за подкрепа на хуманитарните и обществените науки обявява Консорциумът
на националните контактни лица в Седма Рамкова програма. Призивът ще бъде връчен на
Комисаря за научни изследвания на ЕК на заседание на експерти в тази област, организирано
от ALLEA и Британската академия.
Коментари могат да се изпращат писмено до Славия Бърлиева, научен секретар на
БАН на: slavia.barlieva@cu.bas.bg, не по-късно от 8 ноември 2011. Линк за подписката http://
www.eash.eu/openletter2011
а 14 и 15 октомври 2011 г. в Регионалната библиотека “Петко Р. Славейков” – Велико
Търново се проведе курсът “Каталогизация на електронни ресурси (дигитални обекти). Схеми с
метаданни” с лектор Милена Миланова – преподавател в Катедра “Библиотекознание, научна
информация и културна политика” при Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Целта
на обучението бе да запознае участниците със съвременните тенденции при каталогизирането
на електронни ресурси, да очертае ясни методи и подходи при обработката на източниците.
Специално внимание бе отделено на схемите с метаданни и тяхното бъдещо масово приложение
в библиотеките, както и за възникващите проблеми при съвместяване на обмена на информация.
Споделен бе международният опит в описание на дигитални ресурси.
24 октомври 2011 г. Стефка Хрусанова беше наградена с Медал за заслуги на
Президента на Република Унгария д-р Пал Шмит. Наградата беше връчена от Н. Пр. госпожа
Юдит Ланг, извънреден и пълномощен посланик на Република Унгария в България, на
тържеството по случай 55-годишнината от унгарската революция през 1956 г.
24 до 31 октомври 2011 г. в Цетине, Черна гора, се проведе “Първа работна среща
за общностна инвентаризация на нематериалното културно наследство в Черна гора”.
За повече информация: http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/
strengthening_community_capacities_for_the_inventorying_of_intangible_cultural_heritage_in_montenegro/.
26 до 28 октомври 2011 г. в Габрово се проведе тринадесетият годишен семинар
на фирма СофтЛиб с основна тема “Обединените библиографски и дигитални ресурси в
услуга на читателя”. Семинарът се проведе паралелно с честването на 150-годишнината
на библиотека “Априлов – Палаузов”, Габрово, и с провеждането на Националната кръгла
маса „Съвременната библиотека между традиционните ценности и предизвикателствата на
бъдещето”.
27 октомври 2011 г. в София се проведе Информационният ден за Българо-швейцарска
изследователска програма, организиран от Швейцарската научна фондация и МОМН.
Програмата подкрепя изследователски проекти в следните тематични области:
•
Екология: лесовъдство, селско стопанство, управление на земята, отпадъци;
•
Социални науки: социална и човешка неравнопоставеност и регионални
неравенства;
•
Медицина: проектиране и симулация на лекарства;
•
Инженерство: иновативно строително проектиране, методи и материали.
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„За жените в науката“ удължава срока за подаване на документи за
стипендии от 5000 евро.
Младите жени, които се занимават с изследвания в областта на природните науки в
България, ще могат да кандидатстват в световноизвестния проект „За жените в науката“ до
1 ноември тази година. Националната програма за отпускане на стипендии за жени – учени
се прилага в 50 страни по света.
Тази година на две жени-учени под 35 години с докторантска или постдокторантска
степен ще бъдат присъдени две стипендии в размер на 5000 евро всяка. Пълната информация
с формуляра за участие и условията за кандидатстване е на интернет страницата на ЮНЕСКО
- http://www.unesco-bg.org/?language=bg§ion=news&post=162.
Документите трябва да бъдат изпратени до snishkova@mfa.government.bg или в
Националната комисия за ЮНЕСКО.
17 и 18 ноември 2011 г. в Народната библиотека “Петко Р. Славейков”, Велико
Търново ще се проведе Десетата национална научна конференция “Библиотеки – четене
– комуникации” с международно участие. Конференцията обхваща теми в областта на
библиотечното дело, печатните комуникации и медиите.
21 ноември 2011 г. Фондация „Национална академична библиотечно-информационна
система” има удоволствието да Ви покани на годишния си форум ”ПРОЕКТЪТ НАБИС –
ЕДНА ГОДИНА ПО-КЪСНО”. Форумът се организира в рамките на Климентовите дни на
Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Излезе първият брой на списанието „ББИА онлайн” – орган на Българската библиотечноинформационна асоциация http://www.lib.bg/publish/broeve/2011/BBIA_online_1_2011.pdf
Представяме ви и новия поддомейн за издателската дейност на ББИА на адрес http://
www.lib.bg/publish/. Тук ще намерите информация за печатните издания на асоциацията и
пълните текстове на документите и изданията в електронен формат.
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