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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 Във връзка с повишаващия се фокус върху развитието на изкуствения интелект 

(ИИ) и неговото комплексно влияние върху промишлеността и обществото като цяло бих 

искала да Ви представя амбицията на Министерството на образованието и науката 

(МОН) да организира конференция върху изкуствения интелект и влиянието му върху 

висшето образование със съдействието на еврокомисар Мария Габриел. 

 Един от основните фокуси на конференцията ще бъде отговорността на 

публичните институции, формиращи съответните политики, за осигуряването на бърз и 

плавен икономически преход и запазване общественото доверие в тези технологии. 

Особено внимание ще се обърне върху системите за висше образование и обучение, 

както и бизнеса и индустрията, и по-конкретно как заедно бихме могли да се справим с 

търсенето и предлагането на умения и знания. 

 Вярвам, че е нужен цялостен подход чрез включването на широк кръг 

заинтересовани страни, за да можем ефективно да се справим с новите 

предизвикателства. Публичните политики трябва да продължат своята адаптация към 

новата среда предвид възхода на технологиите като изкуствения интелект. 



 
 

 
 

 Имайки предвид тези сложни процеси смятам, че организирайки конференцията 

„Educate to Create 2019 – the Impact of AI on Higher Education” на 29 март 2019 г. в София 

Тех парк бихме могли да популяризираме както самата концепция за изкуствения 

интелект, така и настоящата и потенциалната му роля в образованието, науката, бизнеса 

и индустрията. 

 По време на събитието ще обсъдим предизвикателствата и възможностите пред 

публичния и частния сектор. Националните и европейските политики оказват 

съществено влияние върху различни елементи от развитието на тези технологии. 

Особено важни са и европейските инвестиции в периода след 2021 г., поради което на 

конференцията ще участват и представители на Европейската комисия. 

 Надяваме се да успеем да вдъхновим младите студенти, преподаватели и 

предприемачи, които да осъзнаят широкото приложение на изкуствения интелект днес и 

в бъдеще, и активно да участват в световните високотехнологични тенденции. 

 Във връзка с гореизложеното Ви приканвам да си запазите датата на 

конференцията – 29 март 2019 г., и да ни помогнете в популяризирането ѝ, като 

своевременно ще получите подробна програма на събитието. 

С уважение, 
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