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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНОТО НАСЛЕДСТВО В 21 ВЕК. 

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И Е-БИТИЕ 

Калина Сотирова-Вълкова 

Институт по математика и информатика, Българска академия на 

науките, София, България 

INSTITUTIONALISED HERITAGE IN 21 CENTURY. 

DIGITALIZATION METHODOLOGY AND E-BEING 

Kalina Sotirova-Valkova 

Institute of Mathematics and Informatics, Bulgarian Academy of Sciences, 

Sofia, Bulgaria 

Abstract: Digital cultural heritage is a phenomenon that 

provokes a serious interdisciplinary discourse on identity, sci-

ence, politics and technology. Movable and immovable cultur-

al assets, preserved in memory institutions (libraries, muse-

ums, galleries and community centers) influenced by digital 

technologies and communications, require a new “reading”. 

This “reading” should be in a wider historical, geographic 

and research context. Digitization process provides such wide 

research and educational context for heritage artefacts by 

providing access to the e-objects it creates. However, a unified 

methodology for the digitization of artifacts is lacking in our 

country, and the purpose of this paper is to explain and fill this 

gap, based on the acquired author's experience in dialogue 

with Bulgarian museums and in comparison with good Euro-

pean practices. The e-being of Bulgarian heritage, preserved 

in museums, can have many possible applications, not only in 

education and tourism, but also in exposition activities and on-

line museum presence. The paper examines the conditions for 

making them possible, namely: adequate, long-term and sus-

tainable national and museum policy and a proven methodol-

ogy of digitization. 

Keywords: Cultural Heritage, Meta-narrative, Digitiza-

tion, Methodology 
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Резюме: Дигиталното културно наследство е фе-

номен, който провокира сериозен интердисциплинарен 

дискурс по темата идентичност, наука, политика и тех-

нология. Движимите и недвижими културни ценности, 

съхранявани в институциите на паметта (библиотеки, 

музеи, галерии и читалища) с напредъка на дигиталните 

технологии и комуникации изискват нов „прочит“, в раз-

ширен исторически, географски и научен контекст. Ди-

гитализацията осигурява такъв широк изследователски и 

образователен контекст за наследството чрез достъпа 

до е-обектите, които създава. Унифицирана методология 

за дигитализация на артефактите обаче у нас липсва, а 

целта на този текст е да обясни и запълни тази липса, на 

основата на придобития авторски опит в диалог с бъл-

гарски музеи и в сравнение с добри европейски практики. 

Е-битието на съхраняваното в музеите наследство на 

България, където такъв има, може да има множество 

приложения не само в образованието и туризма, но и в 

експозиционна практика и онлайн представянето на инс-

титуцията. В текста се разглеждат условията за това 

– адекватна, дългосрочна и устойчива национална и му-

зейна политика, и доказана в практиката методология по 

дигитализация. 

Ключови думи: Културно наследство, Метанара-

тив, Дигитализация, Методология 

 

„Миналото е това, което се е случило. Историята 

е опитът то да се опише и пре-създаде на базата на 

достъпни и избрани записи. Наследството е тази полез-

на част от миналото, която избираме в настоящето с 

определена икономическа, културна, политическа, соци-

ална цел, в отговор на регистрирана нужда и според фик-

сирани изисквания.“ 

Гр. Ашуърт (Gregory J. Ashworth) 

21 в. Музеят по света и у нас. 

Наследството в този текст се разбира като като движими и нед-

вижими артефакти, вкл. нематериални записи на миналото, подбрани 

и използвани от настоящето като „знаци“. Това са знаци, които кура-
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торите в музеите експонират в зали, по определен сценарий, за да раз-

кажат истории с конкретна цел. 

Наследството във всичките му измерения, особено дигиталното, 

е нов интердисциплинарен феномен. Още от 3.в пр. Хр. наследството 

има свое „място“ в музейона
1
 на Александрия. От Александрия, през 

колекцията на Медичите в Средновековна Флоренция (15 в.), Ренесан-

совия „кабинет на любопитствата“ (17 в.), до правното регламентира-

не на музейната институция в Европа през 18 в., локализираната ко-

лективна памет е място за философско размишление и споделяне на 

общностния наратив. Постмодерното недоверие в мета-наративите от 

19в. обаче засегна пряко всички институции на паметта (музеи, архи-

ви, библиотеки), а Глобалната мрежа ги изправи пред предизвикателс-

твото да създадат свой уникален виртуален образ, който да ситуират 

адекватно сред конкуренцията на образователните, творческите и раз-

влекателните индустрии. Дигитализацията е част от създаването на 

такъв образ; тя обаче е процес, който за да отговаря на стандартите за 

качество и дългосрочно съхранение, изисква подготвен интердисцип-

линарен екип от куратори, мениджъри и компютърни специалисти. 

