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INTERDISCIPLINARY ASPECTS IN RESEARCH FOR PRESERVATION, 

PRESENTATION AND DIGITALIZATION OF THE CULTURAL-

HISTORICAL AND SCIENTIFIC HERITAGE IN THE VELIKO 

TARNOVO REGION  

Galina Bogdanova 

Institute of Mathematics and Informatics at the Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria 

Abstract: 

The article presents some interdisciplinary aspects of research related to 

digitization, preservation and presentation of cultural, historical and scientific 

heritage of the Veliko Tarnovo region. Some specific interdisciplinary research, 

developments and results achieved in the field of folklore, bells, the work of architect 

Kolyu Ficheto, the Balkan Wars, cultural tourism are discussed in detail. 

The interdisciplinary problems related to the digital presentation of 

knowledge, the ways of organization and presentation of information in the field of 

cultural and historical heritage for the region are studied. The challenges of working 

in interdisciplinary teams and the future perspectives for their growth into an 

interdisciplinary network (laboratory) for joint research in the field of cultural and 

historical heritage in the region of Veliko Tarnovo are analyzed. 
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Научна конференция „Културно-историческо наследство: Опазване, представяне, дигитализация” 

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ АСПЕКТИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНИЯТА ЗА 

ЗАПАЗВАНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА 

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО И НАУЧНО НАСЛЕДСТВО В 

РЕГИОНА НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1
 

Галина Богданова 

Институт по математика и информатика при БАН 

Резюме: В статията са представени някои интердисциплинарни 

аспекти при изследванията, свързани с цифровизация, запазване и 

представяне на културно-историческото и научно наследство за региона на 

Велико Търново. По подробно са разгледани някои конкретни 

интердисциплинарни изследвания, разработки и постигнатите резултати в 

областта на фолкористиката, камбанологията, творчеството на 

архитект Колю Фичето, Балканските войни, културния туризъм.  

Изследвани са интердисциплинарните проблеми, свързани с 

цифровото представяне на знания, начините за организация и представяне 

на информацията в областта на културно-историческото наследство за 

региона. Анализирани са предизвикателствата при работа в 

интердисциплинарни екипи и бъдещите переспективи за прерастването им в 

интердисциплинарна мрежа (лаборатория) за съвместни изследвания в 

областта културно-историческото наследство в региона на Велико 

Търново.   

Въведение 

Представени са изследвания, разработки, приложения, проекти и други 

инициативи, свързани с цифровизация, електронна обработка, съхранение, архивиране 

и защита на данни, семантично и лингвистично представяне на знания в Интернет в 

областта на запазване и представяне на артефакти и обекти на научно и културно-

историческото наследство (КИН) за региона на  Велико Търново.  

1. Необходимост от интердисциплинарни подходи 

Повечето от представените в статията изследвания решават поставените 

проблеми чрез интердисциплинарни подходи/екипи затова ще се спрем първо на 

интердисциплинарността. 

Има много аргументи за предимствата на работещите съвместно учени от 

различни дисциплини пред чисто дисциплинарния подход [6-8]. В някои случаи 

проблемите са от такава сложност, че една научна област не е в състояние да осигури 

задоволителен отговор на поставения проблем. Също така при тясната дисциплинарна 

гледна точка често има редица ограничения, определени от нормите и рамките на 

конкретната дисциплина, непозволяващи разглеждането и включването на 

алтернативни възгледи. Чисто дисциплинарната гледна точка може да доведе до 

хегемония, не позволяща критична оценка на собственото виждане и недопускаща 

други гледни точки.  
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 Посветена на 145 г. от създаването на БАН 































 

 

Научната конференция „КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО: 

ОПАЗВАНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ” (KIN2014), посветена на 145-

годишнината от създаването на Българската академия на науките, се проведе в зала 

„Европа” на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Mетодий” през месец 

ноември 2014 г. На откриването на конференцията приветствия поднесоха зам. 

ректорът на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” проф. д-р Петко Ст. Петков, главният 

координатор на регионалните академични центрове чл.-кор. Димитър Димитров и акад. 

Ячко Иванов. Конференцията включваше специална докторантска сесия с участието на 

млади учени и докторанти. 

В рамките на конференцията се откри изложба „Разрушение и съзидание”, 

представяща резултати от проекта за цифровизация на архитектурното творчество на 

Уста Кольо Фичето. 
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