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НОВИ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ МЕТОДИ И ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБЛАСТТА НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО 

Галина Богданова 

Институт по математика и информатика при БАН 

NEW INTERDISCIPLINARY METHODS AND TECHNOLOGIES IN 

THE FIELD OF CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE 

Galina Bogdanova 

Institute of mathematics and Informatics at BAS 

Abstract: Discussed are issues related to the use of interdisciplinary 

approaches, technologies and teams in various scientific fields. Reviewed are 

applications of information and communication technologies for storage, 

protection and presentation of knowledge in the field of cultural heritage, as well 

as in other scientific fields with particular emphasis on new interdisciplinary 

studies and building of digital storages. 

Keywords: Digital technologies, interdisciplinary methods, storage, 

cultural heritage, protection and presentation of knowledge, cloud computing 

 

Резюме: Разгледани се актуални въпроси, свързани с използването на 

интердисциплинарни методи, технологии и екипи в разработки от различни 

области. Разгледани са приложения на информационните и комуникационни 

технологии за съхраняване, защита и представяне на знания в областта на 

културно-историческото наследство за региона на Велико Търново, както и 

в други научни направления като особено внимание е отделено на новите 

изследвания и създаването на цифрови хранилища. 

Ключови думи: Дигитални технологии, интердисциплинарни методи, 

културно-историческото наследство, съхраняване, защита и представяне 

на знания, облачни технологии 

1. Въведение 

Много от обектите на културно-историческото наследство (КИН) са 

едновременно произведение на изкуството и високотехнологичен обект (за времето  на 

своето създаване). През последните десетилетия са загубени стотици уникални 

културни обекти, както и традициите за тяхната направа и техните уникални 

характеристики, изчезнала е информация за ценни културни обичаи, национални и 

религиозни празници и церемонии, свързани с живота, културата и съдбата на много 

поколения българи. Някои от тайните на старите майстори от миналото още не са 

разкрити. Тези световни тенденции за изчезване на паметта на нациите и на ценна 

научна информация налагат все по-активно разработване и използване на нови 

информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и на интердисциплинарни 

методи за запазване от изчезване и представяне на ценна информация както в областта 

на КИН, така в други научни области. 

Цифровото запазване и представяне на КИН изисква решаването на сложни 

интердисциплинарни задачи. Изследванията са свързани с различни съвместно 
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