Подобна визия е рядкост за консервативни организации като българс-

ките музеи. Промяната предполага адекватна национална културна 

политика и призната, но все още неадресирана нужда на музейната 

гилдия от интердисциплинарно обучение в областта, съчетано с усво-

яване на нови дигитални компетентности и запознаване с принципите 

на Семантичната мрежа. Подобна нагласа е в съзвучие с европейската 

програма „Учене през целия живот“ и е едно от условията музейната и 

изследователската практика у нас да се доближат до своя „потреби-

тел“, вкл. да станат част от културния и творческия пазар. 

Дигитализацията не е панацея 

Наследството е съвременната употреба на миналото и като така-

ва предполага преосмисляне на музейните колекции като започнато, 
                                                           
1
 Музейон (μουσεῖον). Музейонът в Елада е бил храм на музите, покровителките на изкуствата. 

Първият музей в смисъл на философска школа е основан около 308 г. пр. Хр. в Александрия от 

Птолемей, но едва през 18 в. понятието музей се институционализира нормативно в конкретна 

организация, със своя сграда и колекция. Виж История на музейната институция в: Енциклопедия 

Британика [http://www.britannica.com/topic/history-398827] Последно посетен: 22-12-2018 
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но незавършено пътуване, а не статичен, идеологически зареден конс-

трукт. Дигитализацията като инструмент, улесняващ онлайн и вирту-

алното експониране на артефактите не е отговор на трудните въпроси 

на директорите на българските музеи, които се налага да бъдат и мар-

кетолози, и мениджъри, и да познават своите публики, и да търсят но-

ви такива. Дигитализацията обаче може да бъде впрегната в най-

важното и нужно на музея днес – създаване на дългосрочна визия за 

развитие и обучение на екипа, модернизиране на пространствата и 

създаване на нови публики. Как? Чрез осигуряване на достъп, достъп 

не просто до обекти/колекции, но до свързани със съвремието истории 

(digital storytelling, edutainment), в които обектите участват, а потреби-

телите създават. АМ Варна с проекта за братя Шкорпил 

[http://cubes.museumvarna.com] и маршрутите на РИМ Русе 

[museumruse.com] са само два от добрите примери в посока баланси-

рано и фокусирано използване на технологии за работа с деца и се-

мейства, вкл. на игрови принцип. 

В Европа и Америка обектите на културното наследство се ди-

гитализират и експонират онлайн от около 15 години, като резултат на 

национална и институционална политика. У нас напреднали в дигита-

лизацията и виртуалното експониране на своите колекции са Държав-

ният архив [www.archives.government.bg] и библиотеките, които за 

разлика от музеите имат своя Национална стратегия и програма за 

опазване и достъп до книжовното и културно наследство. Но дори в 

библиотеките предстоят важни промени, които да осигурят устойчи-

вост на резултатите. В началото на дигитализацията, около 2005 г., 

библиотеките бяха в състоянието, в което днес, 13 години по-късно, са 

музеите и галериите – не познават стандартите, чакат работещи кул-

турни политики, и спорадично случват добри проекти с европейско 

финансиране. Дигитализацията в българските музеи, не спазва препо-

ръчания от ИКОМ стандарт CIDOC CRM или други специализирани 

музейни стандарти и изисквания за операционна съвместимост. Към 

2018 г. в България липсва е-регистър на всички съхранявани в музеите 

движими културни ценности и общ музеен софтуер. Това са двата ча-

кани с десетилетия електронни продукта, с които всеки музеен дирек-

тор започва темата „дигитализация“. Към това трябва да добавим ма-

совото непознаване на английски език на добро ниво сред музейната 



Institutionalised Heritage in 21 Century. Digitalization Methodology and e-Being 
159 

Институционализираното наследство в 21 век. Методология за дигитализация и е-битие 
 
 

гилдия, липсата на сериозна компютърна грамотност и щатен IT-

специалист. 

Предизвикателства пред музейния менидж-

мънт в аспект дигитализация. 

