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Цифрово възстановяване на дърворезбата на иконостаса на църквата 

“Успение богородично”  гр. Банско в автентичния им вид 



Технологии за цифрово възстановяване на комплексни и 

хетерогенни обекти (1) 

• Цифровизиранe 
– Заснемане с професионална техника 

• Обработка на цифровите обекти  
- Използва се професионален графичен софтуер за обработка на растерни 

изображения с цел да се подобри изходния материал – цвят, детайли, 
форми 

- Качествен многовариантен анализ и синтез на изображенията 

- Конвертиране на растерните изображения във векторни с цел 
премащабиране на изображенията и конкретизиране и изчистване на 
детаили  

 

 



• Възможност за комплексно представяне на 
цифрови обекти 

- Композиране на цифровите обекти в графични компютърни среди 

- Създаване на общ цифров модел 

- Извеждане на краен продукт 

 

• Съхраняване на цифрови обекти 
- Създаване на мултимедийни бази данни: цифрови библиотеки и 

хранилища 

- Осигуряване на гъвкав и ефективен достъп до цифрови обекти/колекции 

Технологии за цифрово възстановяване на комплексни и 

хетерогенни обекти (2) 



Цифрово възстановяване на дърворезбата на иконостаса на църквата 

“Успение богородично”  гр. Банско в автентичния им вид 



Цифрово възстановяване на дърворезбата на иконостаса на църквата 

“Успение богородично”  гр. Банско в автентичния им вид 



Цифрово възстановяване на дърворезбата на иконостаса на църквата 

“Успение богородично”  гр. Банско в автентичния им вид 



Цифрово възстановяване на дърворезбата на иконостаса на църквата 

“Успение богородично”  гр. Банско в автентичния им вид 



Виртуално представяне на българската 

иконопис 



 “Система, която позволява на всеки достъп до цялото 

човешко знание по всяко време и навсякъде, по удобен 

многовариантен, ефективен и ефикасен начин, като 

преодолява пространствените, езиковите и културните 

препятствия чрез използване на многобройните 

механизми на Интернет”   

  
  
 (“Digital Libraries: The Future Directions for European Research Programme”, 

Brainstorming Report, San Casioano, Italy) 
 

Цифровите библиотеки 



 
 Български иконографски артефакти и колекции                      

от XII - XX век 

 

 Специализирани детайлни описания  

 на иконографските артефакти   

 

 Описания на иконописни школи  

 

 Биографии на автори 

 

 Интегриран терминологичен речник  

 

 

 

 

Цифрова библиотека “Виртуална енциклопедия на българската 

иконография” 



Св. Никола, рисуван от бележити иконографи от различни иконографски 

школи 

http://bidl.cc.bas.bg 



 Осигурена функционалност: 
 

 Индексиране, семантично анотиране и управление на архиви и колекции с 

неограничен брой мултимедийни обекти – изображения, видео, звук, текст и 

др. 

 Разглеждане, групиране и извличане на цифрови съответствия на 

иконографски обекти и техните описания   

 Комплексно семантично и контекстно-базирано търсене, подбор и групиране 

обектите 

 Персонализиран и адаптивен достъп до цифровото съдържание 

 Многоезичност 

 Защита и опазване на цифровото съдържание 

 

http://bidl.cc.bas.bg 



Преглед на обект 

http://bidl.cc.bas.bg 



Преглед на обектите върху интерактивна географска карта 

http://bidl.cc.bas.bg 



Колекция на  

Димитър Молеров 

Банска иконописна школа 



Колекция от икони от църквата “Св.Троица”, гр. Банско 

http://bidl.cc.bas.bg 



Проверка за съвпадение на изображения 

http://bidl.cc.bas.bg 



Анотиране и семантично индексиране на обектите:  
Онтология на българските иконографски обекти 

Нивото представя основните описателни характеристики на иконографския обект 



Анотиране и семантично индексиране на обектите:  
Онтология на българските иконографски обекти 

