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ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА МЕТОДА 

„РАЗКАЗВАНЕ НА ИСТОРИЯ“ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

НАЦИОНАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

Мария Димова, Детелин Лучев, Десислава Панева-Маринова 

Институт по математика и информатика, БАН, София, България 

TECHNOLOGY AND RESOURCES TO IMPLEMENT THE METHOD 

“STORY TELLING” FOR THE PRESENTATION OF NATIONAL 

CULTURAL HERITAGE 

Maria Dimova, Detelin Luchev, Desislava Paneva-Marinova 

Institute of Mathematics and Informatics, BAS, Sofia, Bulgaria 

e-mail: mash@abv.bg, dml@math.bas.bg, dessi@cc.bas.bg 

Abstract: This article presents technologies, approaches 

and means for realizing the “story telling” method for present-

ing a national cultural heritage. The main features and fea-

tures of the approach and ways of using it for learning pur-

poses are discussed. As an example are shown, digital book-

trailers, relevant and applicable in the limitation of the 

presentation of subjects or courses in the field of humanities. 

Keywords: Digital Resources of Cultural Heritage, Sto-

ry Telling Method, Digital Learning, Digital Booktrailers 

 

Резюме: Настоящата статия представя техноло-

гии, подходи и средства за реализиране на метода „раз-

казване на история“ за представяне на национално кул-

турно наследство. Дискутирани са основни характерис-

тики и особености на подхода и начини за използването 

му за учебни цели. Като пример са посочени цифровите 

представяния на книги (digital booktrailers), съотносими и 

приложими в ограничение за представяне на теми или 

раздели от учебна дисциплина от областта на хуманита-

ристиката. 

Ключови думи: Цифрови ресурси на културно нас-

ледство, Метод „Разказване на история“, Дигитално 

обучение, Цифрови книги 
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Технологии и средства за реализиране на метода „разказване на история“ за представяне на национално 

културно наследство 
 
 

1. Въведение 

Практика в класната стая, която съчетава дигиталните медии с 

изкуството на разказване на история - използвайки както уменията и 

предпочитанията на обучаемите в цифровата ера, така и интереса им 

към историята (повествованието) - е потенциално мощна педагогичес-

ка практика. Цифровото разказване на истории може да се използва, за 

да ангажира, информира обучаемите, да ги превръща в своеобразни 

изследователи за учебните дисциплини. Според проучването на 

(Yuksel, Robin, & McNeil, 2011) (изследва използването на цифровото 

разказване на истории за подпомагане на ученето), цифровото разказ-

ване на истории се използва в контекста на образованието не само за 

да се разшири полето на знание, уменията за писане, технически уме-

ния, но освен това и за да се развиват рефлексия, език, мислене на по-

високо ниво, социални и художествени умения.  

Цифровото разказване на истории, когато е добре замислено и 

изпълнено, осигурява завладяващо и мощно описание на „историята“ - 

било то информативно, художествено или рефлексивно. Докато една 

добре оформена история трябва да постигне това, интегрираният ви-

зуален и звуков характер на цифровото разказване на истории е осо-

бено мощен за поколенията, които са израснали в социален и мулти-

медиен свят. Естеството на този инструмент надхвърля обикновеното 

развлечение, въпреки че силата на забавлението в образователен кон-

текст не трябва да се подценява; използването на дигитални разказва-

ния в учебната програма може да си позволи реални образователни 

предимства (Roby, 2010). На първо място, мултимедийната природа 

прави съдържанието на дигиталния разказ по-достъпно за техноло-

гично ориентираните ученици и студенти, много от които са отчужде-

ни от традиционните текстови форми (Gunter & Kenny, 2008). Burmark 

(2004, цитирани в (Robin, 2008)) счита, че комбинацията от текстове, 

интегрирани с визуални изображения, подобрява разбирането на уче-

ниците. Визуалният компонент, особено когато има личен характер, 

помага да се опише историята в разпознаваем контекст. Според тео-

рията на J. Bruner за ситуативното познание, това увеличава времето, 

което обучаемите могат да помнят и разбират информацията (Kenny, 

2007), както и да дадат възможност на учениците по-добре да управ-
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ляват и организират фрагментирана информация. На трето място, 

мултимедийният характер на дигиталните истории насърчава актив-

ното слушане. 

