
ДИГИТАЛНИ ОБЕКТИ & МЕТА ДАННИ 



НОРВЕЖКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО - БГ08 
„КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА” 

 ВЕЛИКО ТЪРНОВО – „СЕВЕР+“ 

 ГАБРОВО – „СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ ЗА ПРОУЧВАНЕ, 
ПРЕДСТАВЯНЕ И ДОСТЪП ДО КНИЖОВНОТО КУЛТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО НА ОБЛАСТ ГАБРОВО“ 

 СОФИЯ – „БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРНА КЛАСИКА – ЗНАНИЕ 
ЗА ВСИЧКИ. НЕИЗВЕСТНИ АРХИВИ И КУЛТУРНИ 
КОНТЕКСТИ“ 

 

 

 



  Велико Търново 
 музейни експонати 

 недвижими паметници 

 вестници, списания 

 книги 

 статии 
 

 Габрово 
 книги  

 вестници, списания 

 

 

 София 
 архивни документи 

 картини, фотографии, картички 

 музейни експонати 

 статии 

 книги 

 вестници, списания 

 

 



 Велико Търново 
 артефакти 

 периодика 

 книги 

 статии 
 

 Габрово 
 книги  

 

 

 София 
 документи (архивни единици) 

 визуални (картини, фотографии, 
картички) 

 артефакти (музейни експонати) 

 статии 

 книги 

 периодика (вестници, списания) 

 колекции 

 



 







 Платформата предоставя възможности за съхранение, визуализация, 
комплектуване и управление на дигитални обекти (сканирани копия на книги, 
периодика, статии, снимков материал, файлове с текст и музика, видео и др.) 

 Дигиталните обекти могат да бъдат: 

•  елементарни - в един файл 

• със сложна структура - последователност от файлове с различно 
местонахождение и формати напр. страниците на една книга, страниците и 
броевете на периодично издание, корица, съдържание, отделни глави или 
раздели,  с формати *.pdf,*.png,*.jpg,*.gif и др. 

• 3D обекти 

 За обектите се поддържат устойчиви идентификатори, позволяващи физическо 
преструктуриране или преформатиране 

 Обектите могат да се съхраняват на произволно място в мрежата, локално върху 
файлови сървъри, сторидж сървъри или в Интернет пространството 

 Дигиталните обекти се представят директно в Интернет през модул i-Lib Navigator 



 Поддържането на структурирани дигитални обекти позволява визуализацията и 
ползването на отделни части от обекта. Дигиталният обект не може да бъде 
изтеглен с един обикновен download, с едно натискане на клавиш. 

 Няма ограничения при създаване на логическата структура на обектите. 
Специалистите сами определят каква да бъде тя. За всяка част от структурата 
може да се определи дали да е видима в Интернет приложението и по какъв 
начин: защитено или свободно. 

 Достъпът до дигиталните обекти или до отделни техни части има възможност да 
се контролира:  

 на териториален принцип (на територията на институцията), базиран на IP 
адреси 

 чрез права за достъп, асоциирани към групи потребители или конкретен 
потребител 

Това позволява прилагане на гъвкави схеми за защита на съдържанието и 
авторските права.  























3D 

http://kamea-bg.com/-bglitarchives/-finalsite/?com=com_catalogue&view=product&Itemid=52&lang=bg&cat=11&cpos=701000000&Ptype=3
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