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Кратък обобщен отчет 

 
За изминалия етап бяха постигнати съществени резултати по изпълнение на 

задачите на проекта: 

• Дигитализирани са 1048 автентични народни песни, записани от проф. Тодор 

Джиджев в периода 1964-1980 г. като: 

• нотни записи; 

• текстове на песните; 

• музикални записи на песните. 

• Извършена е голяма по обем коректорска и редакторска работа по съгласуване 

на текстовете на песните относно: машинописния текст, ръкописите в 

тетрадките на записвача и изпятия текст от музикалните записи 

• Създадена е технологична среда за дигитализация на нотни текстове, специално 

адаптирана за български народни песни 

• Създадена е технология за дигитализация на музикални записи от магнетофонна 

лента с трансфер и мастеринг на народни песни 

• Създадена е хетерогенна база от данни с ноти, текст и музика, съдържаща 

дигитализираните песни 

• Развита е информационна технология за създаване на хетерогенни дигитални 

библиотеки, интегрирана със средство за пълнотекстово търсене в различните 

компоненти на библиотеката 

• Проектирана и частично е реализирана пълнотекстова търсачка в корпуса от 

текстове на народни песни и в LilyPond кодировката на нотите 

• Частично е подготвена за печат книга, съдържаща дигитализираните песни, 

индекси и показалци в съответстве с традициите за публикуване на капитални 

сборници с автентични народни песни 

 

Резултатите от работата по първия етап от проекта частично са публикувани в девет 

научни статии, изнесени са 10 доклади на конференции и 16 доклади на научни 

семинари (в ИМИ-, ИЕФЕМ-, ИИИзк.-БАН, НБУ, ФМИ-СУ). Дейностите по проекта 

своевременно се отразяват на сайта на проекта 

http://www.math.bas.bg/or/nkirov/2010/folk/FOLK.html за предварително запознаване и 

подготовка за ползотворни дискусии – общо над 30 материали се намират на сайта в 

момента на приключване на етапа. На Петата SEEDI Международна конференция: 

Дигитализация на културно и научно наследство, май 19-20, 2010 г., Сараево бяха 

изнесени 4 доклада по темата на проекта и бяха организирани срещи и дискусии за 

възможностите за разширяване на географските граници за прилагане на резултатите от 

проекта – попълване на дигиталната библиотека е фолклорни песни от балканските 

държави. 

Забележка: Повечето от материалите от сайта на проекта НЕ са представени на 

хартиен носител при този отчет. 
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