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Учебната програма заменя досега актуалната учебна програма за специализиран 
докторантски курс „Технологии и услуги в системи за управление на цифрово съдържание“, 
приета с решение на НС на ИМИ-БАН на 19.02.2021 (Протокол № 4). 

1. Анотация 

Учебният курс цели запознаване със спецификите на системи за управление на цифрово 
съдържание, техни базови и специализирани компоненти и услуги, моделиране на 
архитектурни решения и функционалности, технологии и езици за изграждане, Web 2.0, Cloud 
computing и др.  
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2. Необходими предварителни знания 

няма 

3. Компетентности, придобити в резултат на обучението 

Знания и умения за проектиране и разработване на архитектура и функционалности в системи 
за управление на цифрово съдържание. След завършване на курса докторантите се очаква да 
могат да: 

- Разработват базови услуги за анотиране и семантично индексиране, достъп, търсене и 
управление на информационни обекти и съдържание в цифрови библиотеки; 

- Разработват специализирани услуги за анализ, синтез, агрегиране, интелигентно 
куриране, персонализиране и адаптиване на информационни обекти и съдържание в 
цифрови библиотеки; 

- Проектират модели за оперативна съвместимост на различни нива между системи за 
управление на цифрово съдържание; 

- Разработват Web 2.0 услуги в системи за управление на цифрово съдържание;  

- Реализират семантично-ориентирано представяне на данни в системи за управление 
на цифрово съдържание чрез технологии и средства на Семантичния уеб.  

4. Тематично съдържание 

тема 
брой  
часове  
лекции 

брой часове  
практически  
упражнения 

Системи за управление на цифрово съдържание - основни понятия, 
компоненти. 

2 1 

Спецификации, архитектури и принципи при изграждане на 
цифрова библиотека. 

1 2 

Анотиране и семантично индексиране на информационни обекти в 
цифрова библиотека. 

1 2 

Услуги за достъп, търсене и интелигентно управление на 
информационни обекти в цифрова библиотека. 

1 2 

Услуги за анализ и синтез на съдържание в цифрова библиотека. 1 1 

Услуги за администриране и достъп до съдържание в цифрова 
библиотека. 

1 1 

Услуги за персонализиран и адаптивен достъп до 
информационните обекти в цифрова библиотека. 

1 1 

Услуги за агрегиране на съдържание в цифрови библиотеки и 
хранилища с хомогенно и хетерогенно цифрово съдържание. 

1 2 

Обработка на лингвистични данни в системи за управление на 
цифрово съдържание. 

1 1 
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Оперативна съвместимост между системи за управление на 
цифрово съдържание. 

2  

Web 2.0 услуги в системи за управление на цифрово съдържание.   1 1 

Приложение на Cloud computing в цифрови библиотеки. 1 1 

Модели на потребителски интерфейси в цифрови библиотеки. 1 1 

Средства и езици за разработка на услуги и хранилища за системи 
за управление на цифрово съдържание. 

3 2 

Семантично-ориентирано представяне на данни в системи за 
управление на цифрово съдържание. Онтологии и Семантичен уеб. 

2 2 

 

5. Конспект 

1. Системи за управление на цифрово съдържание  - основни понятия, компоненти, 
особености, типове. 

2. Спецификации, архитектури и принципи при изграждане на цифрова библиотека. 

3. Анотиране и семантично индексиране на информационни обекти в цифрова библиотека. 

4. Услуги за достъп, търсене и интелигентно управление на информационни обекти в 
цифрова библиотека. 

5. Услуги за анализ и синтез на съдържание в цифрова библиотека. 

6. Услуги за динамично актуализиране и допълване на информационните обекти и 
съдържание в цифрова библиотека. 

7. Услуги за администриране и достъп до съдържание в цифрова библиотека. 

8. Услуги за персонализиран и адаптивен достъп до информационните обекти в цифрова 
библиотека. 

9. Услуги за агрегиране на съдържание в цифрови библиотеки и хранилища с хомогенно и 
хетерогенно цифрово съдържание. 

10. Обработка на лингвистични данни в системи за управление на цифрово съдържание. 

11. Оперативна съвместимост между системи за управление на цифрово съдържание. 

12. Web 2.0 услуги в системи за управление на цифрово съдържание. 

13. Приложение на Cloud computing в цифрови библиотеки. 

14. Модели на потребителски интерфейси в цифрови библиотеки. 

15. Средства и езици за разработка на услуги за системи за управление на цифрово 
съдържание. 

16. Средства за разработка и управление на цифрови хранилища за системи за управление на 
цифрово съдържание. 

17. Семантично-ориентирано представяне на данни в системи за управление на цифрово 
съдържание. Онтологии и Семантичен уеб. 
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7. Ресурсно осигуряване на обучението: 

Не е предвидено специализирано ресурсно осигуряване. 
(хардуер, софтуер, данни, ...) 

8. Критерии за оценка 

Изпитът се състои от две части – писмен и устен.  
На писмения изпит докторантът развива своите идеи и концепции по два въпроса от конспекта. 
На устния изпит докторантът отговаря на зададени от журито въпроси, свързани с темата на 
курса. 
Крайната оценка е от 2 до 6 (с точност до 0.5). 
Тя се формира на базата на следното съответствие: 
Отличен  
(6 или 5.50) 

Отлично владее материала. Изложението е изчерпателно, последователно, компетентно, 
логично и хармонично. Правилно обосновава предлаганите решения, знае как да обобщава и 
излага материала без да прави грешки. Притежава необходимите умения за изпълнение на 
практически задачи. 

Мн. добър  
(5 или 4.50) 

Познава материала. Излага го правилно без да допуска съществени неточности. Може 
правилно да прилага теоретични принципи и притежава необходимите умения за изпълнение 
на практически задачи. 

Добър  
(4 или 3.50) 

Владее голяма част материала, но допуска неточности при изложението и отговорите на 
въпросите. Има известни неясноти при опитите за прилагане на материала в практически 
ситуации. 

Среден  
(3) 

Владее само част от материала, но се затруднява в отделните детайли. Допуска неточности във 
формулировките и нарушава последователността при представянето на материал. Има 
затруднения при изпълнение на практически задачи. 

Слаб  
(2) 

Не познава значителна част от материала, допуска съществени грешки и с големи трудности 
изпълнява практически задачи. 

 
 

 
Учебната програма е обсъдена и одобрена на заседание на секция „Математическа 
лингвистика“ на 05.01.2022 г. 
 Ръководител секция: 

(проф. д-р Десислава Панева-Маринова) 
 

 

Разгледана от Директорския съвет на ИМИ-БАН на 20.01.2022 г. (протокол № 3). 

 

 

Приета от Научния съвет на ИМИ-БАН на 21.01.2022 г. (протокол № 1).  
 


