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Abstract: 

An ontological data model is presented in an archive containing a detailed 

description of the church bells. As an object of cultural heritage, the bell has common 

properties, such as geometric dimensions, weight, sound, as well as acoustic diagrams 

obtained with the help of modern technology. The article describes the capabilities of 

two ontological platforms (Protégé and OntoWiki) and their application for defining 

basic ontological objects and connections between them. 
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Научна конференция „Културно-историческо наследство: Опазване, представяне, дигитализация” 

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БАЗИ ОТ ЗНАНИЯ И ТЯХНОТО 

ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОНТОЛОГИИ НА ДИГИТАЛНИ АРТЕФАКТИ 

Галина Богданова, Тодор Тодоров, Николай Ноев 

ИМИ при БАН, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” 

Резюме: Представен е онтологичен модел на данни в архив, 

съдържащ подробно описание на църковните камбани. Като обект на 

културното наследство, камбаната има общи свойства, като геометрични 

размери, тегло, звук, както и акустични диаграми, получени с помощта на 

съвременна техника. В статията са описани възможностите на две 

онтологични платформи (Protégé и OntoWiki) и тяхното приложение за 

дефиниране на основни онтологични обекти и връзки между тях. 

Ключови думи: Камбани, Културно наследство, Технологии за знания 

1. Въведение 

Църковните камбани са един от най-важните части на нашето културно 

наследство. Целта на фонда от знания BellKnow е да се направят изследвания и 

идентификация на ценни камбани, разположени в църкви и манастири и да се създаде 

архив с помощта на съвременни технологии за анализ, съхранение и защита на аудио 

информация. 

В тази статия са представени две платформи Protege и OntoWiki и как те биха 

могли да бъдат използвани за създаване на OWL базирано представяне на основните 

обекти и техните отношения в онтологията BellKnow. 

Разработената методология е приложена в проекта BELL [1], [2], [3], [5]. В 

изследването са проучени и подобни разработки и са използвани някои техники за 

създаване и анализ на цифрови архиви и библиотеки [4], [13], [14], [15], [16], [17].  

2. Онтология BellKnow 

Дигиталния архив BellKnow е разработен с помощта на модерни информаци-

онни технологии за анализ, съхранение и защита на данните, и той съдържа [1], [5]: 

 Основни характеристики на камбаните; 

 Цифрови снимки и видео записи на камбаните по време на биене; 

 Честотен спектър на камбаните по време на биене; 

 Графики. 

Организация на архива BellKnow [1]: 

 Повече от 3 000 цифрови записа; 

 Включително снимки, видео и аудио записи; 

 Технически данни, паспорти, диаграми и др.; 

 Дървовидна файлова структура; 

 Специфични файлови сигнатури 

 Допълнителни мета данни: 

o Title   (наименование); 

o Creator   (създател); 

o Description   (допълнително описание); 

o Date   (дата на създаване); 













 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО: 

ОПАЗВАНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ 

 

ТОМ 1, 2015 

http://www.math.bas.bg/vt/kin/ 

 

 

Народна библиотека „П. Р. Славейков” 

ISSN 2367-8038 


