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Използване на съвременни средства за визуализация (Географски 

информационни системи и Дистанционни изследвания) за целите на 

археологията и опазване на историческото наследство на България 

 

В рамките на проекта "Нощ на учените 2007", финансиран от Европейската комисия, който 

тази година е посветен на историята и археологията, ”Клуб Млади Таланти" в партньорство с 

Центъра за приложение на спътникови изображения, организира конкурс за разработване на 

проекти за пространствена визуализация в общ и подробен план. 

 

Стремежът на конкурса е да се провокира интереса на младото поколение към науката и 

българската история чрез прилагане на най-съвременни технологии, каквито са Географски 

информационни системи и Дистанционни изследвания (ГИС&ДИ), с представяне на богатото 

историческо наследство на България. 

 

Право на участие и награди 

В конкурса могат да участват всички млади хора (до 30 годишна възраст), независимо от 

тяхната академична и професионална ориентация. 

Наградите ще бъдат от различно естество – парични, интелектуални и предметни. Първите 

10 проекта, ще участват в специализирана изложба по време на „Нощта на учените" на 28.IX.2007, 

където наградените ще имат възможността да представят своите проекти и да се изявят пред 

световно признати учени, лично да се запознаят с тях и да обменят идеи и предложения за 

бъдещото си развитие в академичните среди. На специална церемония, на авторите на трите най-

добре представени проекта по време на "Нощта на учените", ще бъдат връчени парични и 

материални награди. В допълнение, носителят на голямата награда на конкурса, в случай че 

желае да обогати познанията си в областта на ГИС и ДИ и да се развива в тази посока, ще може да 

се възползва от едномесечен стаж в Центъра за приложение на спътникови изображения - РЕСАК. 

Във връзка с последното, горещо се приканват за участие и всички студенти, имали възможността 

да се докоснат до вълнуващия свят на ГИС и ДИ по време на своето следване, както и такива, 

които биха желали да развият дипломните си работи в тематика, обвързана с тези съвременни 

технологии. 

 

 

Задание на конкурса 

Основната цел на конкурса е да се направи проект за атрактивна туристическа карта или 

възстановка на архитектурен план на обект с археологическа и историческа стойност за България 

като за подложка се използва спътникова снимка. Фокус на конкурсната разработка е територията 

на град Плиска – първата столица на Дунавска България и по-специално средновековният 

комплекс, който е археологически резерват. 
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Картата трябва задължително да включва очертанията на Вътрешния и Външен град, 

Дворецът на Хан Крум и Голямата Базилика. По лична преценка е желателно да се покажат и 

други интересни обекти в комплекса. 

За повишаване на атрактивността и информативността на картата може да се използват 

различни методи за онагледяване и бърза ориентация в пространството. За целта, се допускат 

различни помощни материали като снимки, скици. Желателно е да се разчита на авторски творби: 

ако участниците в конкурса притежават фотографски умения – снимки с интересни ракурси, ако са 

с рисувателни способности – перспективни графики, ако са дизайнери или архитекти - триизмерни 

визуализации и реконструкции. В допълнение, задължително да се помести и текстова 

информация като например интересни факти свързани с историята на посочените в картата 

обекти. Приветстват се и всякакви други нестандартни хрумвания, които биха направили картата 

по привлекателна, информативна и новаторска. Примерна идея може да включва интересни 

изрязвания, прикрепени обекти и прочие. 

Форматът на проекта може да е на хартиен носител (класическа карта), или в дигитален 

вид (на CD/DVD). Стимулират се и цялостни интерактивни решения като HTML и Flash базирани 

карти, с възможност за посочване на обекти и запознаване с интересна текстова информация 

свързана с тях. 

 

Предоставяне на подложката за конкурса 

Спътниковото изображение, което се явява основа, върху която да се надгради проекта, 

ще се предостави от Центъра за приложение на спътникови изображения – РЕСАК. Това е цветна 

снимка от спътника IKONOS с пространствена разделителна способност 1м. в GeoTIFF формат. 

Изображението ще бъде на разположение на заявилите желание за участие в конкурса 

заедно с подробна информация свързана с придобития продукт – права за ползване, източник на 

заснемане, данни за спътника, първична и вторична обработка на изображението и др. 

характеристики, които в професионалната практика неизменно съпровождат такива продукти. 

 

Получаването на изображението на цифров носител става лично в офиса на РЕСАК в 

гр.София, ул."Цар Асен" №61,ет.2. 

Телефони за връзка 

Тел.: (02) 9800731 

Тел.: (02) 9812231 

Тел./Факс: (02) 981-82-16 

Връзка през интернет: 

Ел. поща: resac@techno-link.com 

Страница в интернет: www.resac-bg.org 

 

Срок за участие 

10 септември 2007 г. 
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