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Резюме: Статията представя интердисциплинарен подход по отношение 

на българската възрожденска архитектура – от една страна стоят 

архитектурните норми в исторически план, а от друга, практиките за 

дигитализация, съвременните технологии (изкуствен интелект, интелигентни 

агенти, онтологии). Тяхна пресечна точка е съхраняването на културно-

историческото и архитектурно наследство, и в същото време зачитане на 

индивидуалните интереси на туриста. 

Ключови думи: Българска възрожденска архитектура, онтологии, 

алтернативен туризъм, интелигентен туристически пътеводител 

Въведение 

В настоящата разработка се проследява процесът на анализ на Българската 

възрожденска жилищна архитектура в периода 17-20 век (не детайлно, а за целите 

на статията), през създаване на шаблон на къщите от периода (за генерализиране 

на описанието на бъдещи обекти), съставяне на работен запис (следвайки стандарт 

за каталогизиране), представяне на част от знанията в онтология “Oldhouses” (най-

детайлната от общо седем Web Ontology Language - OWL онтологии, описващи 

културно-исторически обект „къща“, поделени според стандарта), илюстрация чрез 

индивидуалност от тип родопска къща и извличане на знания посредством заявки 
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към онтологиите. Онтология “Oldhouses”, описваща старите постройки, които 

изследвахме с помощта на арх. Шебан Билянов (докторант в Университета по 

архитектура, строителство и геодезия), включва таксономия на „възрожденската 

къща“ с оптимален детайл. Съществуват много и различни опити за извеждане на 

типология за възрожденските къщи. Възползвах се от класификацията, която 

предлага проф. арх. Стефан Стамов (Stamov, 2007) за обособяване на следните 

типологични групи - жеравненска, старорешка, яблановска, тревненско-еленска, 

арбанашка, копривщенска, родопска, странджанска; но разширена чрез още типове 

къщи: банска; черноморска; ковачевска; пловдивска; ловешка и мелнишка, описани в 

предходна статия от поредицата (Madanska, Stoyanov, & Stoyanova-Doycheva, 2021). 

За всяка от посочените групи се прави подробен анализ и се изграждат изводи за 

най-характерните черти на техните представители. 

Изследване на Българска Възрожденска архитектура 

Шаблон за описание на „възрожденска къща“ 

След дълги проучвания и анализ на наличната информация по темата, е 

изграден шаблон за описание на отделните представители от типологичните групи, 

който е изключително подробен, с идеята максимално детайлизирано описание и 

последваща онтология. Приложено е описанието му в най-общи линии. 

Българската възрожденска къща се разглежда от съставните и елементи както 

следва, две главни категории - носещи и неносещи елементи.  

Носещите елементи са: греди, колони, еркери и техни разновидности - 

направо от гредореда, еркер с подкоси, наддаване на гредореда и подпиране с 

конзола, и наддаване на табана; носеща стена - каменна зидария с видими кошаци, 

каменна зидария със скрити кошаци, тухлена носеща стена; основа с каменна 

зидария на варов или на глинен разтвор, или с кал и кирпич; подова конструкция - 

гредоред или сводова; покривна конструкция с разновидности - висяща, 

комбинирана, със съставна биндерна греда, без ферми, конструкция с пълни или 

непълни ферми и седяща покривна конструкция. 

Не носещите елементи отново се поделят на две подгрупи - екстериор и 

интериор. В екстериора се разглеждат различните комини като основен елемент на 

възрожденските къщи, по материален показател – от камък, с тънки тухли и с 

наклонени глинени тръби, а според обемно-планировъчен показател на комина - 

единичен и сдвоен. Покривното покритие с неговите вариации – малки каменни 

плочи (тикли), с керемиди, с дъски. Прозорците могат да имат капаци, решетка или 

подпрозоречен перваз. Стрехите и начинът им на завършване биват измазани, 

обшити или не обшити, с надвесени ребра или от наддадения тавански гредоред. 

Фасадата на възрожденската къща е една от привлекателните ѝ черти. Тя може да 

бъде завършена с различни материали, каквито са варова мазилка, дървена 

обшивка или с дъсчено обрамчване. Също така може да има и индивидуални 

архитектурни елементи – портик, ризалит, фронтон или фронтон с кобилици. 
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В интериора се разглеждат основните елементи, например вратите с 

възможните им разновидности - двойно кована врата, ковано крило, ковано крило от 

талпи, ковано крило с кошаци, таблена врата и таблена врата с рамки. Също 

първообразите на днешните мебели и обзавеждането от онова време - долап, 

водник, миндер, мусандра, полици, сандък и алафранги по стените. Основният 

композиционен елемент безспорно си остава огнището и неговото място в 

помещението, дали е на външна или на вътрешна стена, или е в ъгъла на стаята, 

или в по-ранните периоди в средата на стаята, или свободно стоящо. Парапетът 

заема също важна роля в интериора, като той може да бъде дървен ажурен с 

изрязани дъски, плътен или решетъчен; или железен - решетъчен. Подовата 

настилка бива глинена, с дюшеме, с калдъръм или настилка с малки каменни плочи. 

