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ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦИФРОВИ ОБЕКТИ ТИП „КАМБАНА“ В 

ИНТЕРНЕТ БАЗИРАНИ ПРИЛОЖЕНИЯ: “BELLKNOW” И 

“BOOK@HAND BELLS” 

Галина Богданова, Николай Ноев, Детелин Лучев, Жолт Ласло Маркус 

Институт по математика и информатика, Българска академия на 

науките, София, България 

Институт за компютърни науки и контрол, Унгарска академия на 

науките, Будапеща, Унгария 

INTRODUCING DIGITAL BELL OBJECTS IN WEB BASED AND 

MOBILE APPLICATIONS: “BELLKNOW” AND “BOOK@HAND 

BELLS” 

Galina Bogdanova, Nikolay Noev, Detelin Luchev, Zsolt László Márkus 

Institute of Mathematics and Informatics, Bulgarian Academy of Sciences, 

Sofia, Bulgaria 

Institute for Computer Science and Control, Hungarian Academy of 

Sciences, Budapest, Hungary 

Abstract: This article presents a research on the presen-

tation of Bulgarian cultural resources at the Institute of Math-

ematics and Informatics, Bulgarian Academy of Sciences (IMI-

BAS) in the field of campanology. Problems have been investi-

gated for representing bell-type digital objects in web-based 

and mobile applications. A standalone offline mobile applica-

tion BOOK@HAND Bells was created in cooperation with In-

stitute for Computer Science and Control at the Hungarian 

Academy of Sciences (MTA SZTAKI), based on the integration 

of the Web archive on the Bulgarian bells (Multimedia Fund 

“BellKnow”) and the GUIDE@HAND mobile application 

family. BOOK@HAND Bells provides multimedia information 

on bells including textual description (history, creator, materi-

al, height, location, description, etc.), audio files containing 

the sounds of the bells, photos, videos presenting the bells 

while being tolled and diagrams representing the acoustic 

characteristics of the bells, etc. 
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Keywords: Digitization and Presentation of Cultural 

Heritage, Digital Bell-type Objects, Digital Repositories, 

GUIDE@HAND, BOOK@HAND Bells 

 

Резюме: В настоящата статия се представя изс-

ледователската работа на Института по математика и 

информатика, Българска академия на науките (ИМИ-

БАН) за представяне на български културни ресурси в об-

ластта на камбанологията. Изследвани са проблеми за 

представяне на цифрови обекти от тип камбана в уеб-

базирани и мобилни приложения. Представено е хранили-

щето със знания за обекти камбани ("BellKnow"). На ба-

зата на интегрирането на уеб архивите за българските 

камбани и групата мобилни приложения GUIDE@HAND 

бе разработено самостоятелно офлайн мобилно прило-

жение BOOK@HAND Bells, в сътрудничество с Инсти-

тута за компютърни науки и контрол към Унгарската 

академия на науките(MTA SZTAKI). To предоставя мул-

тимедийна информация за камбаните, включваща текс-

тово описание (история, създател, материал, размери, 

местоположение, описание и т.н.), аудио файлове, съ-

държащи звуците на камбаните, снимки, видеоклипове с 

камбани, акустичните характеристики на камбаните и 

други данни. 

Ключови думи: Дигитализиране и представяне на 

културно наследство, Цифрови обекти тип „камбана“, 

Цифрови хранилища, GUIDE@HAND, BOOK@HAND Bells 

1. Въведение 

С оглед тенденцията за изграждане на съвременно информаци-

онно общество, развитието на нови технологии и и интерактивни 

средства, интересът и актуалността на проблемите за съхранение и 

запазване на културното наследство нарастват. Увеличава се и необ-

ходимостта от интеграция на системите за предоставяне на онлайн 

знания в тази област. Все повече организации, свързани с предоставя-

не на знания  по света се ориентират към методите на онлайн обуче-

нието и представяне на знания, заради предимствата, които то осигу-

рява. Изследвания на процесите на интегриране и използване на плат-
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формите за онлайн предоставяне на знания и обучение  и запознаване 

от близо с изискванията предизвикателствата, които те поставят са 

особено полезни и помагат да се развият този род услуги по начин, по 

който да институциите да са максимално полезни на своите потреби-

тели. Особено лесен достъп и удобен неформален образователен ме-

тод до информацията за културното наследство предлагат мобилните 

устройства и мобилни платформи.  

