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Г. Богданова и инердисциплинарен екип  
 



А.  Модернизиране на архивния фонд от 

автентични фолклорни материали  

Mеждуинститутски проект 2002-2011   

Ръководители: акад. д.м.н. С.Додунеков (ИМИ) и проф.дизк. М. Сантова  (ИЕФЕМ) 

ИЕФЕМ и ИМИ при БАН,  ВТУ 

Съхранявани в Националния център за нематериално културно наследство (НЦНКН) – структурно звено от 

ИЕФЕМ, единствено по рода си в страната   

B.  Експериментален 

мултимедиен архив 

2005-2006;  

Проект на ИМИ при БАН и ВТУ 

Ръководител Г.Богданова (ИМИ)  

Финансиран от АРСКИТ  
C.    FolkKnow: Teхнологии, основани 

на знания за създаване на дигитални 

ресурси и виртуално представяне на 

значими колекции от българското 

фолклорно наследство 

Интердисциплинарна национална програма 

2006-2011  

 Ръководител Г.Богданова 

Финансирана от Фонд “Научни изследвания” – МОМН,  

пНационални програми „Информационно общество”.   

В изпълнение е трети етап; продължение на А. 

 

BELL:  Проучване и паспортизация на 

уникални камбани от историческото и 

културно наследство на България и 

създаване на аудио и видео архив с 

помощта на съвременни технологии 

Проект на ИМИ при  БАН и 7 партньора    

2007-2008  Финансиран от Фонд “Научни изследвания” 

 



ИМИ при БАН 

ВТУ „Св.Св. Кирил 

и Методий” 

РНБ  -Велико 

Търново 
РИМ – Велико 

Търново 

ИЕФЕМ и ИМ при 

БАН, НВУ и др. 



Mодул 1   

Екип: Акустучни изследвания 

доц. Т.Трифонов 

Mодул 2   

Екип: Матем. и Инф. осигуряване 

доц. Г.Богданова 

 

 

 

Модул 3: 

Екип:  Фото/видео заснемане и 

обработка 

АФИП: Г.Петков 

 

 

 

Модул 4  

Екип:  Исторически изследвания 

 доц. В.Матеева 

           Архиви 

Създадени са 4 цифрови  архиви на избрани колекции 

 

Паспорти и виртуално представяне  

Хартиени и цифрови паспорти; 

Представяне на ресурсите в сайт  с избрани обекти от 

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



 Продължение на проекта “Bell”  ->  проект BellKnow” 
 

◦ Нови обекти и ресурси; 

◦ Документиране на основните характеристики на камбаните: тип, геометрични размери, 
декоративно и художествено оформление, тегло, материал, състояние, особености в 
звученето, данни за производителя и собственика, оценка на историческата ценност; 

◦ Цифрови фотографии на камбаните и видеоклипове по време на тяхното биене; 

◦ Аудио от биенето на камбаните; 

◦ Анализиране и запис на честотния спектър на камбаните в момент на удара; 

◦ Паспортизиране на камбаните с техните акустични, исторически, параметрични и 
фотографски данни; 

 

 Нови задачи: 
 

◦ Онтологичен модел; 

◦ Подобряване на системата за индексиране на архива към фонд “BellKnow”; 

◦ Подготвка на нови колекции материали за Интернет представяне и изложби; 

◦ Прилагане на цифрово подписване на RDF фрагменти. 

