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Уважаеми господин …………………… 
 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ 

 

на Съюза на офицерите от резерв „Атлантик“ има честта и 

удоволствието да Ви покани да присъствате на лекционна дискусия и 

представяне на научна публикация (електронно издание на книга) 

‘Digital Transformation in the Post-information Age’ по повод честване 

на 50-годишен юбилей от успешното приключване на Програмата 

APOLLO.  
 

Ще бъдат представени следните презентации:  

 

1. „50 години от завършването на Програмата „Apollo” – историческа 

и технологична презентация“ – инж. Александър ТАЦОВ, Център за 

развитие на интелектуалната собственост и технологичен трансфер 

2. „Мултипликационният ефект от програмата „Apollo” върху 

икономиките на Северна Америка и Западна  Европа“ – доцент Красен 

Станчев, дфн, СУ „Климент Охридски“ 

3. Представяне на научна публикация – доцент Златогор Минчев, 

дмн, Българска академия на науките 

 

 Лекционната дискусия и представянето на публикацията                                                                                  

ще се проведе на 19.12.2022 г. в Централен военен клуб,, зала 

„Тържествена“, гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 7. 

 

Регистрация: 17.00-17.30 ч. 

 

Откриване: 17.30 ч. 
 

Председател на Управителния съвет на Съюза на офицерите 

от резерва „АТЛАНТИК“:            

                                      Полковник (о. р.) Вилис ЦУРОВ 

 

Основен организатор и модератор на лекционната 

дискусия – д-р Пламен Николов, дфн,  СОР „Атлантик“ 

 

Интерактивно представяне на електронното издание на 

книгата: ‘Digital Transformation in the Post-information 

Age’ Публикацията представя комплексно изследване, 

ориентирано към бъдещето през 2037 година. Работата е 

под редакцията на доц. Златогор Минчев и включва автори 

от пет държави (САЩ, Израел, Румъния, Йордания и 

България), които разглеждат различни аспекти (социални, 

технологични и смесени) от дигиталната трансформация на 

обществото и сигурността, повлияни от вътрешни и външни 

стресори, с фокус към поколенията (X-, Y-, Z-).  Акцент е 

поставен върху ролята на пандемията от COVID-19, но се 

обсъждат и моменти от бъдещето на военните конфликти, 

тероризма, кибер сигурността, сателитните технологии, 

роботи-асистенти и пътувания във виртуални светове. 

Отчитат се и трансформационните, методологични и техно-

социални промени в новата пост-информационна ера на 

знанието, агрегирано от симбиотичното взаимодействие на 

човека и машината. Събитието се организира в рамките на 

инициативата Secure Digital Future 21, в партньорство с БАН 

и СОР 'Атлантик'. 

 


