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Международният проект АTHENA събира съдържание с културна 
насоченост от:

- музеи
- архиви
- библиотеки и
- други институции

и го интегрира в Европейската дигитална библиотека „Europeana“.
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Обзор

ATHENA съдейства на Europeana.

Координатор – Италианското министерство на културата. 

Начало – 1 ноември 2008 г.
Продължителност – 30 месеца.

Проектът включва:

•Партньори от 20 страни членки на Европейския съюз, както и 
Израел, Русия и Азербайджан;

•119 водещи музеи и други културни институции;

•20 европейски езика.



Участници
•Ministero per i Beni e le Attività Culturali (IT)
•PACKED vzw (BE)
•Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis 
(BE)
•Central Library of the Bulgarian Academy of 
sciences (BG)
•Cyprus Research and Educational Foundation (CY)
•Narodni Muzeum (CZ)
•Cross Czech a.s. (CZ)
•Devoteam Group (CZ)
•Stiftung Preußischer Kulturbesitz (DE)
•Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg 
(DE)
•Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium (EE)
•Museovirasto (FI)
•Michael Culture AISBL (BE)
•Association Dédale (FR)
•Ethniko Metsovio Polytechnio (National Technical 
University of Athens) (GR)
•Panepistemion Patron - University of Patras (GR)
•Petőfi Irodalmi Múzeum (HU)
•Magyar Rádió Zrt. (HU)

•Institutul de Memorie Culturală (RO)
•Amitié srl (IT)
•Ministère de la Culture, de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche (LU)
•Valsts Aģentūra Kultūras Informācijas Sistēmas 
(LV)
•Stichting Rijksmuseum Amsterdam (NL)
•Stowarzyszenie Miedzynarodowe Centrum 
Zarzadzania Informacja (PL)
•Luleå Tekniska Universitet (SE)
•Ministrstvo za Kulturo Republike Slovenije (SI)
•Ministerstvo kultúry SR (SK)
•Cordia a.s (SK)
•Collections Trust (UK)
•Stichting European Digital Library (NL)
•Ministère de la Culture et de la Communication (FR)
•Hellenic Ministry of Culture (GR)
•Makash - Advancing CMC Applications in 
Education, Culture and Science (IL)
•Centre PIC (RU)
•Az rbaycan Respublikası M d niyy t v  Turizm ǝ ǝ ǝ ǝ ǝ
Nazirliyi (AZ)



Цели

ATHENA цели: 
• Да стимулира и подпомага участието на институции, които 
все още на са включени в Europeana; 
• Да координира стандартите, използвани в тези институции;
• Да установи дигиталното съдържание, съхранявано в 
европейските музеи, архиви и библиотеки и да поддържа 
достъпа до него; 
• Да развие технически средства за интегриране в 
Europeana;
• Да подпомага интегрирането на различни сектори от 
културното наследство и така да съдейства за 
разрастването на Europeana. 



Задачи

ATHENA ще:
• Допринесе за развитието на Europeana, чрез използването 
на общи стандарти;
• Продължи започната по проект MINERVA работа по 
хармонизацията на стандарти и упътванията към тях;
• Използва опита, натрупан по време на проект MICHAEL 
както и от националните агрегатори (т.е. институциите, които 
събират, съхраняват и предоставят културно съдържание);
• Допринесе за взаимното припокриване на данни, 
употребата на семантичен уеб и на качествени 
информационни услуги, предназначени за крайния 
потребител.



Работни групи

• РГ1 Управление, мониторинг и оценка на проекта
• РГ2 Информираност и информиране – разрастване на 

мрежата и популяризиране на услугата (с българско участие)
• PГ3 Установяване на стандарти и разработване на 

препоръки 
• PГ4 Интегрирация на вече съществуващи данни в 

Европейската дигитална библиотека (с българско участие)
• PГ5 Съгласуване на съдържания (с българско участие)
• PГ6 Анализ на проблеми, свързани с авторското право и 

възможните им решения
• PГ7 Разработка на плъгини (plug-ins) за интеграция в 

Европейската дигитална библиотека



• Мапинг на метаданните, контролирана терминология и 
тезауруси; 

• Уеднаквяване на онтологични описания на културното 
наследство; 

• Установяване на технически стандарти и протоколи за 
обмен на данни; 

• Анализиране на проблемите, свързани с авторските права 
и възможни решения; 

• Разработване на техническа инфраструктура за 
интегриране на данни в Europeana; 

• Поддръжка на компетентен център във всяка от 
държавите; 

• Създаване на услуги, препоръки и упътвания.

Дейности



• 5 колекции
• 2 музея 
• 2 института 
• 1 архив
• 1 агрегатор

България заслужава по-достойно представяне! 

Българското участие



Имате ли:
• идеи, 
• желание за участие, 
• колекции, които искате да представите 

- по модерен и достъпен начин 
- на повече потребители от различни страни? 

