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АТHENA В ПОМОЩ НА СЪВРЕМЕННОТО УНИВЕРСИТЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

Екатерина Дикова, Даниела Атанасова 

Централна библиотека на БАН 

Названието на проекта – АTHENA – представлява съкращение от фраза на английски език,1 която, 
буквално преведена на български означава “Достъп до мрежи, свързани с европейското културно 
наследство”. (Вж. и официалния уебсайт: http://www.athenaeurope.org/) 

 
Основна насока на проекта е да съдейства на по-големия европейски проект Europeana2 – да събира 

дигитално съдържание от културните институции и да го интегрира в него. И двата проекта са 
финансирани от Европейската комисия с цел богатото културно наследство, съхранявано в хиляди 
институции из Европа, да бъде бързо и лесно достъпно за потребители от цял свят. 

Проект АTHENA стартира на 1 ноември 2008 г., ще продължи 30 месеца и се координира от 
Италианското министерство на културата. В проекта участват 20 страни членки на Европейския съюз 
(Белгия, България, Великобритания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, 
Кипър, Латвия, Люксембург, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Холандия, Чешката република и 
Швеция) и три страни извън него (Азербайджан, Израел и Русия). Списъкът от институции, предоставящи 
свои дигитални колекции непрекъснато нараства – за момента броят им е към 120. 

ATHENA има за задача да стимулира и подпомага участието на музеи и други институции, които все 
още не са включени в Europeana, да координира стандартите, използвани в тях, да установи дигиталното 
съдържание, съхранявано в тези институции, както и да поддържа достъпа до него. С тази цел ATHENA 
разработва технически средства, необходими за интегрирането на съдържание в Europeana и услуги (с 
препоръки и упътвания), съобразени с проблемите на многоезичието и семантиката, метаданните и 
тезаурусите, структурирането на данни и авторското право. Предвижда се тези услуги да се използват от 
музеите и така да се стимулират вътрешните дигитализационни проекти и да се подобри интегрирането на 
дигитално съдържание в Europeana. 

ATHENA допринася за развитието на Europeana, чрез използването на общи стандарти. Тя продължава 
започнатата по проект MINERVA3 работа по хармонизацията на стандартите и упътванията към тях и 
използва опита, натрупан по време на проект MICHAEL4 както и опита на националните агрегатори (т.е. 
институциите, които събират, съхраняват и предоставят културно съдържание). Освен това ATHENA ще 
допринесе за взаимното припокриване на данни, употребата на семантичен уеб и на качествени 
информационни услуги, предназначени за крайния потребител. 

Във връзка с това ATHENA извършва следните дейности: мапинг на метаданните, създаване и контрол 
на терминология и тезауруси; уеднаквяване на онтологични описания на културното наследство; 
установяване на технически стандарти и протоколи за обмен на данни; анализ на проблемите, свързани с 
авторските права и техните възможни решения; разработване на техническа инфраструктура за 
интегриране на данни в Europeana; поддръжка на компетентен център във всяка от държавите, включени в 
проекта; създаване на услуги, препоръки и упътвания. 

Тези дейности се извършват от следните работни групи: 
• РГ1 Управление, мониторинг и оценка на проекта; 
• РГ2 Информираност и информиране: разрастване на мрежата и популяризиране на услугата – в тази 
работна група има българско участие от ЦБ на БАН; 

                                                
1 Access to CulТural HЕritage Networks Аcross Europe. 
2 Europeana е портал към дигитални колекции от европейски музеи, галерии, библиотеки и архиви, който цели популяризация на 
европейското културно наследство и равен достъп до него. Порталът е достъпен в цяла Европа и дава възможност за преглед на 
милиони експонати  (видео, аудио, изображения и текст) Търсенето в него е просто – достатъчно е да изпишете интересуващите ви 
думи в полето за търсене в уебсайта на Europeana:  http://www.europeana.eu/portal/. 
3 MIERVA е съкращение от “Ministerial Network for Valorizing Activities in Digitization”, т.е. мрежа от [европейски] министерства за 

оценка на дигитализационните дейности. Вж. http://www.minervaeurope.org/. 
4 MICHAEL (Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe – ‘Многоезичен опис на културното наследство в Европа’) e друг проект, 
финансиран от Европейската комисия. В България проработва благодарение на доброволните усилия на ЦБ на БАН – вж. българския 
портал http://www.michael-culture.cl.bas.bg/index.html?curlang=fr и обща информация на http://bg.wikipedia.org/wiki/MICHAEL. 
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• PГ3 Установяване на стандарти и разработване на препоръки; 
• PГ4 Интеграция на вече съществуващи данни в Европейската дигитална библиотека – член на 
работната група е представител от ЦБ на БАН; 
• PГ5 Съгласуване на съдържания – и в тази група има българско участие от ЦБ на БАН; 
• PГ6 Анализ на проблеми, свързани с авторското право и възможните им решения; 
• PГ7 Разработка на плъгини (plug-ins) за интеграция в Европейската дигитална библиотека. 

Досега България участва с 5 колекции. Три от тях са готови за интегриране в ATHENA: 
1. WebFolk Bulgaria – Мултимедийна база данни за българска фолклорна музика (проект на 

Института по изкуствознание при БАН).  
Колекцията включва над 15 000 записа на българскa фолклорна музика – това са текстове на песни, 

анализи на етномузиколози, аудиозаписи (RA), ноти, фотографии (GIF) и видео (RM) от периода 1900-1990 
г. Достъпна е на български и на английски език. Предстои дигитализацията на още близо 10 000 обекта, но 
и в момента базата данни има собствен уебсайт: http://musicart.imbm.bas.bg/Default-bg.htm. 