Стените в тези къщи основно са завършени с варова мазилка, с глинена мазилка 

или с дъсчена обшивка. Стълбището може да бъде еднораменно, двураменно или 

трираменно; отворено или затворено. Таваните са завършени с видими греди, с 

дъски и летви, с розетка или с тамбур и други.  

По систематизирания шаблон се съставя онтология, в която се описват 

отделните къщи, характерни примери за типологичните групи. 

Примерен работен запис в стандарта “Cataloging Cultural Objects” 

Споделеността и популяризирането на информация сред различни общности 

и системи са проблемите, възникващи при дигитализация на културно-историческо 

наследство. Те са и основните причини за използването на стандарти (не само в 

този контекст). Стандартът Cataloging Cultural Objects - CCO (Baca, 2006) е по-

подробно разгледан в (Madanska et al., 2021). Тук е поместен пример (фигура 1), 

създаден по аналог на съществуващите в CCO схематични работни записи, но с 

оглед на разглеждания контекст за възрожденска къща. 

 
Фигура 1. CCO - пример „Пангалова къща“ 
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Онтология „Oldhouses“ 

Цялостната концепция за проекта за онтологично представяне на българската 

възрожденска жилищна архитектура, може да бъде разгледана в (Madanska et al., 

2021). Както е известно от предходно издание (Stoyanov, Stoyanova-Doycheva, & 

Glushkova, 2021), в лабораторията Distributed e-Learning Center - DeLC на 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, се разработва Virtual-Physical Space 

- ViPS пространство, което предоставя на потребителите персонален туристически 

пътеводител, персонализирайки необходимото знание спрямо желанията, 

потребностите и ограниченията на туриста. Базата знания представлява мрежа от 

онтологии, част от които и разглежданата тук. 

Настоящият доклад разглежда онтологията за старите къщи „oldhouses.owl“ 

(Musen, 2015) (една от седемте, обособени за описване на възрожденски къщи). 

Онтологията е с продължаващо развитие, метриките нарастват с всяка следваща 

добавена индивидуалност. Съществено е изграждането на класовата йерархия, 

която включва всичко необходимо за описване на една индивидуалност. Част от 

таксономията е видима на фигура 2. 

 
Фигура 2. Част от класовата йерархия в онтология oldhouses.owl 
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Според извършените проучвания, онтологията няма аналог или 

съществуваща разработка по темата за българска възрожденска жилищна 

архитектура. 

Нека разгледаме клас „Родопска къща“, посредством представител 

„Хаджичонева къща“ - локализирана в кв. „Устово“ (гр. Смолян, област Смолян). 

Къщата е строена през 1873 г., реставрирана с общи усилия от организацията 

„Родопски хайдути“ (2015 г.) и отворена за посещения като музей от 2017 г., 

понастоящем също. Успяхме да посетим обекта (с арх. Билянов) и да анализираме 

на място, което бе изключително полезно за разработката и в частност за анализа 

на паметника. 

Кадастралните характеристики на обектите (номер на сграда, площ на 

урегулиран поземлен имот - УПИ и други) също са проучени и включени в мрежата 

от онтологии, освен това са добавени технико-икономически показатели за 

устройство на територията като броя етажи (3), броя помещения (17), застроена 

площ (114 кв. м.) и разгъната застроена площ (342 кв. м.). 

 
Фигура 3. OntoGraf изглед на „Хаджичонева къща“ (родопска къща) 

Относно спецификите на външните белези, тя има симетрична композиция и е 

субект на Зряловъзрожденския архитектурен период. При фасадата има фронтон, 

дъсчено обрамчване, варова мазилка. Комините са единични (а в миналото - 

сдвоени) от камък. Прозорците са с капаци и пармаци. Подовата настилка е от малки 

каменни плочи и дюшеме, а подовата конструкция от гредоред. Огнището е на 

външна стена. Стрехата е от надвесени ребра и с ламперия. Основата е каменна 

зидария на глинен разтвор. Покривната конструкция е комбинирана без ферми, а 

покривното покритие е с тикли (специфични за родопските къщи и не само). 

Преградната стена е зидана и изпълнена по технология „плетарка“, а стенното 

покритие е варова мазилка, дъсчена обшивка. Още особености са видими от фигура 

3 и фигура 4. 



 
 

Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization 

KIN Journal, volume 8, Issue 1, 2022, http://www.math.bas.bg/vt/kin/  
169 

 
 

Казаното до тук има смисъл на човешки език, а представено в компютърна 

семантика, са аксиоми, най-малките съставни части, на които се явяват тройки от 

„субект-предикат-обект“, които изграждат мрежа от знания. Ресурсите са 

идентифицирани еднозначно и свързани чрез глобалния им идентификатор 

Internationalized Resource Identifier - IRI, който играе съществена роля и за връзката 

между онтологиите. 