Искате ли вашата институция да е известна по света?
Нека работим в екип! 

Свържете се с нас: ekaterina@cl.bas.bg

Българското участие
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КОЛЕКЦИИ, ГОТОВИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ В ATHENA
1. 1. WebFolk Bulgaria – Мултимедийна база данни за 

българска фолклорна музика (ИИ БАН)

•ОБЕМ – над 15 000 записи на българскaтa фолклорна 
музика, предстои дигитализацията на още 10 000
•ВИД ОБЕКТИ – текстове на песни, анализи на 
етномузиколози, аудиозаписи (RA), ноти и фотографии 
(GIF) и видео (RM)
•ПЕРИОД – 1900-1990 г.
•ЕЗИК на колекцията – български/ английски

        •ДОСТЪПНА и чрез – собствен уебсайт: 
http://musicart.imbm.bas.bg/Default-bg.htm 

Българското участие

http://musicart.imbm.bas.bg/Default-bg.htm


1. 2. Картини за София – от Владимир Мански и Йосиф 
Обербауер (ЦБ на БАН и ОП „Стара София” със СИМ)

•ОБЕМ – 200 картини са дигитализирани от общо 1181; 
за 600 вече има метаданни; 
•ВИД ОБЕКТИ – текстови дигитални обекти (HTML); 
дигитални изображения (JPG, TIFF);
•ПЕРИОД – XVIII-XIX в.
•ЕЗИК на колекцията – български.

Българското участие



1. 3. Руската емиграция в България (ЦБ на БАН и НИМ)

•ОБЕМ – 230 (от общо 400) изображения и каталожни 
записи за тях
•ВИД ОБЕКТИ – текстови дигитални обекти (HTML); 
дигитални изображения (JPG, TIFF)
•ПЕРИОД – XIX–XX в. 
•ЕЗИК на колекцията – руски/ български
•ДОСТЪПНА и чрез – печатно издание

Българското участие



ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЕКТИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ 

1. 4. Български народни приложни изкуства (ЦБ на БАН 
и НЕМ)
•ОБЕМ – 500 изображения и 500 каталожни записа за тях
•ВИД ОБЕКТИ – дигитални изображения на експонати, 
подбрани от 4 фонда на НЕМ “Златарство. Накити”, 
“Медникарство”, “Обредно изкуство и реквизит” и 
“Дърворезба, домашна покъщнина и уредба”; текстови 
файлове
•ПЕРИОД – XVIII-XIX в.
•ЕЗИК на колекцията – български 

Българското участие



5. Феликс Каниц (ЦБ на БАН + Архива на БАН)

•ОБЕМ – над 100 изображения и каталожни записи за тях
•ВИД ОБЕКТИ  – Дигитализирани картини (скици, рисунки, 
акварели, гравюри, фотографии, карти и др.) (JPG, TIFF)

 – текстови файлове (биографичен очерк, 
    метаданни) (HTML)
 – серия холографски изображения на 
    акварели 

   •ПЕРИОД – XIX в.
   •ЕЗИК на колекцията – български

Българското участие



Как да организираме дигиталните си обекти?

- Досега няма установен софтуер за управление на 
дигитални колекции.

- BASLib се е доказал като ефективна 
информационна система за поддръжка на бази 
данни на библиотеки, музеи и архиви.

- BASLib се адаптира лесно при интеграцията на 
дигиталните колекции в общия масив от данни. 

- BASLib се предоставя безплатно от ЦБ на БАН.

Софтуер



BASLib
Библиотечна информационна система

Книги, периодика,старопечатни издания, 
художествени произведения, архиви и 

мемориални обекти
н.с. Даниела Атанасова refer3@cl.bas.bg, 
н.с. Петър Първанов – Централна библиотека на 
БАН

Софтуер

mailto:refer3@cl.bas.bg


Системата BASLib е разработена от Централната 
библиотека на БАН. Повечето приложения се базират 
на MS SQL 2000, което позволява публикуване и в 
интернет.

BASLib 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,
- с нея се изгражда  базата данни по темата “Руската 

емиграция в България” др.
За всяко конкретно приложение се извършва 

настройка съобразно спецификата на данните.



20/03/10

Главен екран – страница за търсене
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Списък на избраните записи/документи
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WEB вариант
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Примерен екран за попълване на полета за 
художествени произведения



20/03/10

Осмогласник

1645 г. 
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Примерен екран за попълване  на 
полета за старопечатни книги



20/03/10

Примерен екран за попълване на полета 
за вестници и списания



20/03/10

Не ме закачай.

Кооп.печ. "Гутенберг"- София б.г. 



20/03/10

Екран на генератора за отчети



20/03/10

Примерен отчет



20/03/10

София.125 години столица 1879-2004 г.Летопис.
Издателска къща "Гутенберг" 2006 г. 



20/03/10



20/03/10



Благодарим за 
вниманието!

refer3@cl.bas.bg
ekaterina@cl.bas.bg
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