Докладът представя изследователската работа на Института по 

математика и информатика, Българска академия на науките (ИМИ-

БАН) за представяне и федериране на български културни и научни 

ресурси. И по-конкретно са разгледани резултатите  от интеграция на 

цифрови библиотеки от област камбанология с мобилни приложения 

(мултимедиен фонд BellKnow и GUIDE@HAND Veliko Tarnovo, 

BOOK@HAND Bells). Разработки и знания в област камбанология са 

слабо изследвани и разработването и интегрирането на системи за 

предоставяне на знания по тази проблематика са особено полезни. 

2. Цифрови архиви 

В съответствие с развитието на цифровите технологии на мест-

но и световно равнище се изгражда електронно съхранение на инфор-

мация (ново създадено цифрово съхранение на цифров носител за 

съхранение на медийни и други ресурси или преобразуване на същес-

твуващи архиви).  

Цифрови архиви са колекция от записи на различни видове ин-

формация - визуални, звукови, пространствени и др., съхранявани и 

класифицирани под формата на цифрови записи, използващи елект-

ронни технологии.  

 Ползите от достъпността до цифровата архивна информация в 

сравнение с традиционните са неоспорими. Предимствата на цифро-

вите архиви могат да бъдат изброени по няколко начина: гъвкавост на 

съхранените записи, достъпност на информацията и др. За секунди, с 

технологията на Интернет, е възможно да получите информацията от 

цифровия архив от всяка точка на света. Същото съдържание може да 

бъде представено по различни начини с подробно информационно съ-

държание или обобщена извадка, с приложения за улесняване на хо-
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рата с увреждания, с различни техники на експозиция или различни 

методи за кодиране.  

Възможните предизвикателства и проблеми с работата с цифро-

ви архиви са подобни на конвенционалните. Например: съхранение на 

данни, без да бъдат повредени от физическата среда; защита на съ-

държанието от злонамерено проникване; интелектуална собственост и 

неразрешено копиране и разпространение; и т.н. 

В хранилището се прилагат правилата за добра организация на 

съдържанието, установени в архива, независимо дали са хартия или 

хартия. Тоест, съдържанието се подрежда, обработва, описва и индек-

сира недвусмислено. За да се организира и изгради дигитално храни-

лище, трябва да се анализират необходимите стъпки в организацията 

на съдържанието и необходимата обработка и подготовка на съдържа-

нието, което да отговаря на следните изисквания: 

 Поръчване на съдържание - за по-бърз достъп до исканите 

данни; 

 Систематизация - Уникално идентифициране на всеки 

елемент от съдържанието; 

 Защита - всяка точка от съдържанието трябва да бъде за-

щитена срещу неразрешен достъп и неразрешено използ-

ване; 

 Надеждност - Съхранявайте съдържание на доверени ме-

дии на няколко места; 

 Функционалност - внедряване на допълнителни модули за 

обработка на съдържание, обработка на множество еле-

менти от съдържанието, филтриране на съдържание, дос-

тъп до съдържание по специфични функции и др. 

 

Дефинирани са следните условия за обработка и подготовка на 

съдържание за включване в цифровото хранилище: 

 Форматът на файла е утвърден световен стандарт, подхо-

дящ за използване и за доставка на съдържание; 

 Форматът на файла е независим от хардуер и софтуер; 

 Възможност за защита на интелектуалната собственост; 

 Параметрите на цифровите записи позволяват свободно и 

бързо предаване през мрежовото пространство; 



274 
Galina Bogdanova, Nikolay Noev, Detelin Luchev, Zsolt László Márkus 

Галина Богданова, Николай Ноев, Детелин Лучев, Жолт Ласло Маркус 
 

 Съотношението качество-количество на запазената ин-

формация към размера на записа е подходящо; 

 Опис и индексиране на съдържанието, за да се подобри 

организацията за съхранение, търсене в цифровото храни-

лище; 

 Поддържане на утвърдени технологии за индексиране на 

масови метаданни - XML, XMP и други. 

