ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
В ЧЕТВЪРТАТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И Е-ЛИДЕРСТВО (AIEL 2022)
27 октомври 2022 г., Пловдив (България)
Организаторите на конференцията - ИНСТИТУТЪТ ПО ИНФОРМАТИКА И
ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ (http://iiit.bg/)
и ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК
(http://optela.com/), предлагат площадка за обмен на идеи и резултати в различни
области на информатиката и иновативните технологии, изкуствения интелект и
електронното лидерство. Конференцията е предназначена не само за изследователи,
преподаватели и докторанти, но и за специалисти по дигитализация и прилагане на
иновативни технологии в икономиката.
ТОВА ИЗДАНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ЩЕ БЪДЕ ПОСВЕТЕНО В ПАМЕТ
НА ПРОФ. ДТН ИНЖ. ЧАВДАР ДАМЯНОВ.
В рамките на 4-тата международна конференция по изкуствен интелект и
електронно лидерство (AIEL 2022) ще се проведе специализиран научен семинар
(Workshop), организиран от Пловдивския университет „П. Хилендарски“. Семинарът
ще представи резултати на Проект № BG05M2OP001-1.002-0002 „Дигитализация на
икономиката в среда на големи данни“ (ДИГД)., финансиран от Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Партньори по проект ДИГД
са УНСС (координатор), Икономически университет – Варна, Пловдивски университет
„П. Хилендарски“, Русенски университет „А. Кънчев“, Технически университет –
Габрово и Института по информационни и комуникационни технологии – БАН.
Изследователи в различни научни области и специалисти по дигитализация и
иновативни технологии на икономиката могат да вземат участие в конференцията с
представяне на свои идеи и резултати под формата на доклади, както и да се включат в
планираните обсъждания. На планирания специализиран семинар, представители на
бизнеса могат да установят полезни контакти и сътрудничество с научни екипи, които
предлагат конкретни решения за дигитализация на различни сектори на икономиката.
Поканваме и фирмите със свои презентации в конферентните заседания и с
реклами да представят своите високо технологични продукти и услуги, които предлагат
на пазара.
ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:
1. Изкуствен интелект;
2. Електронно лидерство;

3. Дигитализация, иновативни технологии и големи данни в икономиката;
4. Електронно обучение и др.
РАБОТНИ ЕЗИЦИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА: английски и български
Докладите трябва да бъдат представени на английски или български (след
положителна рецензия), при изявено желание на автора(ите), се публикуват в
електронно списание Journal of Informatics and Innovative Technologies
(https://journal.iiit.bg), ISSN 2682-9517 (print), ISSN 2683-0930 (online), регистрирано в
НАЦИД.
Шаблонът (template) за оформяне на публикацията може да свалите от ТУК
Конференцията ще се проведе в Пловдив на 27.10.2022 г. (четвъртък), в Пловдив
Тех Парк (жр Тракия, ул. Вълко Шопов 14). Програмата на конференцията ще бъде
своевременно предоставена на всички заинтересовани. Освен присъствено, в
програмата на конференцията се допуска и виртуално участие чрез Zoom
ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ И ПУБЛИКУВАНЕ: БЕЗПЛАТНО
ОСИГУРЕН Е БЕЗПЛАТЕН ПАРКИНГ ЗА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ
ВАЖНИ СРОКОВЕ:
1. Заявка за участие в конференцията (име, фамилия, контактни данни –
длъжност, организация, е-мейл, тел. номер) с указание на формата за участие
(научно съобщение, фирмена презентация, рекламни материали, бизнес
съобщения и др.) – 7 октомври 2022 г.;
2. Заявка за участие с доклади и съобщения (заглавие, автори, резюме до 600
знака, ключови думи) – 11 октомври 2022 г.;
3. Представяне на докладите на конференцията – 27 октомври 2022 г.;
4. Представяне на докладите за публикуване – 7 ноември 2022 г.
Заявки за участие, доклади и съобщения за публикуване, съобразно приложения
формат, се приемат на адреси totkov@uni-plovdiv.bg и tripleit.journal@gmail.com.

