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Основни данни за проекта



THE INTERNATIONAL 

RESEARCH TEAM

МЕЖДУНАРОДНИЯТ 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОЛЕКТИВ

The Project Team



• Водещи български учени, с постижения и

международна репутация в областта на теорията и

практиката на интелектуалноправните проблеми и

информационната грамотност, видимо от

посочените в биографиите им научни публикации,

водени лекционни курсове и участия в експертни

групи, комитети и проекти.

• Изявени международни специалисти (Австралия,

Италия, Швейцария) в изследваната проблематика.

Интердисциплинен колектив



БЪЛГАРИЯ / BULGARIA

Prof. DSc. Stoyan Denchev
ULSIT, Sofia 

Bulgaria

Проф. д.ик.н. Стоян Денчев 
УниБИТ, София

България
Biography: www.unyka.unibit.bg
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Information Security



БЪЛГАРИЯ / BULGARIA

Assoc. Prof. Tereza Trencheva 
ULSIT, Sofia 

Bulgaria
Biography: www.unyka.unibit.bg

Проф. д-р Тереза Тренчева 
УниБИТ, София

България
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Intellectual Property Rights



АВСТРАЛИЯ / AUSTRALIA

Prof. Natalie Stoyanoff
University of Technologie, 

Sydney, Australia

Проф. Натали Стояноф 
Университет по технологии, 

Сидни, Австралия 
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Traditional Knowledge



ИТАЛИЯ / ITALY

Prof. Carla Basili
University “Guilermo
Marconi”, Rome, Italy

Проф. Карла Базили, 
Университет „Гилермо 
Маркони“, Рим, Италия
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Information Literacy



БЪЛГАРИЯ / BULGARIA

Assoc. Prof. Ivan Trenchev
ULSIT, Sofia 

Bulgaria

Доц. д-р Иван Тренчев 
УниБИТ, София

България
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Informatics & Statistics



БЪЛГАРИЯ / BULGARIA

Assoc. Prof. Mariyan Lazarova
NAFTA “Krastyo Sarafov”, 

Sofia, Bulgaria

Доц. д-р Марияна Лазарова
НАТФИЗ „Кръстю Сарафов“, 

София, България
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Copyright & Neigbouring Rs



БЪЛГАРИЯ / BULGARIA

Assist. Prof. Elisaveta
Tsvetkova, PhD,

ULSIT, Sofia, Bulgaria

Гл. ас. д-р Елисавета 
Цветкова, УниБИТ, София

България
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Bibliography & Library 
Studies



БЪЛГАРИЯ / BULGARIA

Assist. Prof. Kamelia Planska, 
PhD, ULSIT, Sofia, Bulgaria

ас. д-р Камелия Планска, 
УниБИТ, София

България
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Visual Literacy & Copyright



БЪЛГАРИЯ / BULGARIA

Assist. Prof. Metodi Traykov, 
PhD, New Bulgarian University, 

Sofia, Bulgaria

ас. д-р Методи Трайков, 
Нов български университет, 

София, България
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Web Desing & Statistics



БЪЛГАРИЯ / BULGARIA

Assist. Prof. Nezabravka Stoeva, 
National Institute of Justice, Sofia
SWU „Neofit Rilski“, Blagoevgrad

ас. д-р Незабравка Стоева,
Национален институт по 

правосъдието, София
ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград
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Judge Practices & Law



ШВЕЙЦАРИЯ / SWITZERLAND

Dimiter Ganchev, PhD
World Intellectual Property 

Organization, Geneva, Switzerland

д-р Димитър Ганчев, 
Световна организация по 

интелектуална собственост, 
Женева, Швейцария
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Copyrigt & Creative Industries



БЪЛГАРИЯ / BULGARIA

Evelina Zdravkova, PhD 
ULSIT, Sofia, Bulgaria

д-р Евелина Здравкова, 
УниБИТ, София

България
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Intellectual Property 
Rights & Media



БЪЛГАРИЯ / BULGARIA

Svetoslava Dimitrova, PhD –
Candidate, ULSIT, Sofia, 

Bulgaria

Докторант Светослава 
Димитрова, УниБИТ, София

България

13

Copyright & E-Content



Тематиката на проекта е интердисциплинна, което

обуславя и интердисциплинния екип, като обхваща

актуални проблеми от областта на социалните и

хуманитарни науки, правото, формалното и

неформалното образование, педагогиката,

социологията и други области, разглеждани в

контекста на съвременното информационно

общество.

Интердисциплинарност



Проекта е в унисон с Националната стратегия за научни

изследвания 2017-2030, като си поставя за цел:

• Да проучи съвременното състояние на информацион-

ната грамотност, в частност интелектуалноправната

грамотност в университетска информационна среда

сред обучаеми и обучаващи се;

• Да предизвика граждански дебат свързан с

повишаването на културата по въпросите свързани с

интелектуалноправната грамотност сред академичните

среди.

Цел на изследването



Първо ниво има теоретичен характер:

• натрупване на фактологична информация –

– библиографски справки по тематиката на проекта;

– модели и добри практики за повишаването на ИГ и
интегриране на обучението по ИС в социалните и
хуманитарни науки, в национален мащаб;

– разработване на анкетен инструментариум;

– провеждане на две анкетни проучвания сред обучаеми и
обучаващи в университетска среда;

– отваряне на анкетното проучване в международен
план и провеждането му в Италия и Австралия, като
продължаващ резултат от проекта.