 

Екипа на ИМИ-БАН изследва и работи в областта на дигитали-

зиране и представяне на обекти от културното наследство в няколко 

насоки: материално и нематерално фолклорно наследство [3], графич-

ни религиозни обекти от тип „икона“ [5, 6, 10], тракийската култура 

[7] и др. [8, 9]. 

3. Цифрово хранилище BELLKnow за обекти 

от тип „камбана” 

ИМИ-БАН има редица изследвания и проекти по темата камба-

нология.. ИМИ-БАН и партньори реализираха проект BELL (2007-

2008) [12] и създадоха паспорти, дигитални архиви на камбани. В 

следващи  разработки на ИМИ-БАН се изградиха онтологии на обект 

камбана, мултимедиен фонд BellKnow и платформата BellKnow  

(2009-2015) [1, 2, 11]. 

Организиране на цифрово хранилище BELLKnow за 

обекти от тип „камбана”  

За организиране и изграждане на цифрово хранилище BellKnow 

се анализирани необходимите етапи на организация на съдържанието 

и необходимата обработка и подготовка на влаганото съдържание.  

Систематизирането на съдържанието отговаря на следните 

изисквания: 

 Подреденост на съдържанието; 

 Систематезираност; 

 Защита; 

 Надеждност; 
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 Функционалност. 

За обработка и подготовка на съдържание за влагане в цифрово-

то хранилище се прилагат следните изисквания: 

 Файловият формат да е установен световен стандарт, под-

ходящ за целите при използване и извеждане на съдържа-

нието. В случая съхранение на информация за нематери-

ално културно наследство представяне на съдържанието в 

цифрови библиотеки; 

 Файловият формат да е хардуерно и софтуерно независим; 

 Да има възможност за защита на интелектуалната собст-

веност; 

 Параметрите на цифровите записи да позволя  ват свобо-

ден и бърз пренос през мрежовото пространство; 

 Подходящо съотношение качество-количество на запазена 

информация спрямо големината на записа; 

 Възможности за описание и индексиране на съдържанието 

за подобряване на организацията на съхранение, търсене в 

дигиталното хранилище; 

 Подържане на утвърдени масови технологии за индекси-

ране с мета данни – XML, XMP и др. 

 

Онлайн платформа “BellKnow” за представяне на 

цифрови ресурси от обект „камбана“ 

Проектирането, разработването и изграждането на „Мултимеди-

ен фонд BellKnow” са представени в [1, 2, 11]. Следващите примери 

представят визуално, съдържанието на цифрови записи и обекти в 

платформата „Мултимедиен фонд BellKnow” и функционалностите, 

внедрени в тази среда, базирана на моделите за знание (Фигура 1 и 2). 

Църкви и храмове  в платформата BellKow, съдържащи обекти 

от тип камбана: 

 Църква Свето Рождество Богородично – Катедрална църк-

ва, Велико Търново 

 Църква Свети Николай, Велико Търново 

 Църква Св. Кирил и Методий, Велико Търново 
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 Преображенски манастир, Велико Търново 

 Църква - Храм-паметник – Шипка 

 Църква Св. Богородица – Габрово 

 Църквата Свети Николай –Плевен 

 Часовникова кула – Дряново 

 Патриаршеска църква Възнесение Господне 

 Патриаршеска катедрала Св. Александър Невски 

  

Фигура 1. Списък на обекти в онлайн платформата „Мултимедиен фонд 

BellKnow” 

 

  

Фигура 2. Обекти в онлайн платформата „Мултимедиен фонд BellKnow” 

4. Мобилно приложение BOOK@HAND Bells 

GUIDE@HAND е група от мобилни приложения, предоставяща 

инструменти и интерактивни услуги за мобилно представяне на места, 
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събития, организации, културни обекти и др. Приложенията са налич-

ни на iOS (iPhone, iPad) и Android платформи. В допълнение към пър-

воначалната си цел като аудио туристически пътеводител, приложе-

нията от групата GUIDE@HAND са адаптирани към различни области 

на приложение като музеи, събития, общини, зоологически градини, 

музиканти, университети, серии от конференции, спорт, книги и др. 