Нивото представя съдържанието на иконографския обект 



Анотиране и семантично индексиране на обектите:  
Онтология на българските иконографски обекти 

Нивото представя технологията за изработка на иконографски обект 



Добавяне на обект 

• Двуезично въвеждане на 
данните 
 

• Дървовидна структура  
 на анотиращия шаблон 

http://bidl.cc.bas.bg 



Добавяне на обект: автоматично попълване 

http://bidl.cc.bas.bg 



Добавяне на обект: зависимости 

http://bidl.cc.bas.bg 



Добавяне на обект: възможност за добавяне на произволен 

брой медийни файлове за един иконографски обект 

http://bidl.cc.bas.bg 



Водни знаци 

http://bidl.cc.bas.bg 



Еднокритериално търсене 



Разширено еднокритериално търсене 

Проект СИНУС, Координационна среща, 
21.01.2010г. 

http://bidl.cc.bas.bg 



Търсене с групиране на резултатите 

http://bidl.cc.bas.bg 



Търсене, резултати и създаване на колекция 

Проект СИНУС, Координационна среща, 
21.01.2010г. 

http://bidl.cc.bas.bg 



Web  адрес: http://ess.bg73.net/ 

Цифрова библиотека “Календар на светците” 



Web  адрес: http://ess.bg73.net/ 

Преглед на обект 



Мултимедийна цифрова библиотека на българското 

фолклорно наследство 

 Реализация в рамките на национален проект: “Технологии, 

основани на знания за създаване на дигитални ресурси и 

виртуално представяне на значими колекции от българското 

фолклорно наследство” (FolkKnow)  

 Web адрес: http://folknow.cc.bas.bg/  

 

 Изпълнители: Институт по математика и информатика при 

БАН, Институт по фолклор - БАН, ВТУ “Кирил и Методий” 

 

 Възложител: Национален фонд “Научни изследвания” 

 

 



Цифрова библиотека на българско фолклорно наследство 

преглед на обект 

Web  адрес: http://folknow.cc.bas.bg/  



Цифрова библиотека на българско фолклорно наследство 

типове обекти 

Web  адрес: http://folknow.cc.bas.bg/  



Включени информационни панели: 

 Цифрова библиотека за Българско фолклорно наследство; 

 Виртуални експозиции за Български фолклор; 

 Панел за електронно обучение по Български фолклор и традиционна 
култура; 

 Документиране  и разпространение на резултатите от проекта, екип; 

 Други проекти в областта, теренни изследвания, актуални новини, 
конференции и научни форуми, фолклорен форум; 

 Web 2.0 фукционалност; 

 Карта на сайта, условия и права за ползване и др. 



Web  адрес: http://artery.bg73.net/ 



Изисквания: 
 

 Поддръжка на разнообразни форми и формати за представяне 
на информационното съдържание; 

 

 Поддръжка на информационно съдържание, описано чрез 
метаданни по утвърдени стандарти като Dublin Core, CIDOC 
Conceptual Reference Model, Europeana Data Model и др.; 

 

 Защита на цифровото информационно съдържание; 

 

Мултимедийни цифрови библиотеки на ИМИ-БАН (1) 

http://mdl.cc.bas.bg 



Изисквания: 
 

 Осигуряване на гъвкав и ефективен достъп до цифрови 
обекти/колекции и съдържание;  

 

 Осигуряване на дейности и процеси за взаимодействие с 
информационното съдържание;  

 

 Осигуряване на функционалност, задоволяваща нуждите на 
целевата група потребители; 

 

 Персонализация и адаптивност на информационното 
съдържание; 

 

 

Мултимедийни цифрови библиотеки на ИМИ-БАН (2) 

http://mdl.cc.bas.bg 



 Осигуряване на: 
 

 Неограничен достъп навсякъде и по всяко време 

 

 Многоезичност 

 

 Лесна преносимост и възможност за многократно използване 
на приложението в друг контекст/област с други 
цифровизирани колекции и обекти 

 