 



 

 

 Събиране на информация: 

Измервания, полева дейност, заснемане, записване и 
т.н.; 

Създаване на дигитални ресурси:  

Конвертиране, индексиране; 

Идентифициране и индексиране на всеки ресурс с 
камбана; 

Добавяне на географски координати на всеки рес; 

Добавяне на текстова информация – metadata; 

Сортиране на ресурсите; 

Създаване на паспорти 

 

Измервателна апаратура и софтуер 

Дебеломер – GE, CL5 – ултразвуков 
дебеломер;  

Електронен нивелир – Bosch  DNM 60 L – 
професионален уред за измерване на 

наклони;  

Лазерна рулетка – Bosch DLE 50 – 
професионална лазерна рулетка за измерване 

на разстояния и площи;  

Софтуерен пакет – MSExcel 

За геометрични  измервания и тяхната 
обработка е важно да се определят и изберат: 

схема  на камбаната, мястото и количеството 
на точките за измерване; 

границите на измерваните параметри; 

технически средства за реализиране на 
измерванията; 

средства за пост-обработка и съхраняване на 
данни. 

 

Създаване на фонд "BellKnow“: 

Събиране на всички дигитални ресурси в 
склад/архив; 

Организиране на дигитален архив; 

Добавяне на видим и невидим воден знак; 

Експортиране на дигитални ресурси в 
колекции 

 

 

Параметрични изследвания и методология 



    

  



http://math.bas.bg/bells 

Представени са 14  избрани колекции артефакти,  

Всичко снимков материал: над 3 000 бр. 

Аудио и видео записи: над 1 000 бр. 

Всичко обекти (камбани): над 150 бр. 

За всеки обект има обработени и съхранени 

допълнително обекти от различни типове медия: текст, 

цифрови снимки, аудио запис и видео;   текст. 

описание, истор. сведения, анотации по съдържание и 

цифровизиране; 



◦ Специални знаци, незабелязано добавени към изображение, звук, клип или 
текст, за защита срещу неоторизирани действия спрямо авторските права на 
материала. 

 

 Видим:  
◦ За дигитални изображения: поставяне на прозрачно, видимо изображение, което 

декларира принадлежност 

◦ За аудио записи: добавяне на уникален звук, който да декларира автентичност 

◦ За видео клипове: комбиниран между прозрачен визуален знак и добавяне на 
уникален звук 

◦ За текст: добавяне на символи на определени места или хоризонтално или 
вертикално разместване; 

 

 Невидим (незабележим):  
◦ За дигитални изображения: добавяне на знак в синия цвят на изображението 

(човешкото око е по-слабо чувствително към синия цвят) 

◦ За аудио записи: добавяне на информация в последния (незначителен) бит, като 
това позволява добавяне на голямо количество информация в аудио записа, но 
има слаба устойчивост при прекодирване на сигнала или чужда намеса.  

 



Елементи на 

предметна 

онтология на 

камбанология 

Всяка камбана може да 

се разглежда като 

отделно понятие; 

Всеки обект може да 

се разглежда като 

отделно понятие; 

Всяка камбана принадлежи на 

(има отношение) определен 

обект; 

Група от камбани принадлежат на даден обект; 

Всяка камбана има 

отношение към леярната 

където е изработена; 

•Къде е изработена; 

•От кого е изработена; 

•Кога е изработена; 

•Как е изработена; 

... ... 

Множество от камбани имат 

отношение към дадена леярна;. 



Съдържание на 

предметна онтология 

на камбаните 

•Дигитални ресурси (дигитален материал); 

•Речник / индексация на дигиталните ресурси; 

•Терминологичен речник; 

•Речник на данните; 

•Речник на отношенията; 

•.... 



Фонд BellKnow 

Хранилище “Знания 

Камбанология”, брошури, 

плакати и PR материали 

Сайт, Блог, соц. 

мрежи, Медии,  

RSS  

Семинари  2007-11  

Конференции 2007-11 

3 изложби  2011  

Цифрово хранилище за информация и знания - “BellKnow” 

 



 Колекция от 42 художествени снимки на камбани 
и места, свързани с обектите от фонд “BellKnow” 

◦ Първа международна конференция “Digital Preservation 
and Presentation of Cultural and Scientific Heritage" - 
DiPP`11, Велико Търново, България, 11-14 Септември 
2011 г 

 





 

Благодаря  за  

 вниманието! 
 


