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Abstract: 

The report presents the results of a reserch of methods for three-dimensional 

digitization of artifacts in the field of cultural and historical heritage, analyzed in 

detail the three-dimensional scanning of volumetric artifacts with “Structured Light” 

technology. A model of ontological description of culturally and historically valuable 

bells with the technology of the semantic web is presented. 
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Научна конференция „Културно-историческо наследство: Опазване, представяне, дигитализация” 

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ  2D / 3D ПОДХОДИ ЗА 

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА КИН (КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО 

НАСЛЕДСТВО) 

Николай Ноев 

Институт по математика и информатика, БАН 

Резюме: В доклада са представени резултати от проучване на 

методи за триизмерна дигитализация на артефакти от областта на кул-

турно-историческото наследство (КИН), детайлно е анализирано трииз-

мерното сканиране на обемни артефакти с технологията „Структурирана 

светлина“. Представен е модел на онтологично описание на културно-исто-

рически ценни камбани с технологията на семантичния уеб
1
. 

1. Въведение 

Съвременните технологии изцяло промениха начина на общуване, предаване, 

съхранение и представяне на знания. Цифровите мрежови технологии промениха 

значението на понятия като разстояние, време, общуване, история, култура, забавление 

и много други, които са определящи за обществото, местно и глобално.  

През последните години културният сектор изживява революционен етап в 

развитието си, толкова значителен, колкото е било изобретяването на печатарската 

преса. В световен мащаб е налице увеличено търсене на новаторски решения за 

организиране и показване на културно историческото наследство, базирани на 

информационни и комуникационни технологии. По този начин се генерират нови 

възможности за културните институции [10] да адаптират представянето на културни 

обекти и да покажат уникални артефакти.  

Камбаните са играли важна роля в живота на българите и изследвания, които 

спомагат да се запазят знанията за тях са особено интересни [13]. При загубване или 

повреда на камбани, съхранената за тях информация може  да се използва при 

възстановяване на  уникални образци на камбанното изкуство и връщане към 

първоначалния им вид. Знанията за камбанологията спомагат  за едно по-дълбоко 

разбиране за традициите и тайните на камбанното изкуство и да се открият начини за 

по-нататъшно развитие на това уникално изкуство в рамките на съществуващите 

традиции и канони. 

Изследванията в тази насока са актуални, тъй като те позволяват по-дълбоко 

разбиране на историята, особеностите и характеристиките на камбаните, които са 

частица от историческото, културно и духовно наследство на България. 

2. Обекти на дигитализация в областта на културно-

историческото наследство 

Разгледани са обекти от културно-историческото наследство (КИН), в областта 

на камбанологията и артефакти от фонда на РИМ-ВТ, свързани със събитията около 

                                                 
1
 Проучванията в доклада са част от дисертационния труд на автора на тема „Подходи и методи за 

създаване, съхранение, представяне и защита на цифрови ресурси от областта на културно-

историческото наследство чрез технологии, основани на знания“. 













 

 

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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