
Информация за финансиран на проект

Наименование на конкурса: 
„Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ)

Основна научна област:

SOC

№ на договор:

КП-06-ДБ/6 

Начална дата на проекта и срок на договора: 

1.1.2021, 2 години

Заглавие на проекта:
Пробивни технологии в лабораториите за иновации за дигитално културно наследство

(Disruptive technologies in Innovation Labs for Digital Cultural Heritage)

Базова организация:

Софийски Университет Св. Климент Охридски

Партньорски организации:

--

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

Проф. д-р Красен Стефанов

Общ размер на договореното финансиране:

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

В отговор на натрупването на големи сбирки от дигитално съдържание в областта на 
културното наследство, в редица библиотеки, архиви и музеи започват да се създават 
т.нар. лаборатории за иновации. Настоящият проект цели да анализира естеството на 
иновациите в тези лаборатории, които налагат нови модели за участие на различни групи 
потребители в обогатяването и използването на дигитално културно наследство. Проектът 
ще изследва и т.нар. хетероматизация  и нейните последици при създаването на стойност 
в областта на дигиталното културно наследство. 
Опитният изследовател ще се реинтегрира в държавата, в която е започнала своята научна 
кариера – преди спечелването на проекта тя работи в University College London (UCL) Qatar. 
Опитът й в областта на дигиталното културно наследство и ролята, която играе в 
международната общност на специалисти от иновационни лаборатории в библиотечните, 
архивни и музейни институции ще допринесе за подсилването на тези области в 
Софийския университет, където тя ще си сътрудничи с екип от Факултета по математика и 
информатика, който работи по инфраструктурния проект UNITe. Кандидатската ще получи 
допълнително обучение в областите големи данни и електронно обучение, което ще 
подсили нейния профил и ще й помогне да развие условията за създаване на иновационна
лаборатория в България, където такова звено за културния сектор все още не съществува.
Краткосрочният ефект от проекта DSITILL ще се състои в засилване на човешкия капацитет 
за нови инфраструктурни развития в приемащата институция, което ще повиши капацитета
за иновации в областта на дигиталното културно наследство в България. В добавка, 
изследванията н областта на хетероматизацията в областта на културното наследство са 
новаторски и ще доведат до полезни резултати за изследователите, институциите, 
провеждащи политики в тази област и за библиотечните, архивни и музейни специалисти. 
Тази област е и предпоставка за ангажиране на обществеността с дигитално наследство, 
защото много граждани се интересуват от историята на техните семейства и от местното, 
национално и европейско минало.
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Членове на научния колектив

Организации/участници1 Бележка2

Базова организация: 

Софийски университет Св. Климент Охридски

Ръководител на научния колектив

Проф. д-р Красен Стефанов

Участници:

Доц. д-р Милена Добрева

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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