
  

 

 

 

 

 

  ДО  УЧАСТНИЦИТЕ В DIPP2020 

 

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС 

 

От академик Веселин Дренски, 

Директор на Института по математика и информатика, Българска академия на науките 

 

 

Уважаеми участници в DiPP2020, 

За мен е удоволствие да Ви поздравя с откриването на международната конференция „Цифрово 

представяне и опазване на културно и научно наследство“ – DiPP2020, която се организира за 

десета поредна година от Института по математика и информатика при Българска академия на 

науките. Патронажът на ЮНЕСКО, подкрепата на Национален фонд „Научни изследвания“, 

Община Бургас, Регионален академичен център към Българска академия на науките в 

Бургас, Регионален исторически музей и Бургаски свободен университет са от изключителна 

важност за издигане на нивото и повишаване на престижа на конференцията. 

Поздравявам Ви за дългогодишната Ви инициатива за представяне на иновации, проекти и научни 

и научно-приложни разработки в областта на цифровото документиране, архивирането, 

представянето и запазването на световното и националното материално и не-материално културно 

и научно наследство. Приветствам Ви за активната Ви работа при осигуряването на отворен 

достъп до цифровизираното национално културно и научно наследство и следването на устойчиви 

политики за продължаващото му цифрово съхранение и опазване.  

Счита се, че Бургас е млад град, основан през XVII век, защото най-ранно датираната карта, на 

която е отбелязан Пиргос (Бургас) е от 1697 г. на холандеца Николаас Витсен. Медиевистите 

считат, че за пръв път Бургас се споменава в историческите извори през XIII в. Тогава 

византийският поет Мануил Фил пише за Пиргос, който според тях е именно днешният Бургас. 

Пиргос е гръцка дума и означава буквално „кула“. Още през XVIII в. Бургас става известно и 

оживено пристанище, което впечатлява пътешественици и картографи. През миналия век Бургас 

се оформя като космополитен център, с множество успешни предприятия, летище и голям 

нефтопреработвателен завод. В същото време градът и морето вдъхновяват художници, актьори, 

поети и писатели. Днес Бургас е един от най-динамично развиващите се градове в България.  

В действителност благоприятните условия за живот на територията на днешния Бургас са 

причината тук да се заселят хора от най-дълбока древност. На градската територия на Бургас са 

намерени селища от неолитната и халколитната епоха /VI-V хил. пр. Хр./, а още от V-III в. пр. Хр. 

е съществувало голямо селище с пристанище.  

А когато говорим за бургаския регион, е достатъчно да споменем само няколко имена, за да се 

убедим, колко важен е бил регионът през цялата история на Балканите. Аполония е най-старият 



град по българското Черноморие, като най-ранното селище е от края на V хилядолетие пр. Хр. 

Месембрия съществува повече от 3200 години, а много по-младото Анхиало е основано в V в. пр. 

Хр. 

Съчетаването на богатото историческо наследство на бургаския регион със съвременните 

възможности на информационните и комуникационни технологии може значително да допринесе 

за едно по-пълноценно присъствие на региона в глобалното информационно пространство, за 

развитие на културния туризъм и технологиите за креативните и рекреативни индустрии. ИМИ е 

готов в едно с партньорите си да допринесе за развитието на тези дейности. 

Вече осем година конференцията се организира под патронажа на ЮНЕСКО и получава 

приветствено писмо лично от Секретариата на ЮНЕСКО.   

Тази година конференцията е подкрепена от Национален фонд „Научни изследвания“ към 

Министерство на образованието и науката и благодарение на тази подкрепа е подпомогнато 

участието на докторанти, пост-докторанти и млади учени, подготвили научни съобщения.  

За четвърта година конференцията се провежда в град Бургас. Искам да отправя благодарности на 

локалните организатори проф. Турманова, доц. Монова-Желева, Радовеста Стюарт, Община - 

Бургас, Регионален академичен център към Българска академия на науките, Регионален 

исторически музей и Бургаски свободен университет за тяхната активна работа за успешната 

организация на събитието.  

Конференцията ще се проведе присъствено и он-лайн и участниците ще представят нови проекти и 

научни и научно-приложни разработки в областта на цифровото документиране, архивирането, 

представянето и запазването на световното и националното материално и не-материално културно 

и научно наследство. Основен фокус е осигуряването на отворен достъп до цифровизираното 

национално културно и научно наследство и следването на устойчиви политики за продължаващо 

му цифрово съхранение и опазване. С приоритет е направлението за цифрово представяне и 

съхранение на паметници на културата и историята в условия на риск. На конференцията ще бъдат 

демонстрирани иновативни технологии и прототипи, в т.ч. цифрови хранилища, цифрови архиви, 

виртуални музеи и цифрови библиотеки, резултат на утвърдени практики и постижения в 

областта. Обществени и специализирани библиотеки, музеи, галерии, архиви, центрове, 

изследователски институции и университети (национални и чуждестранни) бяха поканени да 

обменят опит, идеи и резултати по тематиката на конференцията. 

Международната конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно 

наследство“ се превръща в традиционна среща на учени, работещи в страната и в чужбина, с техни 

колеги от престижни научни центрове в света, за представяне на последните научни постижения в 

областта на ИКТ за културно и научно наследство и за набелязване на насоки за бъдещи 

изследвания. В предишните 9 издания на DiPP са участвали повече от 450 учени от страни  като 

България, Германия, Гърция, Израел, Италия, Китай, Латвия, Португалия, Румъния, Русия, САЩ, 

Сърбия, Унгария, Украйна, Франция, Холандия, Чехия, Швейцария и др. 

Тази година в програмата на конференцията са включени 28 доклада от 72 автора. Има участници 

от Италия, Германия, Гърция, Латвия, Обединено кралство, Румъния, Унгария, Франция. Четири 

доклада по покана ще бъдат изнесени от колеги от престижни научни центрове в света. С научни 

съобщения и проекти участват 5 докторанта, пост-докторанти и млади учени.  



Традиционно докладите от конференцията са публикувани в сборник с отворен достъп на: 

http://dipp.math.bas.bg/, който се индексира и реферира в Scopus и Web of Science от 2018 година. 

Съпътстващи събития тази година: 

─ Национален информационен ден „Отворен достъп до научни публикации и данни“, 

организиран от Институт по математика и информатика, Българска академия на 

науките в рамките на Национална научна програма „Информационни и 

комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и 

сигурността“ (одобрена с Решение на МС №577/17.08.2018). 

─ Семинар „Виртуални музеи и техни образователни приложения“, организиран от 

Институт по математика и информатика – БАН) в рамките на Национална научна 

програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено 

развитие“ (одобрена с Решение на МС №577/17.08.2018). 

И накрая, искам да обърна специално внимание на огромната работа, извършена от Програмния 

комитет на конференцията, нейните председатели проф. Радослав Павлов и проф. Петър Станчев и 

секретарите доц. Десислава Панева-Маринова и доц. д-р Детелин Лучев по научната организация, 

рецензионна дейност и навременно представяне на трудовете на конференцията.  

В заключение, тъй като конференцията е на брега на морето, мога да пожелая само още едно: 

ПОПЪТЕН ВЯТЪР И ЩАСТЛИВО ПЛАВАНЕ! 

 

24 септември 2020 г.    

(Акад. Веселин Дренски, директор на ИМИ–БАН) 

http://dipp.math.bas.bg/

