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Нематериално културно наследство 
и културни традиции на столицата 

 През 2017 г. в Съдържателния обхват на Програмата е включен нов специален 
приоритет: София – град-домакин на председателството на България на Съвета на 
Европейския съюз през 2018 г., чрез който се цели:  
• насърчаване на европейското измерение в културния живот;  
• пресъздаването на европейски творчески идеи, подходи и интерпретации, както по 

отношение на културното съдържание, така и по отношение на включването на 
публиките и осмислянето на градската среда;  

• поставяне на теми и въпроси, свързани с общоевропейските ценности и 
подчертаващи богатството на културното многообразие в Европа. 

 
 През 2017 г. ще бъдат приоритетно финансирани проекти, представящи творческа 

концепция, която има визия за две последователни години – 2017 г. и 2018 г. или 
събитие, чието представяне и популяризиране се случва в този период. 



Mozaika - The Humanizing Technologies Lab 

- in operation since May 2013 
- subject areas 
       - data science 
       - natural interfaces  
       - human insight  
- activity areas 
       - R&D and project development  
        consulting for knowledge intense solutions 
       - DaaS (Data as a Service)  
       - Information/data infrastructures for a  
         variety of applications 
       - Natural human-computer interactivity 
       - Voice biometrics 
- verticals 
       - Business Information, Human Resources  
         Management, Earth Observation, Aerospace,  
         Smart Cities, Cultural Heritage © Copyright Mozaika 2016  

an SME and a Research Center  

At Mozaika we are trying to leverage data 
science with natural interfaces to provide 
solutions tailored to human behavior, 
attitudes and comprehension 

Data Science 

Interactivity, 
Natural Interfaces 

Human Insight 
Mood, Emotion, 

Compassion, Intuition, 
Value Judgements, 

Sentiment 

Cognitive Systems 

Contact:  
Mariana Damova, PhD 

mariana.damova@mozajka.co 
www.mozajka.co 



Mozaika - The Humanizing Technologies Lab 

Cultural heritage projects 
 

DM2E (FP7 project) – semantic representation of Codex 
Supprasliensis 

 
3D laser scanned objects publication (Sofia municipality project) 

– metadata creation and publishing in Europeana and its 
Bulgarian equivalent of a church form Kremikovci monastery near 

Sofia 
 

Interactive map of Bulgarian dialects (European OP project) – 
creation and publication of the map 
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an SME and a Research Center  

Contact:  
Mariana Damova, PhD 

mariana.damova@mozajka.co 
www.mozajka.co 



Проектът 
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Цел: 
• насърчаване на интереса на младите към историята на града  
• разширяване на възможностите за неговото разбиране  
• чрез инициатива за опазване и популяризиране на историческата памет за духовността 
на София 
 
Как: 
• интерактивна, двуезична (български и английски) карта с преписите на Паисий с 
анотации за тях и с възможности за прибавяне на информация към нея от потребители 
• две състезания за ученици в средния и с гимназиалния курс, които ще имат две различни 
задачи  
 - Малките ученици – да направят краснописен препис на пасажи от Паисиевата 
история, които говорят за свещени места в София и светците – техни патрони (Св. Иван 
Рилски, Св. Петка, Св. Георги), както и исторически личности като Константин Велики 
 - Големите ученици ще имат задача изградят истории околко тези 
забелижителности на  София с фотографии, текстове, видеа с цел да обогатят 
информацията за тях на картата  
 
Резултати: 
• награждаването на победителите ще стане на тържествено промоционално събитие по 
време на Председателството на България с цел популяризиране на духовността на София в 
историческата памет в общоевропейски план 



Картата 
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Ръкописите 
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Обща схема на описание  

(минимален предварителен вариант) 

Време на създаване 

Място на създаване 

Преписвач 

Палеографско-кодикологични данни (минимум информация) 

Текстови особености 

Място на съхранение 

История (proviniencia) 

Издание 

Копия, микрофилми 

Библиография (базисна, отнасяща се до горните графи) 

• Около 50 описани с тези метаданни 
• Още около 30 



Състезание 
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•  Обучение 
•  Фокус около София 
•  Провеждане 
•  Предаване на работите 
•  Оценяване 



График на дейностите 
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График на дейностите по проекта "Духовността на София в историческата памет" по Програма 
"Култура", направеление "Недвижимо културно наследство" на Мозайка  

Номер Дейности по проекта M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 
    февруари март април май юни юли август септември октомври ноември 

1 Обработка на историческо съдържание                     

1.1 Изработване на единна матрица с метаданни                     

1.2. Подготовка на метаданни за ръкописите на Паисиевата 
история 

                    

1.3 Подбор и представяне на пасажи за ученическия конкурс                     

2 Създаване на интерактивна платформа                     

2.1 Подготовка на платформата                     

2.2 Конфигуриране на платформата на български и английски                     

2.3 Тестване на конфигурацията на платформата                     

3 Попълване на платформата                     

3.1 Попълване на метаданни                     

3.2 Превод на английски                     

3.3 Проверка на попълнената платформа                     

4 Кампания сред ученици                     

4.1 Обявяване на конкурс                     

4.2 Обучителни кампании сред ученици                     

4.3 Провеждане на конкурс                     

5 Резултати                     

5.1 Оценяване на резултати                     

5.2 Обявяване на резултати                     

6 Приключване на проекта                     

6.1 Отчитане на проекта 
                    



Бюджет 
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Обработка на историческо 

съдържание 
2035.20 

Създаване на интерактивна 

платформа 
3759.50 

Попълване на платформата 2199.60 

Кампания сред ученици 420.00 

Резултати 

846.40 

Общо програмни разходи: 17768.69 

4040.00 13184.69 544.00 

Общо програмни и административни разходи: 18488.69 4100.00 13364.69 1024.00 



Партньори 
 

Партньори по проекта на Мозайка ЕООД    

 

Софийски университет «Климент Охридски» с експертен принос в концепт, 

подбор и обработка на културно-историческото съдържание;  

 

Национална гимназия за древни езици и култури «Константин Кирил 

Философ»   

48 ОУ, чиито преподаватели ще ангажират ученици в обученията и в конкурса. 

 

Център за образователни инициативи, който ще разпространи по каналите 

на училищната мрежа в България информацията за обученията и за конкурса 



Екип 
 

•  Д-р Мариана Дамова 
•  Проф. Д-р Маргарет Димитрова 
 

•  Научен екип 
•  Софтуерни инженери 

• Администрация 



Контакт: 
Мариана Дамова 

mariana.damova@mozajka.co 
0885796530 

Нека започваме! 
 


