Информация за финансиран на проект
Наименование на конкурса:
Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020 г.
Основна научна област:
Хуманитарни науки
№ на договор:
КП-06-Н50/4
Начална дата на проекта и срок на договора:
Заглавие на проекта:
Южнославянски кописти и скриптории от XIV век
(палеографска атрибуция и онлайн реперториум)
Базова организация:
Кирило-Методиевски научен център при Българската академия на науките
Партньорски организации:
Институт по математика и информатика при Българската академия на науките

Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име):
доц. д-р Марко Скарпа
Общ размер на договореното финансиране:
170 000 лв.
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Резюме на проекта (до 1 стр. в рамките на полето по-долу):
Настоящият проект предлага извършване на нестопанска научна дейност за научни
изследвания за придобиване на нови знания в областта на палеографията,
информатиката, информационните и комуникационни технологии и тяхното
приложение в хуманитарните и обществени науки. Проектът по-конкретно е ориентиран
към търсене и създаване на нови научни знания и иновации в областта на: идентификация
и представяне на средновековни кописти, технологии и услуги за управление, обработка,
анализиране, изводи и визуализация на данни (Data management, Data processing, Data
Analytics, Data mining, Data visualization), извличнане на информация и знания (Information
retrieval, Knowledge discovery).
Цел на проекта: В основата на проектното предложение е събирането на данни от
първични средновековни писмени източници и тяхното предоставянето на научната
общност като надежден инструмент за определяне на произхода и цялостното дефиниране
на част от съхранените в книгохранилищата днес ръкописни паметници. За
осъществяването на тази цел проектът е насочен към издирването на нови и
систематизирането на налични данни, които ще способстват методите за идентификация
на конкретни създатели (преписвачи, писачи, кописти, калиграфи) на средновековни
текстове, като за основна база са приети сведенията за южнославянските кописти от XIV
век. Събраните от първични ръкописни материали данни ще бъдат достъпни публично
чрез специално създаден онлайн реперториум (Complete Repertory).
Методика на разработване: Съществена част от проектното предложение ще е
посветено на разработването и създаването на стабилна теоретична основа и научен
методологичен подход за неговото осъществяване ‒ идентификация на определен
средновековен писач/калиграф въз основа на обективен и аналитичен палеографски
инструментариум, какъвто до момента медиевистичната славистична наука не е
разработила. В научноизследователски аспект събирането и класификацията на данни за
достоверна идентификация на реални средновековни калиграфи ще доведе до нови
знания за устройството и дейността на самите калиграфски средища, в които те са
работили.
Работна група: Това проектно предложение обедини усилията на осем от най-добрите
специалисти в областта на палеографията и информационните технологии, един
постдокторант, трима докторанти и един студент, представители на различни научни
институции в България и в чужбина. Те са с различен професионален опит, а научните им
търсения са в полето на медиевистиката и на математическите и информационни
технологии.
Времеви обхват: Проектното предложение е за 36 месеца и е на стойност 170 000 лв (120
000 лв. + 50 000 за ДМА).
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Членове на научния колектив
Организации/участници
Базова организация:
Кирило-Методиевски научен център при Българската академия
на науките
Ръководител на научния колектив
доц. д-р Марко Скарпа
Участници:
проф. д-р Веселка Желязкова, КМНЦ-БАН (България)
доц. д-р Ива Трифонова, КМНЦ-БАН (България)
проф. дфн Вася Велинова, ЦСВП, СУ (България)
проф. д-р Елисавета Мусакова, ИИИ-БАН (България)
Констанца Бурлаку, Оксфордски университет (Англия)
Милена Давидович, Балканолошки институт, САНУ (Сърбия)
Марта Рипаранте, Университет в Болоня (Италия)
Партньорска организация:
Институт по математика и информатика при Българската
академия на науките
Участници:
доц. д-р Десислава Панева-Маринова (България)
проф. д-р Радослав Павлов (България)
ас. д-р Максим Гойнов (България)
Йордан Стойков (България)

Бележка

учен
учен
учен
учен
учен
ДО, от чужбина
ДО, от чужбина
СТ, от чужбина

учен
учен
ПД
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