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В УниБИТ активно работи Студентското научно общество, което е единствено в 

България и формира трайни изследователски интереси у студентите и активира участието 
им в научни проекти и прояви, както и публикационната им изява.  
 От създаването му (19 май 2006 г.) СНО проведе 6 научни конференции: 
 I: „Професионална реализация – XXI век” – „Vocational realization – XXI 
century” (девиз: Una voce – „С един глас”) (17.10.2005 г.) (9 доклада: NN 1-9); 
 II: „Информационно разнообразие на света” – „Information diversity of the 
world” (девиз: „Non vas, sed fax flammans” – „Не съд за знание, а пламтящ факел”) 
(19.05.2006 г.) (57 доклада: NN 10-66);  
 III: „От информация към знание – „From information to knowledge” (девиз: „E 
pluribus unum” – „От многото единото”) (18.05.2007 г.) (139 доклада: NN 67-205);  
 IV: „Информация – личност – знание” – „Information – person – knowledge” 
(девиз: „Aliis inserviendo consumor” – „Служейки на другите, изгарям”) (16.05.2008 г.) 
(85 доклада: NN 206-374); 
 V: „Информация – ценности – общество” – „Information – values – society” 
(девиз: „Licht, mehr Licht” – „Светлина, повече светлина”) (22.05.2009 г.) (86 доклада: 
NN 375-460); 
 VI: „Информация: универсалност и свобода – избор, достъп, прозрачност” – 
„Information: Universality and freedom – choice, access, transparency” (девиз: „Vitam 
impendere vero” – „Да посветим живота си на истината”) (21.05.2010 г.) (76 доклада: 
NN 461-536).  
 Както се вижда, форумите имат своя динамика, специфика и континуитет. 
 Като резултат от проведените изследвания студентите са публикували 533 статии, 
съобщения и др., част от които са включени в „Трудове на Студентското научно общество 
при Университета по библиотекознание и информационни технологии”, от които са 
издадени 5 внушителни тома.  
 При подготовката на ежегодните студентски научни форуми се засилва 
публикуването на подготвяните от студентите изследвания в рубриката „Студентско 
научно творчество”, намираща се във вътрешната електронна страница на УниБИТ  
(http://www.unibit.bg).  
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 Съответни информационни съобщения за форума и най-ярките му характерни 
атрибути – самите изследвания на студентите – се публикуват в ключови за 
информатизацията у нас специализирани периодични и продължаващи издания (Трудове 
на УниБИТ, сп. „Издател”, в. „За буквите – О писменехь”, сп. „Наука”, „Информационен 
бюлетин на Централната библиотека на БАН”, сп. „Библиотека”), в отраслови сборници 
(„Библиотеки-четене-комуникации”, Велико Търново), докладвани на национални (Втора 
нац. Конф. „Младежта на България, европейската ни идентичност и иновативни 
постижения” – София, 20 май 2008 г.) и международни (Междунар. науч. конф. 
„Глобализация, дигитализация, достъп и опазване на културното наследство” – София) 
научни форуми; в профилирани списания („Всичко за оръжията”), хуманитаристичния (в. 
„Истина – Veritas”) и регионалния (в. „Компас” - Бургас) периодичен печат.  
 

 