2. Цифровото разказване на истории – специ-

фика и особености. Приложение за образова-

телни цели 

Цифровото разказване на истории (digital storytelling) се дефи-

нира като използване на цифрови технологии за разказване на кратка 

история (Robin, 2008). Подобно на традиционните разкази, дигитални-

те истории се съсредоточават върху даден обект и имат специфична 

гледна точка. Това, което отличава цифровото разказване на истории, 

е включването на цифрови изображения, текст, аудио разказ, движещо 

се изображение (видео) и музика. Тези мултимедийни истории са 

сравнително кратки (2-10 минути) персонализирани размисли, които 

използват снимки или видеоклипове с лични материали, за да създа-

дат емоционално въздействащи истории. Може да е история за някое 

събитие или лично разсъждение от гледна точка на автора (Centre-

Student-Development. (n.d.), 2017). Такива цифрови повествования са 

продължение на традиционното разказване на истории, представящи 

историите интересно и вълнуващо, така че да могат да бъдат споделя-

ни в рамките на социални или други общности. Подходът има много 

добро приложение за представяне на теми или раздели от учебна дис-

циплина от областта на хуманитаристиката за представяне на нацио-

нално културно наследство и история.   

Цифровото разказване на истории се използва в редица контекс-

ти и за различни цели: осмисляне на идеи или откриване на такива; 

управление на знания в бизнеса; улесняване на разбирането в група; 

ангажиране на маргинализирани слоеве на обществото (Benmayor, 

2008), (Petrucco & De Rossi, 2009), (Roby, 2010). Дигиталният жанр е 

най-често свързан с разказването на лични истории, често с културно 

или историческо значение за самия автор (Roby, 2010). Такива исто-

рии често се фокусират върху интересни преживявания, спомени за 

някое минало събитие или човек или личен опит за преодоляване на 

предизвикателства или постигане на цели (Benmayor, 2008). (Robin, 
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2008) определя два други типа дигитални истории - такива, които ин-

формират или инструктират, и такива, които разглежда исторически 

събития. Цифровото разказване на истории може да се използва и за 

проучване на социалната среда или за политически въпроси. Като 

мислим по-общо за целите на дигиталното разказване на истории, мо-

же да е полезно категоризирането на историите като „лични истории“, 

„информиращи истории“ и „истории проучване/анализи“, като, естес-

твено, всяка конкретна история би могла да съдържа елементи и от 

трите вида. Последните години често подходът бива включват в учеб-

ни приложение като се използват основно с цел персонализиране и 

повишаване на личния опит на обучаемия.  

Подходът има големи образователни ползи, когато учащите ста-

ват съавтори на дигиталните истории. Създаването на свои собствени 

дигитални истории, независимо дали са лични, информативни или ху-

дожествени, изисква от учениците да се ангажират със структурата на 

разказването на истории. При разработването на историята учениците 

трябва да разберат основните положения на наративната структура, 

както и граматиката. Например, учениците ще трябва да обмислят 

драматично напрежение, темпо и повествователен поток. Освен това, 

в случая на цифрови книжни трейлъри, учениците ще трябва да разбе-

рат какво прави една история ангажираща, какво да включат в трей-

лър и как да се гарантира липса на сюжетни спойлери. Освен това, 

както препоръчва (Ohler, 2005), създаването на дигитални разкази да-

ва мощна възможност на студентите да развият критични медийни 

умения. Ако в края на учебната година учениците ще покажат своите 

документални филми на аудитория от членове на семейството им, от 

връстници или от други близки и познати, това ще ги мотивира да бъ-

дат взискателни в подхода си. Те критично ще анализират текстовете 

и собствените си истории, за да проучат как различните елементи на 

медиите насърчават зрителите да вярват, чувстват или мислят по оп-

ределен начин. Аналогично, разработването на цифрови книжни трей-

лъри помага на учениците да мислят критично за целта си и груповата 

дискусия може да допринесе за разбирането на влиянието на различ-

ните медийни и комуникационни канали.  

