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ПРЕДГОВОР 

  

„Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация” е 

научен форум, въплътил взаимните усилия на различни организации, за опазване и 

представяне на културно-историческото наследство (КИН). Основен фокус е 

осигуряването на отворен достъп до цифровизирано културно наследство и следването 

на устойчиви политики за съвременното му представяне и опазване, както и споделяне 

на добри практики. 

Втората научна конференция с международно участие “Културно-историческо 

наследство: опазване, представяне, дигитализация” (КИН2016) се проведе на 24-25 

март 2016 г. в гр. Велико Търново. 

Организатори на конференцията бяха Институт по математика и информатика 

при БАН, Съюз на учените в България – клон Велико Търново, и Регионална народна 

библиотека „П. Р. Славейков” – гр. Велико Търново (домакин). КИН2016 бе посветена 

на празника на град Велико Търново, 135 години от кончината на уста Колю Фичето и 

45 години от създаването на Регионален исторически музей – Велико Търново. 

 

Докладите в конференцията бяха организирани в три основни тематични 

направления на културно-историческото наследство – Опазване на КИН, 

Дигитализация на КИН, Представяне на КИН. 

Представени бяха нови научни изследвания, проекти и разработки в областта на 

КИН. Разгледани бяха новите съвременни интердисциплинарни методи и технологии в 

тези три направления и тяхното приложение в областта на културно-историческото 

наследство. Специално внимание бе обърнато на изследвания в областта на 

православното наследство и културния туризъм. Бе споделен опит в използването на 

нови съвременни цифрови подходи и 3D-техологии за представяне на КИН. Отчетени 

бяха реализирани поклоннически маршрути, експедиции и нови открития. Разгледаха 

се и проблеми, свързани с нови методики в обучението в областта на КИН. 

 

В рамките на конференцията се проведе специална сесия за млади учени и 

докторанти. Докторанти от БАН, ВТУ и НБУ представиха свои разработки и части от 

своите докторантски тези. 

 

На кръглата маса (с възможност и за онлайн участие) на тема „Осигуряване на 

уеб достъпност в регион Велико Търново” се дискутира достъпът на хора с увреждания 

до културните обекти (с акцент за регион Велико Търново). Представени бяха мрежата 

и наръчника за уеб достъпност, разработени по проект на Фондация „Хоризонти”. Бяха 

докладвани резултатите от тестване и анализ на уеб достъпността в публичния сектор 

на България за хора с увреждания. 

 

В рамките на КИН2016 и в седмицата на празника на град Велико Търново бяха 

демонстрирани резултати от научни изследвания, разработки, пешеходни маршрути, 

изложби и есета, създадени от интердисциплинарни екипи. Млади учени със зрителни 

нарушения ни поведоха на „пътешествие” в дигиталния свят – без монитор и мишка. 

Изложба „Разрушение и съзидание” за резултатите от цифровизирането на 

архитектурното творчество на майстор Никола Фичев се експонира от 16 март до 25 

март 2016 в построената от него Къща с маймунката. Участниците в КИН2016 

преминаха по пешеходен маршрут „По стъпките на уста Колю Фичето в град Велико 

Търново”, с включени специално добавени звукови, фото и видео ефекти за посетените 



обекти от цифровия архив за Колю Фичето на ИМИ-БАН.  Конференцията и изложбата 

бяха тържествено закрити в Къщата с маймунката (отворена за пръв път от много 

години за посещения на граждани и гости на града по време на изложбата и по случай 

празника на Велико Търново). 

 

От организационния комитет 

 

 

  



 

PREFACE 

 

“Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization” is a 

scientific forum incarnated cooperative efforts of various organizations for the protection and 

presentation of cultural and historical heritage (CHH). The main focus is to provide open 

access to digitized cultural heritage and to set up sustainable policies for its continuous digital 

preservation and conservation, and sharing of best practices. 

The second scientific conference with international participation “Cultural and 

Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization” (KIN2016) was held on 24-25 

March 2016 in the Veliko Tarnovo, Bulgaria. 

Organizers of the conference were the Institute of Mathematics and Informatics at the 

Bulgarian Academy of Sciences, the Union of Scientists in Bulgaria - Veliko Tarnovo Branch 

and Regional Public Library “P. R. Slaveykov” – Veliko Tarnovo, Bulgaria (as host). 

KIN2016 was dedicated the celebration of Veliko Tarnovo, 135 years since the death of 

Kolyo Ficheto and 45 years since the establishment of the Regional History Museum – Veliko 

Tarnovo. 

 

The papers at the conference were organized in three main thematic areas of CHH – 

Conservation of CHH, Digitization of CHH and Presentation of CHH. 

New researches, projects and developments in the field of CHH were presented. The 

new modern interdisciplinary methods and technologies in these three areas and their 

application in the field of cultural and historical heritage were discussed. Special attention 

was paid to research of Orthodox heritage and cultural tourism. Experience was shared of 

using new modern approaches of 3D-technologies for presentation of CHH. Realized 

pilgrimage routes, expedition and new discoveries were reported. Issues related to new 

methodologies in teaching in the field of CHH are discussed. 

 

During the conference was held a special session for young scientists and graduate 

students. PhDs of BAS, University of Veliko Tarnovo and New Bulgarian University 

presented their works and parts of their doctoral theses. 

 

The roundtable (with the possibility for online participation) on the theme „Ensuring 

Web accessibility in the region of Veliko Tarnovo” discusses access for people with 

disabilities to cultural sites (with emphasis on the region of Veliko Tarnovo). They presented 

the network and manual web accessibility developed in the project of foundation “Horizons”. 

It was reported the results of testing and analysis of Web accessibility in the public sector in 

Bulgaria for people with disabilities. 

 

Within KIN2016 and a week of celebration of Veliko Tarnovo were demonstrated 

results from researches, developments, walking routes, exhibitions and essays, created by 

interdisciplinary teams. Young scientists with visual impairments were took us in a “journey” 

in the digital world - without monitor and mouse. Report exhibition “Destruction and 

creation” of the results of digitization of architectural work of master Nikola Fichev is 

exposed 16 March - 25 March 2016 in the Monkey House (built of him). Participants in 

KIN2016 passed a pedestrian route “In the footsteps of Kolyu Ficheto in Veliko Tarnovo”, 

including intentionally added audio, photo and video effects for sites visited by the digital 

archive Kolyo Ficheto IMI-BAS. The conference and the exhibition were officially closed in 



the Monkey House (open for the first time in many years to visit citizens and guests during 

the exhibition and on the occasion of the feast of Veliko Tarnovo). 

 

By organizing committee 
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