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Резюме: Настоящият доклад представя накратко историята и развитието 
на направлението Дигитална хуманитаристика в секция Приложение на 
информационните технологии в хуманитарните науки (ПИТХН). 
Разгледан е контекстът, в който направлението се развива в други 
западноевропейски страни и са обобщени резултатите от дългогодишната 
работа на звеното в Института по математика и информатика при БАН. 

 
Дигиталната хуманитаристика (Digital Humanities) навлиза в 

изследователското поле на Америка и Европа от 1949 г. насам. Широкият 
обхват на интердисциплинарното поле се покрива с няколко наименования: 
Humanities Computing, Digital Humanities, Heritage Studies. През 1946, когато 
компютрите били огромни машини, твърде бавни и сложни за съвременните 
стандарти, италианският йезуитски свещеник отец Роберто Бурса планира 
използването на машини при анализ на естествен език за организирането на 
текстовете на Тома Аквински. През 1949 г. отец Роберто завършва своя 
пионерски труд Index Thomisticus, благодарение на подкрепата на основателя на 
IBM, Томас Уотсън. Днес този текст е възприет като основополагащ труд, 
който за първи път свързва информатиката и компютърните науки с 
хуманитаристиката. Към 2015 година, дисциплината „дигитална 
хуманитаристика” се изучава в американските и европейски университети, но у 
нас стъпките в тази посока са бавни. В контекста на информатичната наука, 
развивана в Института по математика и информатика, такива стъпки се правят 
за първи път в периода 2001 – 2003 г., когато директор на института е 
акад. Стефан Додунеков. 

Инициатор и ръководител на направление Дигитална хуманитарстика в 
рамките на ИМИ, от 2001 г. до октомври 2009 г. е д-р Милена Добрева, член на 
Изпълнителния съвет на Националната комисия на Република България за 
UNESCO (2006). Мисията на сформирания от нея интердисциплинарен екип, 
назначен и подкрепен изцяло от акад. Стефан Додунеков, е да развива 
изследователска, образователна и приложна дейност в областта на 
цифровизацията на културно и научно наследство.  

Д-р Добрева натрупва своя опит в индивидуални изследователски проекти, 
а през 1992–94 тя печели финансиране от Централноевропейския университет 
на тема Computer Supported Reconstruction and Representation of Ancient 
Manuscripts. През 1996–97 координира проекта Text Variety in the Witnesses of 
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Medieval Texts: Study form Co-operative Writing Perspective, финансиран от 
UNESCO. След успешна защита на докторска дисертация и постепенно 
привличане на млади специалисти, през октомври 2004 г. вече са назначени 
трима специалисти в различни хуманитарни области, работещи в рамките на 
секция „Телекомуникации”, под ръковоството на д-р Пламен Матеев. Същата 
година в ИМИ се създава временно звено за дигитализация, чиито основни 
дейности са свързани с обучение на екипа и координация на европейския 
проект "Knowledge Transfer for Digitisation of Cultural and Scientific Heritage in 
Bulgaria" (KT-DigiCULT-BG, 6РП на ЕК). Това е първият проект в ИМИ, който 
поставя началото на интердисциплинарния подход в областта на 
цифровизацията на културно и научно наследство в България. Временното 
звено придобива статут на самостоятелна секция в ИМИ през юни 2007 г. с 
името “Приложение на информационните технологии в хуманитарните науки”.  

Ръководителят на екипа е и един от инициаторите на създаването на 
асоциацията SEEDI (South Eastern Europe Digitization Initiative) – с основна цел 
сътрудничество на специалисти от Югоизточна Европа в областта на 
дигитализацията на научно и културно наследство. SEEDI организира редовни 
конференции и реализира общи проекти и до днес. В сътрудничество с Агенция 
РСИКТ (сега ДАИТС), ФМИ и НБКМ беше създаден XML-базиран каталог на 
българските ръкописи, съхранявани в България.  

 

 
Първият специализиран професионален скенер за книги, закупен за нуждите на 

Лабораторията по цифровизация в ИМИ 

Екипът на М. Добрева организира и участва в редица национални и 
международни семинари и конференции. Техниката, с която беше оборудвана 
Лабораторията, беше закупена от ИМИ в рамките на извънбюджетни проекти 
(скенери, сървър, работни станции, специализиран софтуер за сканиране, 
софтуер за обработка и съхранение на информацията).  
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Ръководството на екипа – д-р М. Добрева, а по-късно и д-р Н. Икономов – 
допринасят за участието на екипа в значими европейски проекти като: 

− COMputational TOOls for the librarian and philological work in Cultural 
Institutions (COMTOOCI, 2005-2007, партньор),  

− Discovering our Past World with Digitised Maps (DIGMAP, 2006-2008, 
партньор);  

− три проекта с национално финансиране (ДАИТС и МОНМ);  
− двустранен проект за цифровизация на културно наследство с ИМ на 

САНУ (2004-2006);  
− цифровизация на аудио архиви с финансиране от ЮНЕСКО;  
− ИМИ, в лицето на секция ПИТХН, беше асоцииран член на 

европейските проекти MinervaPlus, MICHAEL, EUROPEANA и 
DARIAH.  

След 2007 ръководители на екипа на секцията последователно са били 
инж. Н. Икономов, доц. Кр. Иванова, проф. П. Станчев.  