Информация за проекта на сайта на базата данни 

 
 

2.  Картини за София  от Владимир Мански и Йосиф Обербауер (съвместен проект на ЦБ на БАН 
и Общинско предприятие „Стара София” със Софийски исторически музей) 

За момента колекцията включва 200 дигитални изображения от общо 1181 картини (XIX-XX в.), за 600 
от които вече има метаданни. Освен дигитални изображения (JPG, TIFF) базата данни включва и текстови 
дигитални обекти на български език (HTML). 
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3.  Руските емигранти в България (съвместен проект на ЦБ на БАН и Националния исторически 
музей) 

Засега колекцията се състои от 230 изображения от периода XIX-XX в. както и каталожните записи за 
тях. Предстои дигитализацията на още близо 200 документа. 

 
Базата данни се състои от две основни части – „Персоналии” и „Мемориални обекти” – и е на руски и 

български език. 
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Колекцията е издадена печатно в отделен том, а в електронен формат е  достъпна от уебсайта на ЦБ 
на БАН.( www.cl.bas.bg) 

Предстои дигитализацията и интеграцията на други три колекции: 
4. Антични паметници в постоянната експозиция на НАИМ, (съвместен проект на ЦБ на БАН и 

Националния археологически институт с музей при БАН) 
Предвижда се колекцията да се състои от 1400 дигитални изображения на експонати от различни 

епохи,  както и от каталожните записи за тях на български език. 

5. Феликс Каниц (съвместен проект на ЦБ на БАН и Архива на БАН) 
Колекцията ще включва над 100 изображения скици, рисунки, акварели, гравюри, фотографии, карти и 

др. от XIX в., каталожни записи за тях и биографичен очерк на български език, както и холографски 
изображения на акварели. 

6. Архив на Луиджи Салвини (ЦБ на БАН; архивът е предоставен от проф. Дж. Дел’Агата и се 
пази в Пиза) 

Засега колекцията се състои от 50 изображения (от общо 360) и метаданни към тях на италиански, 
български и английски. Тя е от особен интерес за българската културна история и в частност за историята 
на българската литература. Колекцията е достъпна чрез уебсайт: http: //www.salvini.cl.bas.bg / 

Очевидно страната ни заслужава по-достойно представяне. ATHENA е най-простият начин за всяка 
културна институция да интегрира дигитално съдържание в Europeana и изключителна възможност да 
представим своите колекции по модерен и достъпен начин на повече потребители в цял свят, да 
популяризираме музея, в който работим, както и българската култура и история изобщо. Не на последно 
място, като участници в ATHENA ще можем да се включим в развитието на европейските стратегии, 
свързани със стандартите за обработка на метаданните и с политиките за поделяне на информация. 
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Затова, ако искате да институцията, за която работите, да бъде известна по света, работете в екип с 
българския агрегатор – ЦБ на БАН.5 

ЦБ на БАН предоставя софтуер за организиране, поддръжка и управление на дигитални колекции – 
BASLib – разработен в ЦБ на БАН от Даниела Атанасова и Петър Първанов през 2000 г. За изминалите 
девет години BASLib се е доказал като ефективна информационна система за поддръжка на бази данни на 
библиотеки, музеи и архиви, адаптира се лесно при интеграцията на дигиталните колекции в общия масив 
от данни. Той се използва за организацията на четири от петте български колекции в ATHENA. 

Информационната система BASLib е предназначена за изграждане на електронен каталог, 
проектирана е и е внедрена в Научната библиотека и художествената сбирка на Софийския исторически 
музей, Научния архив на БАН, Градската галерия в Кърджали и с нея се изгражда  базата данни по темата 
“Руската емиграция в България”, както и други колекции (напр. „Редки и ценни книги” от ОП „Стара София” 
със Софийски исторически музей). За всяко конкретно приложение се извършва настройка съобразно 
спецификата на данните. 

Основен принцип при проектирането е лингвистичното осигуряване на системата – създаване на  
максимален брой таблици за автоматичен избор на данни. Това намалява риска за грешки и в същото 
време позволява чрез функцията “Генериране на отчети” информацията да се извежда съгласно 
международно възприетите стандарти.  

Създадените бази данни могат да се използват за издаване на печатни каталози и създават условия за 
популяризиране в интернет пространството. 

Организация на данните в автоматизираната информационна система: 
 Таблица „Каталог” – съдържа всички елементи на библиографското описание на библиотечните 

документи, архивни единици и художествени произведения; 
 Таблица „История” – съдържа допълнителна информация за периодичните издания; 
 Таблици с кодове – това е поредица от таблици за автоматичен избор на данни; 
 Таблици за нормативни данни – предоставят избор на наименования на фирми, издателства, 

печатници, имена на автори и художници. 

Поддръжка на потребителските полета: 
 Въвеждане или копиране; 
 Въвеждане или избор от списък; 
 Избор на падащо меню; 
 Множествен избор от списък; 
 Година или интервал от години; 
 Дълъг текст, позволяващ повече редове; 
 Избор на дата от помощен екран; 
 Едно име или списък от имена от авторизирана таблица; 
 Избор да/ не; 
 Избор на файл, програма за обработка и активиране (показване или редактиране). 

                                                
5 Контактно лице за български участници е Събина Анева (sabina@cl.bas.bg), а отговорник за информацията – Екатерина 
Дикова  (ekaterina@cl.bas.bg). За софтуерни въпроси – Даниела Атанасова (refer3@cl.bas.bg). 
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Примерен екран за манипулиране на потребителските полета 

 

Със своя интерфейс BASLIB увеличава значително възможностите за търсене на литература, 
художествени произведения и архивни документи и повишава комуникатив-ните възможности между  
институциите на ниво информационни системи. 

Приложението на BASLIB за електронно документиране и дигитализация на паметниците на културата 
е съвременен метод за тяхното опазване, защита и популяризация. 

 


