
Уважаеми колеги, 

Екипът на българския възел на Алианса за Научно-изследователски данни (RDA BG Node)  h*ps://rda.bg/

        има удоволствието да ви покани на виртуален семинар на тема:  Управление на  данни (Data Management),

        който ще се проведе на 24 юли 2020г. от 11 - 13:00

Събитието ще бъде достъпно чрез

 h*ps://meet.google.com/dnh-nnio-znr

Моля резервирайте 24 юли 2020 (11-13:00)  и изпратете електронно писмо до Ka na Pancheva <ka na@fmi.uni-

sofia.bg> 

с потвърждение за участието си, за да ви бъ дат изпратени съпътстващите материали.

От името на RDA Node Bulgaria, 

Ани Пройкова, ко-координатор на българския възел

Програма (предварителна)

  0.     На регистрираните участници в събитието ще бъде изпратен линк към YOUTUBE канал, който ще предава

Филм за работата на български участници в областта на събиране, съхраняване и многократно използване на

данни от научни изследвания

Олег Константинов е композирал филма от взети интервюта с:

 г-жа Карина Ангелиева, зам.-министър с ресор НАУКА, МОН; 

 г-жа Ваня Грашкина, изпълнителен директор на  НАЦИД;

проф. Кирил Симов координатор на КЛАРИН-България (CLARIN е европейска изследователска инфраструктура от

пътната карта на ESFRI)

д-р Димитър Илиев координатор на Дария България       (DARIAH е европейска изследователска инфраструктура от

пътната карта на ESFRI)

проф. д-р Красен Стефанов, координатор на програмата за научни изследвания ИКТ в НОС

проф. д-р Мария Нишева, ко-координатор на RDA BG Node, зам.-декан с ресор "докторанти", ФМИ, СУ

проф. дфн Ани Пройкова, ко-координатор на RDA BG Node и 

                                         председател на стратегическата работна група за Данни, Изчисления и дигитални (цифрови)

инфраструктури (SWG DIGIT, ESFRI)

1.  Карина Ангелиева, зам.-министър МОН: политика на България за отворена наука

2. Поканен лектор е доц. д-р Андрей Чорбанов, ръководител на лаборатория по експериментална имунология,

Институт по микробиология, БАН

       Роля на качеството на данните за анализ и взимане на решения (случай COVID-19)

3. Представяне на участието в RDA Global Adopfon Week - 15 to 19 June 2020

доц.д-р Димитър Василев, ФМИ-СУ, член на работна групата на RDA

• Wheat Data Interoperability Recommendafons. A Model Of Data Integrafon Related To Wheat Genefc Resources

And Resistance To Fusarium Head Blight 

4. Възможност за получаване на RDA serfficate за хранилища на данни в България

        подробно представяне (линк) от Франсоаз Генова (член на е-IRG; доскорошен директор

на  Strasbourg astronomical data centre CDS)

5. Връзки между ИКТ в НОС и българският възел на RDA - проф. д-р Красен Стефанов
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6. Връзки и взаимодействия на членовете на RDA-Europe с EOSC (European Open Science Cloud) - проф. дфн Ани

Пройкова

7. Възможни участия на българските членове на RDA в работни групи и създаване на нови инициативни групи по

предложение на български участници - 

    - проф. д-р Мария Нишева

8. Българският протал за отворена наука - г-жа  Ваня Грашкина

9. Възможни съвместни дейности на RDA BG node 

      с проекта NI4OS, с координираща организация ИИКТ-БАН ( NI4OS e финансиран oт H2020 - EOSC тематичен

конкурс ) - проф. д-р Тодор Гюров

==============================================================================

При желание от Ваша страна, можете да се присъедините с Ваш казус, като ни изпратите заявка за участие с кратко

описание до 18 юли 2020г. 

Повече информация можете да откриете на сайта: 

h*ps://rda.bg/en/node/28
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