Проф. д-р Асен 
Златаров“ в гр. Бургас, от Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, от Висшето строително учи-
лище „Любен Каравелов“. Международните участници са от университети и научни институции от Герма-
ния, Австрия, Северна Македония, Косово, Люксембург, Испания.

За регистрацията на участниците за конференцията е създадена „Заявка“ в Google формуляр, като 
чрез нея се генерира таблица в Excel. По отношение на Заявката са направени някои настройки, така че 
авторите да получат съобщение в електронната поща, с която се регистрират за конференцията, за ус-
пешно подадена заявка; да дават възможност на авторите да извършват редакции в бъдеще именно чрез 
линка, който получават в пощата си, имайки копие от своите отговори; да качват файлове до 1 TB. Въпре-
ки възможностите, които изредих, мнозина от авторите не се възползват от линка за редакция на отго-
ворите си, и изпращат нови заявки. Това определено затруднява нашата работа и прави формулярът не-
ефективен. Друг проблем, който искам да посоча, е невъзможността да се обединяват клетки във форму-
ляра. Редове могат да се обединят, но това дава изключително много грешки и изтриване на редове от 
таблицата с други автори. Необходимо е да се активира платена приставка (extension) към Google форму-
ляри, чрез което тази функция да работи ефективно.

За тези четири години Заявката е оптимизирана, така че да изисква само най-важните за регистрация 
въпроси. Редактирана е в посока минимализиране на въпросите и улеснение на авторите. Още през 2020 
г. организационният екип взе решение да се събират директно докладите, като по този начин не се нато-
варва допълнително процеса по одобрение на участници в конференцията. Това, обаче, не означава, че 
доклад, който не отговаря на изискванията на конференцията „Обществото на знанието и хуманизмът на 
ХХІ век“ може да бъде приет. А изискванията са представени на сайта на конференцията и застъпват еди-
нен научен стандарт, наложил се отдавна в световен мащаб.

Въведохме двустепенен прием на доклада. Първоначално получените доклади преминават през 
оценка на техническите съответствия на доклада. Факт е, че това е най-големият „препъни камък“ за учас-
тниците. Форматирането на доклада и спазването на изискванията по отношение на оформлението на 
доклада са „изключително тежки“ за немалко участници. В действителност е създаден шаблон, чрез кой-
то ако директно се пише върху него, не би трябвало авторът въобще да се замисля за техническо оформ-
ление на доклада. В така наречения темплейт са описани подробно големина на шрифтове, отстояние и 
междуредие, но това е по-скоро с цел да се даде шаблон, върху който да се пише. Получава се феноме-
нът – тъй като участниците в научни форуми са четящи хора, именно поради тази причина да отдават тол-
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кова голямо значение на написаното и да срещат трудности при изпълнението на встъпителни отстъпи и 
заглавия на фигури, например. Участниците трябва да се придържат към приложения шаблон за форма-
тиране на изпращаните доклади. Задължително е спазването на структурата и обема за научен доклад – 
заглавие, автор/и, институция, резюме, въведение, методология, резултати, изводи/дискусия, заключе-
ние, използвана литература (в обем до 25 000 знака (включително паузите между знаците). Необходимо 
е в доклада да бъдат включени основната цел, методика и резултати от проучването – горепосочените 
стандарти. От изключително важно значение за организаторите на конференцията е подадените тексто-
ве да имат резюме на български и на английски език, кратка професионална справка за автора, заглавие 
на доклада и на английски език, както и ключови думи. Другият задължителен компонент са референци-
ите, които трябва да са транслитерирани, ако са на български или друг език, различен от английски език. 
И това не е екстравагантна „хрумка“ на организаторите, а опит да се спазват международните стандарти 
за цитиране и библиографско описание на Web of Science [2].

Ако трябва да бъдат посочени проблеми по отношение на текстовете, то именно в цитирането и тран-
слитерирането на източниците срещаме най-големи затруднения с авторите. Включително и такива, кои-
то открито се противопоставят да транслитерират източниците си и отказват да участват в конференция-
та поради това изискване към текстовете. Когато се опитваш да представяш качествен научен продукт, не 
можеш да пренебрегваш правилата, които се задават от безспорните авторитети като Web of Science, чи-
ито критерии сме си поставили за цел да покриваме. Един от 26-те критерия (Фиг. 3) на Web of Science за 
сборници от конференции [2] е именно цитирането да е на латиница или поне транслитерирано на лати-
ница, за да може да бъде индексирано коректно и да бъде лесно достъпно за останалите потребители.

Фигура 3. Description of Evaluation Steps and Criteria. Source: Web of Science Conference Proceedings Citation 
Index Evaluation Process and Selection Criteria – Clarivate [2]

Двама от членовете на екипа отговарят за техническото съответствие на всеки доклад, като попълват 
създадена в Google Form карта, а заключението от нея изпращат като писмо за корекции на всеки автор. 

Следващият етап по одобрението на докладите за националната научна конференция с международ-
но участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“ е разпределението на материалите към ре-
цензенти. Всеки текст се чете от двама независими рецензенти. Отговарящите за рецензионния процес 
хора от екипа избират според заявените научни интереси рецензенти за конкретния доклад, заличават 
имената и институцията на автора и изпращат до двама рецензенти доклада заедно с линк за попълване 
на специално разработена карта за оценка на научните качества на подадения доклад.

Рецензионният процес е анонимен. Всеки рецензент може да получи до два текста за рецензиране. 
От 2021 г. е предприет подходът авторите, заявили желание за участие в конференцията, да поемат анга-
жимент да рецензират до два доклада от своята сфера на научни изследвания. Този подход се оказа из-
ключително ползотворен и показа високото ниво на отговорност на участниците по отношение на чуж-
дите текстове. 

При одобрение докладите преминават към следващия етап – коректури и редакция на английските 
текстове. Вече окончателно редактираният и съгласуван с автора доклад е готов за публикуване в елек-
тронния сборник „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“, който е вписан в Националния ре-
ферентен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД.

Още с поемането на ръководството на конференцията през 2019 г. бе инициирано създаването на 
двуезичен сайт с множество функционалности. Сайтът постоянно се актуализира. 
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Фигура 4. Сайт buditeli.unibit.bg

Конференцията присъства и в социалните мрежи – Facebook и Instagram.

Фигура 5. Фейсбук страницата на конференцията

Годините на пандемия от COVID-19 не попречиха на провеждането на конференцията, макар и да се 
наложи да преминем изцяло на онлайн сесии през 2021 г. и на хибриден модел през 2020 г. Всички учас-
тници имаха достъп до онлайн срещите в Google Meet, а по-късно можеха да проследят сесиите и на за-
пис. Материалите от конференцията им бяха изпратени по пощата. 
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Обратната връзка с участниците е от изключително важно значение за организаторите, затова на 3 
ноември 2019 г. бе проведена онлайн анкета за удовлетвореността от конференцията и оценка на орга-
низацията ѝ. Респондентите открояват сред силните ѝ качества: духа, разнообразието, непринудената ат-
мосфера, добрата и стегната организация и предоставения още в деня на конференцията сборник с до-
клади, цялостния нов облик на събитието и пр. [1]. Тази оценка ни дава удовлетворение, че сме избра-
ли правилен път и че отговорно следваме традициите, идващи от 20-годишния опит. И все още открива-
ме перспективи в утрешния ден и за книгата, и за бъдещето на конференцията „Обществото на знанието 
и хуманизмът на ХХІ век“. 
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