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Цифрово възстановяване на дърворезбата на иконостаса и 

унищожените икони от  “апостолския” ред 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



Цифровата библиотека

“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, 2001)



Виртуално представяне на 

българската иконопис

 Национален проект  “Дигитални библиотеки с мултимедийно 
съдържание и приложения в българското културно 
наследство”

 Възложител: Агенция "Развитие на съобщенията и на 
информационните и комуникационни технологии"

 Изпълнител: Институт по математика и информатика при БАН, 
доц.д-р Радослав Павлов, гл.ас. д-р Десислава Панева-
Маринова, гл.ас. Лилия Павлова-Драганова, гл.ас. Любомил 
Драганов, Максим Гойнов

 Мултимедийна цифрова библиотека “Виртуална 
енциклопедия на българската иконография”: 
http://bidl.cc.bas.bg/

 Портал за цифрови библиотеки за културно наследство на 
ИМИ-БАН: http://mdl.cc.bas.bg/ 



Цифрова библиотека “Виртуална енциклопедия на 

българската иконография”

 Български иконографски артефакти, XII - XX
век

 Специализирани детайлни описания 

на иконографските артефакти 

 Описания на иконописни школи 

 Биографии на автори

 Интегриран терминологичен речник 



Св. Никола, рисуван от бележити иконографи от 

различни иконографски школи

* В библиотеката персонажът св. Никола е изобразен самостоятелно в 15 обекта. В 1 обект е 
изобразен заедно със св. Харалампи



Преглед на обект



Цифрова библиотека “Виртуална енциклопедия 

на българската иконография”

 Осигурена функционалност:

 Въвеждане, индексиране, семантично анотиране и управление 
на архиви и колекции с неограничен брой мултимедийни обекти

 Управление на метаданни
 Новаторски средства и техники за навигация, разглеждане, 

групиране и извличане на цифрови съоветвествия на 
иконографски обекти и техните описания  

 Комплексно семантично и контекстно-базирано търсене, подбор 
и групиране обектите

 Администриране и следене на потребителските дейности
 Персонализиран и адаптивен достъп до цифровото съдържание
 Многоезичност
 Защита и опазване на цифровото съдържание

 Осигурена е операционна съвместимост и възможност за 
многократно използване в друг контекст/област с други 
цифровизирани колекции и обекти.



Функционалност



Проучване и паспортизация на уникални камбани от 

историческото и културно наследство на България

 Проект на ИМИ-БАН, финансиран от МОН – КИН-1009/2006-2008

 Колектив с ръководител Георги Димков събра данни за 84 камбани 
от 14 църкви и манастири

 http://www.math.bas.bg/bells/

http://www.math.bas.bg/bells/BellAdmin_MySQL/Photos/1DSC_3313.JPG
http://www.math.bas.bg/bells/BellAdmin_MySQL/Photos/5DSC_6444 Preobrajenski man 4asovn.kula s 56 kamb  ot dvora man..jpg
http://www.math.bas.bg/bells/BellAdmin_MySQL/Photos/4DSC00187 v dvora na curkvata.JPG


Област София

Селище София

Местонахождение
Патриаршеска катедрала 

“Св. Александър Невски”

Координати
42˚41’45.14’’ N  

23˚19’57.32’’ E

Тип и материал Сплав: олово, сребро и мед  

Долен диаметър 

(см)
267

Горен диаметър 

(см)
131.7

Тегло (кг) 11 758

Състояние Добро

Височина на тона ла от малка октава

Отливане 1911 г., Москва

Създател П. Н. Финляндски

Собственик и 

съхранител

Патриаршеска катедрала  

“Св. Александър Невски”

Историческа 

ценност

Висока културно-историческа 

стойност

Най-голямата камбана на  
катедралата 

“Св. Александър Невски”

http://www.math.bas.bg/bells/BellAdmin_MySQL/Photos/2_01_03_MG_2474DxO.jpg
http://www.math.bas.bg/bells/BellAdmin_MySQL/Diagrams/2_01_03Nevski_treta_waveform.jpg
http://www.math.bas.bg/bells/BellAdmin_MySQL/Diagrams/2_01_03Nevski_treta_spectrogram.jpg


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) 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”





Включени информационни панели:

 Цифрова библиотека за Български фолклор;

 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.