Информационният мениджмънт на културното и научното нас-

ледство включва управление на документирането, обмена, представя-

нето и съхранението на културните артефакти, както и научно-

изследователския дискурс, който реконструира и интерпретира мина-

лото. Този дискурс е силно предизвикателство за архитектурата и ди-

зайна на ефективни информационни системи за представяне на зна-

ния. Виртуалната реалност, 3D визуализацията, развитието на ИКТ, 

инструментите на WEB 3.0 създадоха широка платформа за споделяне 

и трансфер на знание, което поставя нови изисквания пред институ-

циите за културна памет, свързани с развитието на компютърните 

мрежи и Интернет. „Умният музей“ на настоящето (Smart Museum) 

обаче не е само технология, обвързана с развитието на глобалната 

мрежа, той предлага културно съдържание в контекст, свободно дос-

тъпно, с функционалности за много-критериално търсене, създаване 

на индивидуален профил и възможност за създаване на собствена „ко-

лекция“. 

Предизвикателствата, които развитието на съвременните музей-

ни технологии и Мрежата (WEB 2.0,3.0,4.0) поставя пред управление-

то на музея може да се групират по следния начин: (1) Хронично не-

дофинансиране на важни сектори, свързани с фонд работна заплата, 

поддръжката на сградния фонд и компютърните мрежи, където има 

такива. Освен това има сериозно разминаване между „представата“ на 

музейните служители за това какво включва и изисква дигитализация-

та и чия отговорност е тя. То произлиза от непознаването на основни 

технологични изисквания на заснемане, описание и експониране. (2) 

Липса на подготвени кадри. Интервютата на автора с екипи на бъл-

гарски музеи от 2008 до 2018 показват притеснителна липса на връзка 

между учебните програми на завършилите музеология и сродни дис-

циплини с ежедневната работа в родния музей. Налице е огромна, 

призната от всички респонденти нужда от специализирано практичес-
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ко обучение по музеен мениджмънт и дигитализация, съобразено с 

нуждите по места. (3) Целевото финансиране за дигитализация в Бъл-

гария липсва. Липсва и цялостна държавна културна политика и реал-

на логистична подкрепа за дигитализация, която да следва утвърдени 

стандарти. Докато това не се промени, качествена промяна в онлайн 

присъствието на българските музеи няма да има. 

Дигиталното културно наследство изисква интердисциплинарен 

подход и междуинституционален диалог, като обвързва активно три 

типа институции: (1) институциите за културна памет, (2) техноло-

гичните партньори и (3) институциите, създаващи националната кул-

турна политика. Всеки един от тези три типа институции следва свои 

правно регламентирани приоритети и ползва конкретни стандарти за 

достъп до информация. Музейната институция не може и не трябва да 

се изследва извън цялостната културна политика на държавата, наци-

оналната стратегия за развитие на културата и туризма, както и бранд-

стратегията на България, която активно развива първата национална 

дигитална платформа за туристическия бизнес ILOVEBULGARIA 

[http://www.tourism.government.bg/bg/pages/purvata-nacionalna-

digitalna-platforma-za-turisticheskiya-biznes]. Мобилното приложение 

iLoveBulgaria [https://ilovebulgaria.eu] и сайта включват пълния списък 

на 100-те национални туристически обекта. Министерствата на култу-

рата и образованието изостават в подкрепата на институциите напа-

метта в стратегически и практически план. 

Дигитално културно наследство: етапи и мето-

дология 

Създаването на Дигитално културно наследство има три после-

дователни етапа: дигитализация, достъп и (дългосрочно) съхранение с 

възможност за повторна употреба. В този текст ще акцентираме върху 

първия етап с оглед значимостта от правилна и контекстуализирана 

методология за дигитализация в България. Масово големите музеи 

у нас вече вече разполагат със закупена специализирана техника, и 

софтуер, но трагична е липсата на обучени кадри, които да боравят с 

нея според изискванията, стандартите и да осигуряват достъп до диги-

тализираните материали. 
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Дефиниция на процеса. Дигитализацията е процес по конвер-

тиране на информация от аналогов носител във всякаква форма (текст, 

изображения, аудио и видео сигнал) в дигитален с подходящи елект-

ронни устройства. Целта на конверсията е информацията да бъде об-

работена, съхранявана и предавана чрез дигитални устройства и мре-

жи, така че да достигне до потребителя, независимо от неговото мес-

тоположение. Под „мрежа“ се имат предвид както компютърни мре-

жи, сателити, Интернет, така и социални мрежи (WEB 2.0), мрежи от 

знания и значения (WEB 3.0, т.е. семантична мрежа). Пряко приложе-

но към обектите на културното наследство това означава, че вследст-

вие на дигитализацията всеки оригинал получава дигитална реплика, 

която по същество е нов оригинал в електронен вид, с архивна или 

презентационна роля. При всички видове дигитализация на културно 

наследство (бутикова, проектна, пилотна, по потребителска заявка) 

стои въпросът за критериите за подбор. Няма единно приет модел за 

това КАКВО да се дигитализира с приоритет. Всеки музей решава 

според своята политика, целта на проекта и, за съжаление, невинаги 

търси мнението на потребителите. Правната регламентация на ди-

гитализацията във всеки неин етап е Троянския кон, чието масово 

подминаване без необходимото внимание води до нежелани резултати 

свързани с достъпа. Опитът на мега проекта Европеана доказва това. 