Двете академични институции - Институт по математика и ин-

форматика при Българска академия на науките (ИМИ-БАН) и Инсти-

тута за компютърни науки и контрол при Унгарска академия на нау-

ките (MTA SZTAKI), имат интензивно сътрудничество в продължение 

на много десетилетия. Разработката на мобилното приложение 

BOOK@HAND Bells бе извършена в рамките на двустранния акаде-

мичен проект на ИМИ-БАН и MTA SZTAKI „Развитие на програмно-

то осигуряване за мултимедия и езикови технологии“. 

 

Фигура 3. Начален екран на мобилното приложение BOOK@HAND Bells 

MTA SZTAKI и ИМИ-БАН решиха да създадат ново мобилно 

приложение BOOK@HAND Bells (Фигура 3) като възможност за 

представяне офлайн на информацията в архива BellKnow. Приложе-

нието е на два езика (български и английски). 
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Мобилното приложение BOOK@HAND Bells съдържа следните 

основни компоненти: 

 Функция Places (Места) представя църкви, манастири и 

музеи, където могат да бъдат намерени представените 

камбани. 

 Функция Bells (Камбани) предоставя подробни данни за 

камбани, като описание, информационен лист, снимки, 

акустични характеристики и др. 

 Функция Explore (Пътеводител) помага при намиране на 

местоположението на камбаните с помощта на интерак-

тивна карта. 

 Функция More (Настройки) съдържа някои общи опции за 

настройка на приложението (например език, избор на он-

лайн или офлайн карта, актуализация и т.н.). 

  

Фигура 4. Екрани на функция Places (Места) 

По-подробния преглед на функционалността на приложението 

показва, че Places (Места) съдържа списък с места за търсене (църкви, 

манастири, музеи и т.н.), чиито камбани са представени в приложени-

ето (Фигура 4). Списъкът на местата може да се групира в категории 

или да се сортира по разстояние от текущото местоположение на пот-

ребителя. След като се избере местоположение, се показва друг спи-
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сък, където елементите се отнасят до общата информация за мястото и 

камбаните, разположени на това място. Общата информация описва 

местоположението, представя снимки и историята на мястото. Место-

положението на дадено място може да се покаже на интерактивна кар-

та след натискане на бутона „Map/Карта“ в долната част на екрана. 

Бутонът „Navigate/Навигация“ помага при намирането на маршрута от 

текущото местоположение на потребителя до избраното място. 

   

Фигура 5. Екрани на функция Bells (Камбани) 

Функцията Bells (Камбани) представя списък с всички камбани, 

които могат да се търсят в съдържанието на приложението (Фигура 5). 

Списъкът съдържа миниизображение на камбаната, нейния идентифи-

кационен номер, местоположението и разстоянието до текущото мес-

тоположение. След избиране на дадена камбана се появява подробна 

мултимедийна информация, която съдържа снимки, видеоклипове, 

звук, диаграми за акустичните характеристики, информационен лист, 

включително вид, материал, тегло, височина, диаметър, местоположе-

ние, дата на създаване, създател, и други данни, както и текстово опи-

сание. 

В Explore (Пътеводител) се предлага интерактивна карта, която 

помага за намирането на местата на камбаните, представени от при-

ложението, ако потребителят възнамерява да ги посети. Картата може 
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да се използват онлайн или офлайн в зависимост от избора на потре-

бителя и не са необходими разходи за интернет (например роуминг). 

Интерактивната карта показва текущата позиция на потребителя и 

местата, където могат да бъдат намерени камбаните. След като се из-

бере иконката, обозначаваща местоположението на камбана, прило-

жението показва името й и краткото описание на малък панел върху 

картата. Подробна информация се показва на екрана, когато потреби-

телят избере панела. 

Няколко общи задачи, свързани с приложението, могат да бъдат 

изпълнени в функцията за настройки: 

 Смяна на езика 

 Актуализирате на приложението и съдържанието 

 Превключване между онлайн и офлайн карти и изтегляне 

на офлайн карти 

 Свързване с 3G мрежа 

 Показване на екрана „About/Информация“, съдържащ об-

ща информация за приложението. 

Мобилно приложение BOOK@HAND Bells отваря нови канали, 

за да достигне до по-широка аудитория съдържанието на архива на 

българските камбани “BellKnow”, като повишават тяхната видимост и 

представяне на информация. Нашият опит, придобит в разработката 

на мобилното приложения, може успешно да се използва и за други 

колекции от камбани. 
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