Изследователски задачи на 3 нива



Второ ниво има практико-приложен характер:

• Създаване на обща и комплексна методология за
повишаване на информираността по проблемите
на ИС.

– разпространение на знание по ИС;

– популяризиране на целите, дейностите и
резултатите от проекта;

– създаване на специализиран уебсайт на проекта;

– организиране и провеждането на научен семинар с
международно участие, посветен на Международния
ден на интелектуалната собственост (26 април).

Изследователски задачи на 3 нива



Трето ниво има учебно-методически и информа-

ционен характер:

• Разработването на модел за формално и неформално
обучение по интелектуална собственост.

– Създаване на ново учебно съдържание, насочено към
студентите в социалните и хуманитарни науки;

– Създаване на обучителни курсове за преподаватели и
обучаеми в университетска среда; създаване на
специализиран уебсайт на проекта;

– Осъществяването на поредица от майсторски класове,
уъркшопи и публични лекции, насочени както към
студентите, така и към докторантите и младите учени.

Изследователски задачи на 3 нива



• Целева група на анкетното проучване „Съвременно

състояние на интелектуалноправната грамотност в

университетска среда” (Анкета сред обучаеми);

• Целева група на анкетното проучване „Съвременно

състояние на интелектуалноправната грамотност в

унуиверситетска среда” (Анкета сред обучители);

• Данните са акумулирани за нашата страна, в периода

19. април 2021 г. - 19. юни 2021 г.

Целеви групи на изследването



 След затварянето на онлайн проучването на 19. юни
2021 г., анкетните данни са подложени на логически оглед и
контрол, след което данните са обработени със
статистическия пакет SPSS (Statistical Package for the
Social Sciences) for Windows 21.0.

 За уточняване на психометричните характеристики на
методите и проверка на хипотезите са приложени
следните методи за статистическа обработка:

• - описателна статистика; t-критерий на Стюдънт;

• - корелационен анализ; регресионен анализ;

• - клъстерен анализ; факторен анализ;

• - еднофакторен дисперсионен анализ

Обработка на резултатите



 Извадката обхваща респонденти от 9

университета в 5 града (София, Благоевград,

Велико Търново, Шумен и Бургас) в страната,

акредитирани в ПН 3.5 Обществени комуникации

и информационни науки, поканени да вземат

участие в анкетното проучване бяха общо 1218

обучаеми от изследваната област, и поканите за

обучителите покриваха академичния състав в 9-

те университета.

Генерална съвкупност



Университет Брой 
респонденти

1 УниБИТ 360

2 ЮЗУ „Неофит Рилски" 54

3 ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 51

4 Американски университет в
България

10

5 ШУ „Епископ Константин
Преславски

29

6 СУ „Св. Климент Охридски“ 202

7 Нов български университет 58

8 Университет за национално и
световно стопанство

58

9 Бургаски свободен университет 90

Общ брой на респондентите: 912

Анкета сред обучаеми



Анкета сред обучители

Университет Брой 
респонденти

1 УниБИТ 49

2 ЮЗУ „Неофит Рилски" 23

3 ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 10

4 Американски университет в
България

1

5 ШУ „Епископ Константин
Преславски

3

6 СУ „Св. Климент Охридски“ 145

7 Нов български университет 1

8 Университет за национално и
световно стопанство

141

9 Бургаски свободен университет 0

Общ брой на респондентите: 373



Съдържание на въпросника за обучаеми

• Панел А – Демография

• Панел Б – Креативност

• Панел В – Ниво на 

информираност по ИС

• Панел Г – Сценарии

• Панел Д – Ниво на знание

• Панел Е – Отношение към 

проблемите на ИС



Панел А - Демография



Панел В – Ниво на информираност



Панел Г – Сценарии



Панел Д – Ниво на знание



Панел Е – Отношение към проблема



Заключение

Налице е интерес към надграждане и специализиране на

знанията. От изнесените резултати, се извеждат предпочитаните

от респондентите форми за повишаване на тяхната

информираност и познание, както следва: тематичните

семинари, квалификационните курсове, както и онлайн

курсовете, консултациите по казуси и др. п. Тези форми са

доказали във времето своите качества и надеждност, резултатите от

провеждането им бързо стават факт и способстват за

подобряването на качеството на ежедневната работа.

Перспективен начин за информиране на специалистите е и чрез

използването на възможностите на Интернет.



Проучването установява висока степен на интерес към

инициативите на международните и националните

професионални асоциации по въпросите, свързани с

интелектуалната собственост.

Заявеният от анкетираните интерес към материята е една

добра основа за разширяване на техните познания и база за

планиране на бъдещи инициативи от страна на

професионалните сдружения.

Констатациите от проведеното емпирично проучване водят до

извода за важното значение на учебното съдържание по

интелектуална собственост в учебните програми на висшите

училища.

Заключение



Благодарим Ви 
за вниманието!

ПРОФ. Д.ИК.Н. СТОЯН ДЕНЧЕВ

Председател на ОС на УниБИТ
E-mail: s.denchev@unibit.bg
Mobile: +359 878 970 440

ПРОФ. Д-Р ТЕРЕЗА ТРЕНЧЕВА

Зам.-ректор на УниБИТ
E-mail: t.trencheva@unibit.bg
Mobile: +359 888 400 177

Адрес за кореспонденция:

Бул. „Цариградско шосе“ № 119,

София – 1784, България

mailto:s.denchev@unibit.bg
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