 Операционна съвместимост с други цифрови библиотеки  

Мултимедийни цифрови библиотеки на ИМИ-БАН (3) 

http://mdl.cc.bas.bg 



 Висококачествена цифровизация на различни типове медии (текст, 
изображения, видео, аудио, 3D, анимация) от нова област 

 Графична обработка на обектите 

 

 Описание на семантиката на областта 

 

 Семантично анотиране и индексиране на цифровите обекти 

 

 Осигуряване на услуги за достъп, търсене, управление, групиране и др. на 
цифровите обекти 

 

 Изграждане на графичен интерфейс за нови приложения 

Стъпки за нови приложения на мултимедийните цифрови библиотеки 

http://mdl.cc.bas.bg 



Магистърска програма 

“Цифровизация и цифрови библиотеки” 

Университет по библиотекознание и информационни 
технологии 

 
Институт по математика и информатика, БАН 

 
 
 



Квалификационна характеристика 

Специалност: Цифровизация и цифрови 
библиотеки 
 
Степен на обучение: Магистър 

 
Форми на обучение: редовна, задочна 

 
Продължителност: три семестъра 

 
Начало: март 2012 



Обща характеристика (1) 

 Програмата има за цел да осигури необходимите знания и 

умения в областта на бързоразвиващата се сфера на цифровите 

библиотеки и средите за управление на цифрово съдържание и 

знания. Програмата обхваща пълния процес по изграждане и 

управление на среди на цифрови библиотеки и тяхното 

съдържание (цифрови документи и информация).  



Обща характеристика (2) 

 Магистърската програма по цифровизация и цифрови 

библиотеки е подходяща както за студенти, желаещи да 

продължат образованието си в областта, така и за сътрудници 

на библиотеки, музеи, галерии, читалища и архиви, желаещи да 

използват пълноценно съвременни информационни и 

комуникационни технологии в професионалните си дейности за 

създаване и управление на цифрово съдържание и 

информационни услуги. 



Учебно съдържание (1) 

От гледна точка на цифровото съдържание в една 
библиотека, програмата включва тематични модули, 
свързани със: 

 
– създаването и обработка на цифрови документи и 

изображения 

– модели и стандарти за описание на цифрово 
съдържание 

– средства и техники за защита на цифрово съдържание 

– управление на информация и знания. 

 



Учебно съдържание (2) 

 От гледна точка на изграждането и управлението на 
технологичната среда за една цифрова библиотека, 
програмата включва тематични модули, свързани с: 
 

– технологии за цифрови библиотеки и хранилища 

– различните видове услуги за цифрови библиотеки 

– оперативна съвместимост и интеграция на цифрови 
библиотеки 

– цифровите библиотеки в Web 2.0. 

 



Учебна програма (1) 



Учебна програма (2) 



Учебна програма (3) 



Реализация 

 Програмата позволява реализация в разнообразни 

сектори на музейната и библиотечна сфера – от 

публични и академични цифрови библиотеки до глобални 

бизнес библиотеки, бизнес сектори, свързани с 

предоставяне на различни информационни услуги, достъп 

и управление на цифрова информация и документация в 

глобални и корпоративни мрежи и др. 

 



Международна конференция „Цифрово опазване и представяне на 

културното и научно наследство” 

 11-14 септември 2011, Велико Търново 

Web  сайт: http://dipp2011.math.bas.bg 



 

Цифрови библиотеки на ИМИ-БАН: http://mdl.cc.bas.bg/  

 

Цифрова библиотека за Българска иконография: http://bidl.cc.bas.bg/ 

 

Encyclopaedia Slavica Sanctorum: http://ess.bg73.net/ 

 

Цифровa библиотека на българско фолклорно наследство: http://folknow.cc.bas.bg/ 

 

Информационна артерия за български фолклор: 

http://artery.bg73.net/ 

 

Международна конференция DiPP 2011: http://dipp2011.math.bas.bg/ 

 

За контакти: проф.д-р Радослав Павлов, ИМИ-БАН, radko@cc.bas.bg  

         http://mdl.cc.bas.bg/radko  

 

 

За информация: 


