“Музейни експозиции и стандарти: Поглед напред”
София, 28 - 29 ноември, 2016 г.
Конференция организирана и спонсорирана от Двустранната
комисия за опазване на културното наследство на България

ПРОГРАМА
28 ноември, 2016 г.
Голям салон, Българска академия на науките, ул. 15 ноември №1, София
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09:00 - 10:00

Регистрация

10:00 – 10:30

Официално откриване

Представяне на Двустранната комисия за опазване на културното наследство
Доц. Стефан Белишки, председател на Българския национален комитет на
Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места
(ICOMOS) и съпредседател на Комисията
Поздравителни адреси
Негово превъзходителство Ерик Рубин, посланик на САЩ в РБългария
Доц. д-р Бони Петрунова, заместник-министър на културата
Поздравително обръщение от Николина Ангелкова, министър на туризма

Панел 1: Добри практики при провеждането на събития и образователни
програми, посветени на културното наследство
Модератор: Доц. д-р Светла Димитрова, директор на Етнографски музей на открито Етър

10:30 - 11:10

Култивиране на любопитство
Натали Райън, старши преподавател и управител,
дирекция „Образование", Национална художествена
галерия - гр. Вашингтон

11:10 – 11:30

Образователният потенциал на РИМ - Пловдив
- реалност и перспективи
Мария Карадечева, главен уредник, РИМ - Пловдив

11:30 – 12:00

Кафе пауза

12:00 – 12:20

Градът: музей без работно време
гл.ас. д-р арх. Доника Георгиева, преподавател,
Университет по архитектура, строителство и геодезия

12:20 - 12:40

Създаване на програми за представяне на културното
наследство на деца
Милена Савова, организатор обучения, Детски научен
център „Музейко“

12:40 – 13:00

Използването на т.нар. масов археологически
материал в музейно – образователните програми една пропусната възможност
Лиляна Липчева, главен уредник, Учебен музей при
РИМ - Варна

13:00 – 13:30

Въпроси и дискусия

13:30 – 15:00

Обедна почивка

Панел 2: Бъдещето на дигиталните експозиции и мобилните приложения за
стимулиране на културния туризъм
Модератор: Иван Василев, председател на УС и изпълнителен директор на фондация
“Балканско наследство”

15:00 – 15:30

От реалния към виртуалния музей: методи и примери
за обектен и експозиционен запис чрез компютърна
фотография
Кристин Джоунс, преподавател, Университет
Куинс/Фондация „Балканско наследство" и Джордж
Бивън, преподавател, Университет Куинс/Фондация
„Балканско наследство"

15:30 – 15:50

Свързани данни с отворен достъп в институциите за
културно наследство: изграждане на разкази чрез
свързване на артефакти
Илиян Узунов, директор бизнес развитие, Оntotext

15:50 – 16:10

Опазване и излагане на културното наследство чрез
дигитални образи и кибер-технологии, предназначени
за музейни и образователни колекции, както и за
мобилни приложения за широката публика
д-р Джорджия Джийн Берихил, преподавател,
Университет Мериленд, Фулбрайтов стипендиант

16:10 – 16:30

Кафе пауза

16: 30 – 16:50

Нови мобилни приложения и преносими устройства за
музеи и галерии
д-р Ставри Николов, директор, Digital Spaces Living Lab

16:50 – 17:10

Музей 2.0 и новата музеология
д-р Светла Казаларска, Институт за етнология и
фолклористика с етнографски музей при БАН

17:10 – 17:40

Въпроси и дискусия

18:00 – 20:00

Коктейл в Националния археологически институт с
музей при БАН (ул. „Съборна” 2, вход с покани)
Поздравително обръщение от Мартина Стронг,
заместник - посланик на САЩ в РБългария

29 ноември, 2016 г.
Голям салон, Българска академия на науките, ул. 15 ноември №1, София
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Панел 3: Съвременни тенденции при музейните експозиции или как да
впечатлим посетителите от всички възрасти
Модератор: Борис Хаджийски, председател на УС на Сдружение „Български музеи“ и
директор на Регионален исторически музей – гр. Пазарджик

09:30 – 10:15

Представи за бъдещето на музейните експозиции
Кара Блонд, директор, дирекция „Изложби",
Природонаучен музей „Смитсониън"

10:20 – 10:40

Създаване на интересни за деца музейни експозиции
Весела Герчева, директор „Изложби и Програми“,
„Музейко“

10:40 – 11:00

Устни истории и експонати с истории – употреби в
музеен контекст
проф. д-р Николай Ненов, директор, РИМ – Русе

11:00 – 11:30

Кафе пауза

11:30 - 11:50

Музеи с участие - стратегии за включване на различни
видове публика в музейните експозиции
д-р Тодор Петев, председател, Фондация "Моят музей"

11:50 – 12:10

Временни музейни експозиции – настояще и бъдеще
Екатерина Джумалиева, държавен експерт по музеи и
движимо културно наследство в Министерство на
културата и зам.-председател на БНК на ИКОМ

12:10 – 13:00

Хуманни експозиции за хуманни посетители
д-р Адам Нилсен, завеждащ дирекция "Образование и
превод", Антропологически музей „Фиби Хърст",
Университет Калифорния - Бъркли

13:00 – 13:30

Въпроси и дискусия

13:30

Закриване

Тами Палчиков, съветник по въпросите на културата и образованието в Посолството
на САЩ в България и съпредседател на Комисията