През 2009 г. част от екипа на секция ПИТХН участва в международен 
работен семинар по проекта “PLANETS” (финансиран от Централна 
европейска инициатива, CEI) на тема „Дългосрочно съхранение на 
цифровизирани документи”. През същата година, съвместно с Центъра по 
архитектурознание – БАН и Столична община (програма „Култура”), беше 
извършена дигитализация на извадки от архитектурен архив на значими 
сградни проекти и беше подготвена изложба „Архитектурни конкурси в София 
1878-1944”. Изложбата беше експонирана в Галерията за чуждестранно 
изкуство, беше открита от тогавашния министър на образованието и 
предизвика силен медиен интерес. 

Част от дейностите на секция ПИТХН до 2011 г. са: 
− 2005. Съвместно с Държавен архив с музей за история на София: 

дигитализация на архива на синагогата, джамията в София и част от 
архива на църквата „Св. Неделя“; издаване на компакт диск “София – 
религиозни пространства”.  

− 2005. Асоцииран партньор в проекта MINERVA и съдействие за 
националното изследване на дигитализацията в България и подготовката 
на Minerva Global report. 

− 2006. Експертно съдействие при осъществяването на изследване на 
ЮНЕСКО за дигитализацията в югоизточна Европа.  

− Дигитализация на архивни фондове, съвместно с Главно управление на 
архивите; трансфер на знания и обучение на екипа им. 

− Невмена нотопис – изследователска дейност и разработка на софтуер за 
разпознаване в ръкописни паметници (доц. Л. Ласков, понастоящем 
преподавател в НБУ). 

− Дигитализация на математическа периодика, съхранявана в 
библиотеката на ИМИ и издавана от ИМИ; дигитализация на Физико-
математическо списание 1904-1993, Известия на Математическия 
институт – 1954-1974, Списание „Сердика“ (достъпно онлайн), трудове 
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на български математици, Протоколна книга на Физико-
математическото дружество – ръкопис, Архив на ИМИ и др. 

− Дигитализация на старопечатна периодика, притежание на ЦБ при БАН: 
Годишнини от вестниците „Гайда“, „Мир“, „Лампион“, „Дъга“. 

− Обучение на екип от Народна библиотека „Иван Вазов“, Пловдив, и 
дигитализация на техни документи и книги. 

− Дигитализация на личния архив на основателя на БАН, проф. Марин 
Дринов, достъпен онлайн. 

− Дигитализация и подготовка за онлайн публикация на архива на Висша 
атестационна комисия, достъпен онлайн. 

− Дигитализация на музикална периодика – сканиране, обработка и 
разпознаване във връзка с включване в проект RIPM (1800 – 1950) – 
Ретроспективен индекс на музикалната периодика, Първото българско 
музикално списание „Гусла“– 1891 г., Списание „А.С.О.“ (Академически 
симфоничен оркестър), 1934 г. 

− 2008. Участие в създаването на референтния модел за дигитални 
библиотеки от проекта DELOS. 

− 2008-2011. Участие в работна група по дигитализация към 
Министерството на културата. 

− 2011-2013. Участие в Координационното звено на Националния съвет по 
дигитализация към НДФ „13 века България“. 

− 2010. Участие в Контролната комисия на ИКОМОС. 
− 2010. Преподавателска дейност в специализирани курсове по 

дигитализация и дигитални библиотеки със съдействието на Столична 
община, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, СУ „Св. 
Климент Охридски”. 

 

 

Дигитализиран личен архив  
на проф. М. Дринов, съхраняван в  

Научния архив на БАН. 

Дигитализация на архива на синагогата, 
джамията в София и част от архива на 

църквата „Св. Неделя“. 
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Във връзка с преструктурирането на БАН, от март 2011 г. секция ПИТХН се 
трансформира в Лаборатория по цифровизация на научно и културно 
наследство към секция „Информационни системи“ под ръководството на 
проф. Петър Станчев. Основно научно-приложно постижение на 
Лабораторията е създаването и прилагането на методологии за цифровизация, 
съобразена с добрите европейски практики. Основните дейности на 
Лаборатория ЦНКН включват цифровизация на архивни фондове, на българско 
математическо наследство, на стара българска музикална периодика, на 
аудиоархиви, на старопечатни книги и обучителни курсове по дигитализация. 
До 2013 г., когато лабораторията престава да съществува самостоятелно, са 
сканирани и обработени повече от 90 000 документи, между които: документи 
на Главно управление на архивите, стари вестници, фотографски колекции, 
архив на ВАК, архив на ИМИ.  

 
 

 
   
   

   

Примери на цифровизирани от екипа артефакти 
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До днес ИМИ поддържа създадените със съдействието на екипа 
сътрудничества с Научен архив на БАН, ИБЕ, ИЛ, ИФИ, Етнографски институт 
с музей, ЦБ–БАН, ИПОИ, НАИМ, Столична община, Главно управление на 
архивите, НБКМ, Национална библиотека Пловдив, ВАК, ДАИТС, НХГ, НИМ 
Бояна, СУ, ПУ, множество музеи. Целта е с натрупания опит и знания 
експертите на екипа, които днес работят във и извън БАН, да се развива 
изследователската, приложната и преподавателската дейност на направление 
„Дигитална хуманитаристика”; да се създават мрежи от институции и експерти 
в областта у нас и в Европа; да се организира професионално обучение за 
специалисти от институциите за културна памет, специализирани училища и 
университети, да се съдейства с експертиза за формиране на национална 
културна политика и др. Екипът трупа преподавателски опит в национални и 
чуждестранни университети, по програми на ЮНЕСКО, Британски съвет, 
Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски“, Столична община, НАИМ-БАН, министерство на културата на 
Италия и програма „Учене през целия живот”. Понастоящем членове на 
някогашната Лаборатория по дигитализация продължава да работи в областта 
на дигиталните библиотеки, гражданската наука и дигитализация на музейни 
фондове.  

 
  


