UK-Bulgaria lasers workshop
Researchers from Coventry and Aston
University (UK) will give training to Bulgarian
experts from the Bulgarian Academy of
Sciences, Universities, business, national
security and humanitarian sectors on resilience
of digital supply chains
On 26 September 2022 two researchers from
Coventry University and Aston University will give
training to a group of Bulgarian experts, including from the Bulgarian Academy of
Sciences, on resilience of digital supply chains in terms of disruptions like Brexit, Covid
and Russia-Ukrain war. The initiative is organised by the UK Science and Innovation
Network in Bulgaria and British Embassy Sofia. The event will be hosted by the
Institute of Information and Communication Technologies, Bulgarian Academy of
Sciences.
This one-day interactive training aims to upskill the Bulgarian cyber researchers and
wider ecosystem through implementing the expertise and quality that the UK can offer.
Greater resilience to cybercrimes will be attained as Bulgarian experts from all sectors
working together on cyber threats will participate, and through the interactive training
they will be stimulated to find solutions to various problems by themselves, making
them prepared for real situations. There will be a session where British and Bulgarian
experts will discuss research interests and will look for a basis for new collaborations.
The training is a follow up from previous initiatives of the UK Science and Innovation
Network in Bulgaria and British Embassy Sofia with the Bulgarian Academy of
Sciences on digitalisation and cyber resilience in the period 2019-2021.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Учени от университета в Ковънтри и Астънския университет ще проведат
обучение на български експерти от Българската академия на науките,
университетите, бизнеса, системата за национална сигурност и
неправителствени организации относно устойчивостта на цифровите
вериги на доставки
На 26 септември 2022 г. двама учени от университета в Ковънтри и Астънския
университет в Бирмингам ще проведат обучение на група от български експерти,
включително от Българската академия на науките, относно устойчивостта на
цифровите вериги на доставки при проблемни събития като Брекзит, Ковид и
войната между Русия и Украйна. Инициативата се организира от Мрежата за
наука и иновации на Обединеното кралство в България и Британското посолство
в София. Домакин на събитието ще бъде Институтът по Информационни и
комуникационни технологии, Българска академия на науките.
Това еднодневно интерактивно обучение има за цел повишаване уменията на
българските учени в областите на киберсигурност и дигитализация, както и на
по-широк кръг от експерти чрез прилагане на експертния опит и качество, които
Великобритания може да предложи. Ще се постигне по-голяма устойчивост
срещу киберпрестъпления, тъй като ще участват български експерти от всички
сектори, работещи заедно по киберзаплахи, а чрез интерактивното обучение те
ще бъдат стимулирани да намерят решения на различни проблеми сами, което
ги прави подготвени за реални ситуации.

Ще има сесия, на която британските и българските експерти ще обсъдят научни
интереси и ще потърсят основа за нови сътрудничества. Обучението е
продължение от предишни инициативи на Мрежата за наука и иновации на
Обединеното кралство в България и Британско посолство София с Българска
академия на науките в областта на дигитализация и киберустойчивост в периода
2019-2021 година.