 

 

 
Фигура 4. Описание на индивидуалност „Хаджичонева къща“ 



 
 

170 
 

Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization 

KIN Journal, volume 8, Issue 1, 2022, http://www.math.bas.bg/vt/kin/ 
 
 

Както става ясно от въведението на статията, множество литературни 

източници са проучени, за да стане реалност настоящата онтология. Някои от 

авторите на подобни научни трудове са архитекти и реставратори на културно-

историческо наследство. Тези от тях, които са изиграли роля за постройките, са 

приложени, като са изначално дефинирани в онтология agents.owl. Приносът на 

проф. арх. Стефан Стамов в контекста на културно-историческо наследство е 

безспорен. Той самият е представен като индивидуалност, създадена в agents.owl, 

последващо използвана в oldhouses.owl. Включени са характерни особености за 

живота му, но това е тема на следващ научен доклад. 

Извличане на информация чрез заявки 

Подобно на езика Structured Query Language - SQL при релационните бази от 

данни, OWL онтологиите също имат специфициран език за заявки – SPARQL 

Protocol and RDF Query Language - SPARQL (W3C, 2013). SPARQL заявката се явява 

граф с променливи вместо стойности. Данните се представят чрез познатите 

„тройки“, но търсеното е променлива/и, а резултатите от заявката съвпадат с 

шаблона. 

SPARQL заявката представена на фигура 5, илюстрира извличане на 

информация за променливите от тип „Родопска къща“, които трябва да бъдат 

изведени в резултатния набор с техните общ брой помещения, номер на сграда, 

застроена площ и разгъната застроена площ. Със знак „#“ се бележат коментарите в 

SPARQL, затова някои редове са коментирани и не играят роля в резултатния 

набор. Ако преценим, че желаем извеждане на къща с конкретен адрес, може да го 

посочим със свойство isLocatedIn (в случая ще бъде изведена „Пангаловата къща“ 

понеже се намира на ул. „Родопи“), следователно и първият знак за коментар ще се 

премахне. Докато ако искаме да изведем конкретни индивидуалности (например, 

обзавеждане), които имат връзка на база дадено свойство с къщите, можем да 

премахнем знака за коментар при втория коментиран ред. 

 
Фигура 5. SPARQL заявка към онтологията за старите къщи 
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Систематизираната информация в онтологии e база от знания с разнообразни 

приложения. Интелигентният туристически гайд се съчетава с концепцията за 

алтернативен туризъм. 

Алтернативен туризъм 

Алтернативният туризъм цели както интелектуално обогатяване на туриста, 

така и запазване на местните природа и култура (Levkov, 2013). Постройките, които 

са описани имат всичко това – в много от тях са запазени предмети от бита на 

хората, включително са се превърнали в музеи. Според авторите на (Ivanova & 

Gotchev, 2016), алтернативният туризъм възниква към края на 70-те години на XX 

век и има следните разновидности: културен, образователен, научен, приключенски, 

аграрен, ловен, винен, маршрутно-познавателен, хоби туризъм, зелен туризъм, 

екотуризъм, див туризъм, балнеоложки, медицински, като възникват и нови 

иновационни видове туризъм. При културно-историческия туризъм се осъществява 

пътуване, свързано с обекти от културното наследство. 

В научното изследване на (Slavova, 2017) е разгледан друг вид алтернативен 

туризъм - дигиталния туризъм, за който благоприятстват информационните 

технологии и дигитализацията. Несъмнено алтернативните форми на туризъм 

започват да изместват масовия, защото това е социална дейност, при която се 

откриват нови любопитни факти, навлиза се в отминалия бит, научава се старата 

терминология (диалектика), което представлява своеобразно пътуване към корените 

и предоставяне възможност на света да се запознаят с тях.  

Това, което туристическият гайд (Milev et al., 2021) може да предложи на 

потребителя, е изживяване както на терен, така и дигитално за хората, които не са в 

състояние да посетят обектите на място. Съставя се анализ на времето, с което 

разполага туристът, какво буди интерес у него, какви са атмосферните условия и 

какво в близост може да бъде допълнително разгледано в оставащия промеждутък 

преди финализиране на екскурзията. Ако туристът иска просто да проучи даден 

обект, без да го посети на този етап, също има такава възможност, може да научи 

подробности за него посредством мобилното си устройство. 

Заключение или резултати 

В България има множество ценности от културно-исторически характер, които 

остават незабелязани за широката общественост, поради факта, че липсва 

информация в Интернет за тях. Дори не в контекста на семантичната мрежа или 

свързани данни с връзки между ресурсите, а генерална липса на информация. Има 

множество примери, които без дейно участие на учени, ентусиазирани в каузата ще 

останат в миналото и само на хартия.  

Дигитализацията е навсякъде около нас, включително в сферата на 

културното наследство, но все още сме далеч от идеята да опазим дигитално всеки 

един обект (национална културна ценност) на територията на родината ни. 
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Генерализирането на обект „възрожденска къща“ позволява да бъдат описани 

множество индивидуалности структурирано и безпроблемно. Шаблонът на 

възрожденската къща прераства в таксономия, а тя в онтология. С тази семантична 

градация можем да стигнем и по-далеч, да я използваме като материал в 

дисциплината „История на архитектурата“ и да генерираме въпроси от наличните 

данни към обучаващите се. Като близка цел виждаме създаване на специализирано 

приложение за достъп до знанията, които хранилището предлага (и продължава да 

добавя нови). 
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