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MOBILE APPLICATIONS IN CULTURAL TOURISM. MOBILE NEWS 

APPLICATIONS – USEFUL OR HARMFUL? 

Tihomir Stefanov 

“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, Bulgaria 

Abstract: 

The report examines free applications running the Android operating system 

that provide users with information about historical and cultural landmarks while 

traveling. Their advantages over the classic programs for GPS navigation are 

presented. Applications for regional and national sites included in the “100 national 

tourist sites” are considered. Their main possibilities, positive and negative 

characteristics are compared and described. The focus is on applications that do not 

need online internet navigation. 

The second part of the report presents news applications running on the 

Android operating system and providing the user with news from national and 

regional newspapers and news agencies. The applications are considered through the 

prism of the need for a “new digital model of the modern newspaper”. An analysis of 

their usefulness from the point of view of news providers and users has been made. 
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Научна конференция „Културно-историческо наследство: Опазване, представяне, дигитализация” 

МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ В КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ. МОБИЛНИ 

НОВИНАРСКИ ПРИЛОЖЕНИЯ – ПОЛЕЗНИ ИЛИ ВРЕДНИ? 

Тихомир Стефанов 

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” 

Резюме: В доклада са разгледани безплатни приложения, работещи 

под операционната система Android, които предоставят на потребителите 

информация за исторически и културни забележителности при пътуване. 

Изведени са предимствата им спрямо класическите програми за GPS 

навигация. Разгледани са приложения за регионални и национални обекти 

включени в „100 национални туристически обекта”. Сравнени са и описани 

основни техни възможности, положителни и отрицателни 

характеристики. Акцентира се на приложения, които нямат необходимост 

от онлайн интернет за навигация. 

Във втората част на доклада са представени новинарски 

приложения, работещи под операционната система Андроид и доставящи 

на потребителя новини от национални и регионални вестници и новинарски 

агенции. Приложенията са разгледани през призмата на необходимостта 

от „Нов дигитален модел на съвременния вестник”. Направен е анализ на 

тяхната полезност от гледна точка на доставчици и ползватели на новини. 

Ключови думи: Мобилни приложения, Android, Мобилни телефони, 

Навигация, Екскурзии, Пътешествия, Новини, Вестници. 

Умните мобилни телефони са многофункционални устройства. Продажбите им в 

последните години, надхвърлиха по продажби персоналните компютри
1
. Смартфоните 

дават възможност на потребителите не само да комуникират помежду си, но и да 

инсталират приложения с различни възможности и предназначения. Чрез тях 

потребителите извършват голяма част от обичайните си офис дейности – проверка на 

поща, търсене на информация в интернет, работа с текстови документи и други. 

Мнозина използват телефоните си и в свободното време – за бърз достъп до социалните 

мрежи, за създаване и обмяна на снимки и мултимедия. Технологията с вграден в 

устройствата GPS- (Global Positioning System) чип позволява те да бъдат използвани и 

за навигация при пътуване. Популярни програми за навигация са “iGO”, “Garmin 

Navigator”, “TomTom Navigator”. Предлагат не само подробни карти и маршрути при 

пътуване, но и специални POI- (Points Of Interest) обекти по трасето. Тези обекти стават 

все по-важни и значими за потребителите, което предизвиква създателите на 

програмите за навигация да предоставят възможност именно потребителят сам да 

добавя или маркира такива обекти. От друга страна и ангажираните в туристическия 

бизнес имат интерес да популяризират дейността си като отбележат своите обекти на 

картата като POI-places. Подобен обект е представен единствено с координатите си – 

географска дължина и ширина, което не носи допълнителна информация на 

потребителите като работно време, история, снимки и любопитни факти за 

туристическата или историческа забележителност. 

В следващия раздел са представени предимствата и недостатъците на няколко от 

най-интересните безплатни мобилни приложения за пътешествия и навигация. 

                                                 
1
 http://tech.fortune.cnn.com/2011/02/07/idc-smartphone-shipment-numbers-passed-pc-in-q4-2010/ 





















 

 

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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