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• Инициативата се заражда през 2005 и е подкрепена от Европейския парламент  
• 2011 "Comité des Sages" – “Комитет на мъдреците” препоръчва на Europeana 

to put online the collections held by Europe's libraries, archives, museums and audiovisual 
archives – vast numbers of books and periodicals (there are some 2.5bn items in Europe's 
libraries alone), and millions of hours of film and video covering the whole of Europe's 
diverse history and culture. 

http://www.europeana.eu 



Проектна база 
• Инфраструктура за събиране и съхранение на 

метаданни от културното наследство на цяла 
Европа 

• Инфраструктура по места – във всяка държава 

• Тематични колекции – живи спомени, 
фотография, храна, мода, манускрипти, ... 

• Мрежа от институции и индивиди 

• Модел за съхранение и популяризиране на 
Европейското културно наследство 

• Авангард в решаване на проблеми, свързани с 
културното наследство и съвремеността 

 



По своята същност Еуропеана е виртуален дом на европейското културно наследство и се 
явява най-мащабния културен проект на обединена Европа, който разкрива нови начини 
за изследване на културното наследството на Европейския континент 
 
 
 
 



• За популяризиране на идеята за Европеана и 
нейното верую 

• За приобщаване към научната общност за 
моделиране и стандартизация на 
информация от културни паметници 

• За демонстриране на ползи за бизнеса 

• За демонстриране на ползи за образованието 

• За демонстриране на ползи за творческите 
индустрии и креативността изобщо 

• За демонстриране на ползи за съхраняване и 
изследване на общочовешката памет 

 

Кампании 



Въздействие 

• Open Digital Library USA 

• Korea in Asia 

• Apple store 

• Open API – приложения с данните от 

колекциите на Европеана 

• Отворени лаборатории 
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Кой доставя данни на Europeana ? 

От прeзентацията на Анетте Фриберг, Business 

Development Manager към Еuropeana 



Aggregators Map overlay  

 

 

Cross domain aggregators 

Vertical aggregators 

Legend: 

In progress Aggregation Landscape 



Експерименти с облачна инфраструктура 

 

 

Проектите 

  Europeana Cloud 

  LoCloud 

 

 

Системата от агрегатори става потенциално  

Ненужна в средносрочен план 



Европеана и България  

Проекти 
 

• Europeana Local (2008) РБ Варна 

• Athena (2011) - БАН 

• Инициатива Булгариана (2011) - Онтотекст 

• Carare (2012) - НАИМ 

• LinkedHeritage (в момента) - БАН 

• Europeana Photography (в момента) - НАБИС 

• Europeana Awareness (в момента) – РБ Варна 

• LoCloud (в момента) – РБ Варна 

• DM2E (в момента) – БАН 

• ЕMBARK (в момента) 

• European library  

                 -  Народна Библиотека „Кирил и Методий“ 



Начало на мрежа 
 

 

2009-2012 

Ежегодни срещи под патронажа на българския 

Евродепутат Емил Стоянов за Европеана 

 

 

          Меморандуми до Министерство на културата 

Европеана и България  



Финансиране 

- Европейски проекти 

- Друго финансиране (Korea, Онтотекст) 

– bulgariana.eu 

-  Българско финансиране (фирма Онтотекст) 

 

  Цели 

Обем българско съдържание понастоящем -   

                  между 50К и 100К обекта, като целта е да  
              се стигне до 500К обекта до 2015 12 

Европеана и България  



 

Получава три меморандума от срещите на Емил 

Стоянов 

 

2012 

Съвет по дигитализация 

Домакин и съорганизатор с фирма Онтотекст на 

среща с Еuropeana   

 

Не предоставя фондове за сътрудничество с 

Европеана 

Министерство на културата 

Европеана и България  



от 2012 фирма Онтотекст и Европеана 

http://data.europeana.eu 

Europeana Creative (в момента)  

Ambrosia (в момента) 

 

 

от 2012 фирма PC-TM и библиотеките в България 

приставка към библиотечен софтуер за описание 

на метаданни 
 

Технологично партньорство 

Европеана и България  



Налична технологична инфраструктура 

• Булгариана 

 

• Регионална библиотека Варна 

 

• Набис 

 

• Библиотека на БАН 

Европеана и България  



Мрежата на Булгариана 

- Над 200 български културни и научно-

изследователски организации 

 

- 2012-2014 5 срещи семинари, посветени на 

Европеана 

 

- Гугъл група 

 

- уебсайт - bulgariana.eu 

 

- Фейсбук страница 



Мрежата на Библиотеките 



Потенциал 



Индустриалният сектор – GLAM  

                 galleries, libraries, archives, museums 

Обществено финансирани, и обществено отговорни институции, които събират 

материали на културата и на културното наследство 

• Oтворен достъп 

• Данни/мета-данни предоставени за използване и за преизползване 

• Демократизация на креативността 









Институционални инициативи 

 Библиотечна асоциация в България 

 Съвет по дигитализация 

 Институт за паметници на културата 

 Асоциация на музеите 

  

 

Фондации, асоциации 

 Онгъл 

 Българска памет 

 Credo bonum 

 



Булгариана 



• Общество от съмишленици 

• Силно експертно присъствие 

• Информационна инфраструктура 

• Критерии за подбор на колекциите 

По свой път ... 



http://bulgarianheritage.bulgariana.eu 



Въпроси ? … 

Благодаря за вниманието! 

 
mariana.damova@mozajka.co 

me@marianadamova.com 
damova.mariana@gmail.com 

 


