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КОНСПЕКТ 
 

 

за приемен изпит на докторанти 

 по 

 професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки 

(Книгознание, библиотекознание и библиография  - (Дигитализация в институциите на 

паметта - библиотеки, архиви, музеи) 

 

 

 

1. Дигитализация и дигитализиране – основни понятия. Принципи при създаване 

на дигитални изображения.  

2. Цели на дигитализацията. Приоритети на различните институции на паметта при 

дигитализиране на документи и обекти. Принципи на подбор на документите и 

обектите за дигитализация.  

3. Хардуер за дигитализация на документи и обекти. Софтуер за организиране на 

дигитални изображения. Стандарти и формати за създаване на дигитални обекти. 

4. Ролята на метаданните при изграждане на системи за търсене на дигитални 

обекти. Стандарти и формати за метаданни. 

5. Културно наследство, съхранявано в институциите на паметта. Видове обекти на 

културното наследство. Дигитализацията – съвременна форма за опазване и достъп до 

културното наследство. 

6. Стандарти и формати за метаданни за дигитални обекти в различните 

институции на паметта. Значението им за организиране на ефективен достъп до 

дигиталните обекти. Стандарти, използвани в Европеана. 

7. Правни аспекти на дигитализацията. Лицензите „Криейтив Комънс” и 

приложението им при регулиране ползването на дигитални обекти и метаданни. 

8. Изграждане на дигитални библиотеки – организация, метаданни, възможности 

за достъп, правни аспекти. 

9.  Дигитализация в българските библиотеки – принципи, организация, форми на 

сътрудничество. Национални и международни форуми по дигитализация – проблеми и 

решения. 

10.   Дигитализацията в българските архиви – принципи, организация, възможности за 

достъп и популяризиране на архивното наследство. 

11. Дигитализацията в българските музеи – постижения и проблеми. 

12.Дигитализация и опазване на културното наследство в българските библиотеки, 

архиви и музеи в контекста на европейските изисквания. 

13. Международни дигитални портали и библиотеки – организация, достъп, механизми 

за регулация.  

14. Международни портали, проекти и инициативи за дигитализация с участие на 

български институции на паметта. 
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