Както личните, така и не-личните истории могат да бъдат изпол-

звани за изследване на теоретични понятия. Според (Benmayor, 2008) 
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цифровото разказване на истории осигурява място за среща на твор-

чески и аналитични процеси. Това на свой ред позволява на учениците 

да развият по-дълбоко разбиране на теоретичните понятия, да развият 

уменията си за дебат, критическо мислене, както и да трансформират 

и овладяват себе си.  

Образователната употреба на не-персонални цифрови разкази 

като книжни трейлъри се фокусира основно върху ангажираността и 

развитието на разбирането на предметите, както и на цифровите уме-

ния. Анализът, който учениците трябва да предприемат, за да решат 

какво да включат и как да проектират трейлъра си, също така дава ре-

ални възможности за личностно и образователно развитие. Например, 

учениците трябва да проучат собствените си предпочитания и вярва-

ния и тези на техните връстници, за да разберат какво е това, което 

прави книгата да си струва да бъде прочетена и как най-добре да се 

обоснове това. 

Цифровото разказване на истории и книжните трейлъри са безс-

порно най-педагогически ценни, когато те са част от проектно-

базиран подход за обучение, при който стратегиите за активно учене 

се ползват в средата на обучаващата се общност. Слушането на диги-

талните истории на другите и осигуряване на обратна връзка, за да се 

усъвършенстват историите, спомага за развиването на критични уме-

ния за слушане и комуникация. 

3. Цифровите представяния на книги  

Цифровите представяния на книги / цифрови книжни трейлъри 

по същество са мултимедийни видео реклами на книгите, подобни на 

филмовите представяния (трейлъри), даващи възможност да се фор-

мира впечатление за съдържанието на книгата. Цифровите книжни 

трейлъри (booktrailers) са се появили като част от отговора на издате-

лите на променящия се печатен пазар, до голяма степен предизвикани 

от появата на интернет и нарастващите изисквания на потребителите в 

областта на цифровите технологии и медии (Fitzpatrick, 2010). Такива 

книжни трейлъри могат да бъдат намерени навсякъде в интернет на 

сайтове като YouTube и Facebook, както и уебсайтове на книжни изда-

телства. Както твърди К. Fitzpatrick, обемът от време и пари, които 
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издателите харчат, за пускането на цифров книжен трейлър свидетел-

ства за голямата му маркетингова сила. Не е изненадващо, че предвид 

технологично ориентирания живот на младите хора и начина, по кой-

то са ангажирани от цифровите медии, дигиталните представяния на 

книги са насочени предимно към млади хора и деца. 

Едно „маркетингово“ представяне на книги обикновено е под 

формата на избрани резюмета от книгата или нейните корици, пред-

назначено да оформя усещане за книгата, без да разкрива ключови 

сюжетни моменти. Тези резюмета се съпровождат от поддържащи 

снимки или видеоклипове с продължителност от 1 до 5-7 минути. 

Цифровите книжни трейлъри се използват и в образователни 

среди, като например проектът Digital Book Talk, който предлага 

книжни трейлъри (и съпътстващи педагогически материали) за изпол-

зване в училищата. Целите на тези цифрови представяния не са неп-

ременно продажба на книгата, а по-скоро те се занимават с осигурява-

нето на достатъчно информация на бъдещия читател, за може той да 

направи информиран избор дали да прочете книгата, тъй като изборът 

на подходяща книга е ключов момент за превръщане на младите хора 

в активни читатели. Както казват (Gunter & Kenny, 2008), книжните 

трейлъри въвеждат бъдещия читател в книгите чрез не-агресивен и не-

текстов формат, като използват пристрастието на новото цифрово по-

коление към мултимедията. 

Въпреки че не разказват истории, книжните трейлъри могат да 

се разглеждат като форма на дигитален разказ или разказ в най-

широкия смисъл на понятието разказване на истории. 
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