
Посвещава се на 100-годишнината от преобразуването на БКД в БАН 
 
 
 

СЪВМЕСТНА ОТЧЕТНА СЕСИЯ 
 

на секции Информационни системи,  
Математическа лингвистика и Софтуерни технологии 

ИМИ, БАН 
15 декември 2011 г. (четвъртък) 10:00 ч., заседателната зала на ИМИ 

 

П Р О Г Р А М А 
 

10:00-12:30 
Председател проф. Радослав Павлов 

10:00 – 10:20 проф. Петър Станчев - Проект “OpenAIRE” 

10:20 – 10:40 гл. ас. Красимира Иванова - Представяне на книга, резултат от 
работата по проект ДО-02-308 

10:40 – 11:00 ас. Илия Митов – Представяне на работата по проект 
„Монитор II” 

11:00 – 11:20 Станислав Пещерлиев, доц. Иван Койчев - Един подход за 
семантично извличане на отговори на фактологични въпроси 
за български език 

11:20 – 11:40 гл. ас. Г. Врагов, мат. Р. Овчарова - Автоматизирано 
поддържане на паспорти на музейни обекти. 

11:40 – 12:00 проф. Никола Икономов - Как да пишем успешни европейски 
проекти. 

12:00 – 12:20 гл. ас. Калина Сотирова - Игрово стимулиране на 
креативността в Lifelong Kindergarten & SCRATCH (MIT) 

12:20 – 12:30 доц. Пламен Матеев - Данни, информация, модел 

 



13:00-14:40 
Председател проф. Аврам Ескенази 

13:00 – 13:20 проф. Радослав Павлов, гл. ас. Десислава Панева-Маринова, гл. 
ас. Константин Рангочев - Цифрова библиотека и 
информационен портал за българско фолклорно наследство 

13:20 – 13:40 проф. Людмила Димитрова - Цифрови езикови ресурси и 
приложения  

13:40 – 14:00 гл. ас. Иван Держански - Лингвистичните игри в българските 
преводи на "Алиса в Страната на чудесата" 

14:00 – 14:20 доц. Славян Радев - Някои комбинаторни методи за проверка и 
извличане на знание 

14:20 – 14:40 гл. ас. К. Рангочев, докт. М. Гойнов - Енциклопедия Slavica 
Sanctorum: светци  и свети места в България (в електронен и 
Гутенбергов формат) - цели, структура, целеви групи 

 

15:00-17:20 
Председател проф. Петър Станчев 

15:00 – 15:20 проф. Аврам Ескенази - 40 години от създаването в ИМИ на 
първия български софтуерен продукт за бизнес цели 

15:20 – 15:40 доц. Светла Бойчева - Автоматично извличане на метаданни от 
медицински записи - резултати от работата по проект ЕВТИМА 
- НФНИ и проект FP7 - PSIP+ 

15:40 – 16:00 Анри Овадиев - Откриване на фирмени и продуктови събития 
на бизнес и софтуерно ниво в областта на базите данни, 
хранилищата за данни, ERP, SAP на основата на получени 
електронни бюлетини през годините 2008, 2009, 2010 г. 

16:00 – 16:20 д-р Весела Ангелова - Осъвременяване на алгоритми за 
класификация на обекти 

16:20 – 16:40 доц. Румен Радев – Един WEB-базиран подход към иновациите 
в БАН 

16:40 – 17:00 гл. ас. Бойко Банчев - За метасинтактичното представяне на 
редици 

17:00 – 17:20 доц. Н. Манева, доц. Кр. Манев - Извличане на бизнес правила 
от програмен код 

 