Инфраструктура. Европейските практики сочат, че дигитали-

зацията на движими културни ценности се извършва в специализира-

ни лаборатории, оборудвани с изискваната инфраструктура, контрол 

на качеството, достъпа и екип, запознат със стандартите за различните 

типове наследство. Между 2010 и 2018 г. чрез финансиране от раз-

лични европейски и американски програми бяха оборудвани техноло-

гични центрове в София, Пловдив, Бургас. Регионалните и общински 

библиотеки ползват аутсорсинг услуги или разчитат на собствени ди-

гитални центрове с част от необходимото информационно и админис-

тративно осигуряване.  

Екип. Дигитализацията на обекти на КИН се извършва от ин-

тердисциплинарен екип от експерти: тесни специалисти от институ-

ции за културна памет, които боравят с колекциите по места, специа-

листи по компютърни науки и информационен мениджмънт, правни 

специалисти и изследователи в областите история, изкуствознание, 

библиотечни науки и др. под. По същество дигитализацията създава 
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нов продукт; до него има различни видове достъп и многобройни ти-

пове разпространение. 

Етапи и методология. Етапите на процеса дигитализация на 

движими и недвижими културни ценности са три, като всеки от тях 

има по няколко подетапа и допълнителни изисквания, зависещи от 

типа колекция и наличната инфраструктура: (1) Подготовка с акцент 

върху бенчмаркинг анализа и предварителния план. (2) Конверсия с 

акцент върху технологичните и правни изисквания за създаване и об-

работка на дигитални образи. (3) Достъп с акцент върху дългосрочно 

съхранение и повторна употреба (вж. Фигура 1). 

 

Фигура 1. Цикъл за дигитализация – етапи и подетапи 

Ползите от спазването на методологията от Фигура 1, модифи-

цирани според нуждите и изискванията на конкретния музей/галерия, 

могат да се систематизират по следния начин: 

1. Ценност и достъп. Чрез стандартизираната дигитализация 

систематично и планирано се съхранява ценно съдържа-

ние, което става достъпно за широката публика по ясен 

регламент, може да се намира лесно, да бъде изследвано и 

използвано многократно и дългосрочно. 
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2. Съхранение. Запазване на оригиналите, нормативно рег-

ламентиран брой реплики, контрол на качеството и дос-

тъпа. 

3. Дългосрочност на употребата и икономическа възв-

ръщаемост на инвестицията. Дигитализацията извърш-

вана по предварително избрани и приети международни 

стандрати осигурява висококачествено представяне на му-

зейните колекции за много и различни употреби: уеб, пе-

чат, видео, обучение, анализ, обработка и агрегиране на 

данни в национални и световни хранилища, вкл. пълно-

текстово търсене и гео-рефериране (Google Earth). От му-

зейния сайт, блог, влог и портали като INSTAGRAM, 

FlickR, YouTUBE и социални мрежи това съдържание мо-

же да бъде не само показано, но може да се осигри негова 

правнорегламентирана търговска употреба (където това е 

възможно). Създаването на образователни ресурси, осно-

вани на ресурси на наследството, вкл. игри има доказан 

сериозен ефект в полза на средното и висше образование у 

нас. 

4. Дълготрайни активи. Развива се музейната институция, 

екипът и публиките, привличат се партньори и финанси-

ращи програми. 

 

Дългогодишният опит на автора дава основание да се направят 

няколко извода за статуквото на българския музей днес. Дигитализа-

цията и виртуалното експониране като цяло към 2018 г. у нас има 

един основен недостатък (освен липсващата национална политика в 

областта). Това е признатата нужда от регламентирано, модулно прак-

тично обучение за всички етапи на дигитализацията, по места. Такова 

към момента не се извършва, контролът на качеството на дигиталните 

ресурси е спорадичен, липсата на е-достъп е масова практика, а музе-

ите бавно се отварят към новите публики. Нужен е катализатор на 

промяна в отношението и ангажираността както на музейните екипи и 

ръководства, така и на отговорните държавни експерти. Успехът е в 

интердисциплинарният подход и в отвореното сътрудничеството на 

музеите с научния и публично-частния сектор. 
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