
Информация за финансиран на проект

Наименование на конкурса: 

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 г.

Основна научна област:

Хуманитарни науки

№ на договор:

Начална дата на проекта и срок на договора:

02.01.2021 г., 

Заглавие на проекта:

„СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И 

ГЕНЕРИРАНЕ НА НОВО НАУЧНО ЗНАНИЕ ЗА КОПИЕТО – ЛЕГЕНДАРНО ОРЪЖИЕ ОТ

АНТИЧНОСТТА (V В. ПР. ХР. – V В.)“

Базова организация:

Университет по библиотекознание и информационни технологии - София 

Партньорски организации:

Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име):

Доц. д. н. Нарцис Цветанов Торбов

Общ размер на договореното финансиране:

120 000 лв.
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Резюме на проекта (до 1 стр. в рамките на полето по-долу):

Настоящият  проект  е  съобразен  с  целите  на  Националната  стратегия  за  научни
изследвания и с обществените предизвикателства, определени в нея, както и с регионални
и  европейски  приоритети.  Основният  приоритет  на  развитието  на  съвременната
археологическа  наука  е  определен  от  подобряване  и  усъвършенстване  на  нивото  на
документиране и визуализиране на артефактите и създаване на обемна информационна
база  от  данни,  която  е  в  научен  обмен.  Това  е  най-сигурният  път  за  запазване  и
популяризиране на европейското културно наследство. Неделима част от това наследство
са  и  върховете  от  копия  от  България,  а  Лабораторията  за  научни  изследвания  и
визуализация на културни ценности, която ще бъде създадена в рамките на проекта, е най-
перспективният  и  благонадежден  начин  за  тяхното  документиране,  опазване  и
популяризиране сред младите хора.

Изследването  и  генерирането  на  нови  научни  знания  за  копието  –  легендарно
оръжие от античността (V в. пр. Хр. –  V в.), обхваща документирането на археологически
материали, намиращи се в музеите, функциониращи в рамките на Република България. 

Проектът ще бъде проведен на два етапа с основна цел - създаване на Лаборатория
за  визуализация  и  изследване  на  археологически  находки  и  исторически  обекти  към
УниБИТ.  В  нея  ще  се  осъществи  обработка  на  информацията  за  върховете  от  копия,
почерпена  от  музейната  мрежа  в  България.  Създадената  база  от  данни  ще  бъде
използвана  за  издаването  на  монография,  учебник  и  сборник  с  научни  доклади  от
конференция.

Етап 1. Графично документиране и фотозаснемане на върхове от копия и на находки,
свързани с тях в археологически и исторически контекст, в музеите в България, създаване
на информационна база от данни.

Работен пакет 1 (РП 1). Документиране на върхове от копия и на находки, свързани с
тях в археологически и исторически контекст в регионални музеи от Северна България –
РИМ-Видин, РИМ-Враца, РИМ-Плевен, РИМ-Ловеч, РИМ-Шумен, РИМ-Варна и др.

Работен пакет 2 (РП 2). Документиране на върхове от копия и на находки, свързани с
върховете от копия в археологически и исторически контекст в регионални музеи от Южна
България – РИМ-Ямбол, РИМ-Сливен, РИМ-Стара Загора, РАМ- Пловдив и др.

Работен  пакет  3  (РП  3). Създаване  на  Лаборатория  за  научни  изследвания  и
визуализация  на  културни  ценности. Компютърната  обработка  в  нея  на  събраната
информация - база данни. Изработване на компютърен 3D продукт с участие на студенти.
Оформяне на рецензиран текстови и илюстративен каталог с информация за върхове от
копия,  който  представлява  неразделна  част  от  част  от  монография,  която  ще  бъде
написана през втория етап на проекта. 

Етап 2. Написване и издаване на монография, учебник и научен сборник въз основа
на събраната информация.

Работен пакет 4 (РП 4). Написване и издаване на монография и учебник за студенти
въз основа на събраната информация.

Работен пакет 5 (РП 5). Подготовка и провеждане на национална конференция в 
УниБИТ, издаване на научен сборник с докладите на участниците
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Членове на научния колектив

Организации/участници1 Бележка2

Базова организация: 

Университет по библиотекознание и информационни технологии - София

Ръководител на научния колектив

доц. д.н. Нарцис Цветанов Торбов, УниБИТ У

Участници:

доц. д-р Нина Дебрюне, УниБИТ
гл. ас. д-р Надежда Емилова Томова, УниБИТ
ас. д-р Евелина Любомирова Здравкова-Величкова, УниБИТ
ас. д-р Деница Юриева Младенова, УниБИТ
Денис Даниелов Борисов, докторант, СУ „Св. Климент Охридски“
Даринка Апостолова – докторант, УниБИТ
Мариета Стоянова Филчева, магистър, Исторически музей „Проф. 
Александър Фол“ Малко Търново

У

МУ

ПД

ПД

Д

Д

С

Партньорска организация:

Участници:

Партньорска организация:

Участници:

Партньорска организация:

Участници:

1 Отбележете академичната длъжност, научната степен, име и фамилия на всеки участник като включите и 
участниците, които са работили по проекта не през целия период за изпълнение на проекта
2 Отбележете дали участникът в колектива е млад учен (МУ), постдокторант (ПД), докторанти (ДО) или студенти 
(СТ), или учен от чужбина (УЧ).
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