Цифрова библиотека от исторически 

географски карти

 Международен проект DIGMAP “Discovering our Past World 
with Digitized Maps” http://www.digmap.eu

 Eвропейска програма  eContentplus

 Контракт No.: ECP-2005-CULT-038042

 Начало: Октомври 2006

 Продължителност: 24 месеца

 Партньори:

 С технологична насоченост: IST (Португалия), ИМИ

 С картографска насоченост: UPM (Испания)

 Библиотеки с географски колекции: BN (Португалия), 
KBR (Белгия),BncF (Италия), NLE (Естония)



Основни цели на проекта

 Създаване на виртуална цифрова библиотека от 
исторически географски карти, която да 
включва:

◦ Каталог на картите в библиотеката;

◦ Географски тезаурус (многоезичен справочник 
с времеви параметри);

◦ Авторски индекси ( създатели, гравьори, 
печатари и др).

 Създаване на ресурси с отворен код за работа с 
цифрови библиотека от исторически географски 
карти- маркиране на иконографски 
характеристики, търсене, преглеждане на 
текстове по автори и дати

 Интегриране на резултатите от проекта с други 
европейски проекти като TEL - (The European
Library), Europeana и др. 



DIGMAP портал - основни елементи и 

предлагани услуги



Проблемът

 Непрестанно ускоряващ се 

растеж

 1/5 преди 1900, 1/2 след 1950

 Обем

 над 3 милиона публикации

 над 100 милиона страници

 97 655 нови записа в ZMATH

само за 2010

 Експоненциално нарастване на свързаността на 

резултатите
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Европейска цифрова библиотека 

по математика (EuDML)



 Комплексно решение, което цели:
 да създаде обща инфраструктура за безпроблемна 

навигация, търсене и взаимодействие в рамките на плътна 

мрежа от разпределено валидирано многоезично 

математическо съдържание в цифрова форма, което да е 

достъпно в цяла Европа, и така да направи  математиката 

леснодостъпна за всички потребители; 

 да задоволи изискването за надежден и дългосрочен достъп 

до математическите изследвания.
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Европейска цифрова библиотека 

по математика (EuDML)



 Комплексно решение, което цели:
 да създаде обща инфраструктура за безпроблемна 

навигация, търсене и взаимодействие в рамките на плътна 

мрежа от разпределено валидирано многоезично 

математическо съдържание в цифрова форма, което да е 

достъпно в цяла Европа, и така да направи  математиката 

леснодостъпна за всички потребители; 

 да задоволи изискването за надежден и дългосрочен достъп

до математическите изследвания.
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Европейска цифрова библиотека 

по математика (EuDML)



Проектът EuDML

 Рамкова програма за конкурентоспособност и 

иновации на ЕК

 Информационни и комуникационни технологии / 

Отворен достъп до научна информация (CIP IST-

PSP)

 3,2 M€ (1,6 M€ от ЕК)

 Февруари 2010 – Януари 2013

 EuDML и асоциирани партньори – 205,000 

публикации

www.eudml.eu 
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Екипът EuDML
 Instituto Superior Técnico: General co-

ordinator, J. L. Borbinha

 Université Joseph Fourier Grenoble

 University of Birmingham

 Zentralblatt MATH

 Masaryk University Brno

 Warsaw University

 Instituto de Estudios Documentales sobre

Ciencia y Tecnología

 EDP Sciences

 University of Santiago de Compostela

 Institute of Mathematics and Informatics, 

BAS

 Institute of Mathematics AS CR

 Ionian University

 Made Media Ltd

 Centre National de la Recherche Scientifique

Асоциирани партньори

 European Mathematical Society (chair 

of the Scientific advisory board)

 University Library of Göttingen

 RusDML (Russian Digital Mathematics 

Library)

 eLibrary of Mathematical Institute of the 

Serbian Academy of Sciences and Arts

 SwissDML

 Biblioteca Digitale Italiana di

Matematica



Цифрова библиотека за българското научно 

математическо наследство (BulDML)

 Отворен достъп до списания, колекции, публикации на 
ИМИ

 Отворена софтуерна система на основата на Dspace 

 Вградена система за търсене на публикации, вкл.  търсене 
в  пълния текст 

 Пълно описание на метаданните по Dublin Core стандарт

 Многоезикова поддръжка на интерфейс, навигация и 
метаданни

 Развитие в рамките на международния проект EuDML 

http://sci-gems.math.bas.bg





Библиотеки и портали:

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

http://bidl.cc.bas.bg/

http://www.math.bas.bg/bells/

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

http://www.digmap.eu

http://www.eudml.eu http://sci-gems.math.bas.bg 

За контакти: доц.д-р Радослав Павлов, ИМИ-БАН, radko@cc.bas.bg
http://mdl.cc.bas.bg/radko

За информация:


