
 

 

Cultural and Historical Heritage:  

Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal) 

Volume 1, Issue 1, 2015, ISSN: 2367-8038 

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

 

Editors: Prof. PhD Petko St. Petkov, Assoc. Prof. PhD Galina Bogdanova 

Copy editors: Assist. Prof. PhD Stefka Kancheva, PhD Nikolay Noev, Paskal Piperkov 

 

 

© Editors, authors of papers, 2015. This work is subject to copyright
*
. 

Published by: Regional Library “Petko Slaveykov”, Veliko Tarnovo, Bulgaria 

 

 

INTERACTIVE CULTURAL MAP ABOUT VELIKO TARNOVO REGION 

AND PRESENTATION OF THEMATIC CULTURAL ROUTES 

P. Hristov, G. Bogdanova 
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Institute of Mathematics and Informatics at the Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria 

Abstract: 

Interactive methods for presenting sites of cultural, historical and scientific 

heritage of the Veliko Tarnovo region are presented. The problems related to the 

digital presentation of the knowledge about the historical and cultural landmarks and 

events in the region, the ways of organizing the information and its presentation to the 

user are studied. A specific implementation of a desktop and mobile application has 

been implemented through the eCity platform. The peculiarities of the software 

application related to its environment and mobility are considered. The possibilities 

for selection and presentation of new sites and categories thematically (specialized 

groups of sites united with a common theme) as a basis for thematic cultural routes in 

the tourism sector have been expanded. 
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Научна конференция „Културно-историческо наследство: Опазване, представяне, дигитализация” 

ИНТЕРАКТИВНА КУЛТУРНА КАРТА ЗА РЕГИОН ВЕЛИКО 

ТЪРНОВО И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕМАТИЧНИ КУЛТУРНИ 

МАРШРУТИ 

П. Христов, Г. Богданова 

Община В. Търново, ИМИ-БАН 

pavel.hristov@veliko-tarnovo.bg, galina@math.bas.bg 

Резюме: Представени са интерактивни методи за представяне на 

обекти на културно-историческото и научно наследство на регион Велико 

Търново. Изследвани са проблемите, свързани с цифровото представяне на 

знанията за историческите и културни забележителности и събития в 

региона, начините за организация на информацията и представянето й на 

потребителя. Осъществена е конкретна реализация на десктоп и мобилно 

приложение, посредством платформата eCity. Разгледани са особеностите 

на софтуерното приложение, свързани със средата и мобилността му. 

Разширени са възможностите за избор и представяне на нови обекти и 

категории тематично (специализирани групи от обекти, обединени с обща 

тема) като основа за тематични културни маршрути в туристическия 

сектор. 

Представени са изследвания, свързани с реализацията на интерактивен модул за 

визуализация на информацията (интерактивна карта) за обекти с културно значение на 

територията на Община Велико Търново.  

1. Цел и задачи на изследването  

Основна цел на изследванията е изграждането на функционалността на 

интерактивната карта с помощта на интерактивни методи и модели за представяне на 

обекти и разработването на допълнителен софтуер, свързан с платформите за 

представяне на съхранената информация в Интернет пространството.  

За реализиране на поставените цели се определиха следните задачи: 

 Разработка на допълнителна програмно-административна част, вградена в 

основната платформа; 

 Разширяване на функциите на модула за интерактивно представяне на 

обектите (визуализация на информацията); 

 Възможности за работа с интерактивната карта на всички популярни 

мобилни и настолни устройства, работещи с модерен браузър, като са 

проведени следните тестове: 

 Desktop: MS Windows (Internet Explorer, Firefox, Chrome); 

 MacOS (Firefox, Chrome, Safari); 

 Android: Samsung Galaxy Tab 4.2; 

 iOS: iPad 1, iPhone 5S, iOS emulator; 

 Windows Phone 8. 

 Добавяне на нови групи / категории обекти на картата; 

 Допълване с нови алтернативни обекти, места за култура и събития. 

Интерактивната среда трябва да поддържа устойчиво развитие във времето на 

предлаганата WEB базирана информация и на картографското й представяне, 



















 

 

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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