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Музеите, хората и технологиите – 

едно пътуване през непознатото  

от любопитството до себепознанието 

в контекста на целия свят
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STUDIO DRIFT  

са били избрани от Microsoft,  
в колаборация с Artsy,  

за да създадат първата арт 
инсталация със смесена 

реалност (augmented reality) 

посредством Microsoft HoloLens. 

Творбата с име Concrete Storm 

(Буря от бетон), била изложена 
през 2017 на изданието  
Armory show в Ню Йорк.
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Идеята за създаване на музея, така както го по-
знаваме в наши дни е да провокира любопитство, 
да предизвиква дискусии, да генерира нов поглед 
по общозначими теми, да изгражда мост от ми-
налото към настоящето и да кара посетителите 
да осмислят отпечатъка върху него и в частност 
върху всеки един от нас. 

ВЪВЕДЕНИЕ

Първите музеи в Европа възникват през Ренесан-
са, в резултат на склонността на благородници 
и членове на кралски семейства да колекциони-
рат предмети – книги, кости, черупки, камъни  
и др., но най-вече предмети на изкуството. Таки-
ва са били например „Кабинетът с редки неща“  
на датския лекар Оле Ворм. Някои дори ги нари-
чали „Стаи на чудесата“. Те са предлагали едно 
имагинерно пътешествие чрез наблюдението, 
а на по-късен етап тези стаи се изместват на 
места с повече пространство за събиране на гру-
пи от хора, които да могат да общуват по теми 
провокирани от експонатите и да обменят ин-
формация и познание под формата на дискусии.
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Мисията на музеите е образование, а образова-
нието представлява начин да разбереш себе си  
в контекста на целия свят. Увеличаването на въз-
действието върху посетителите, оптимизиране 
на лостовете за влияние на музея върху умовете  
и сърцата им, където де факто се случва образова-
нието.

МИСИЯ МУЗЕЙ



8 9

Съвременният подход – 
среща на различни светове 
и технологии с една обща 
мисия

За нас образователния процес е дизайнер, който създава концеп-
ция от преживявания, програми, експозиции, в чийто център се 
намира индивидът със своето осмисляне на нови неща. Една от 
основните задачи при изграждането на концепция за музейна сре-
да е да стимулираме познание като подтикваме посетителите да 
мислят и да съпреживяват осмислянето. Именно тук в музеите е 
мястото, където посетителите имат шанс не само да опознаят 
и осъзнаят непознатото, но и да дръзнат да си дадат възможност 
за съвсем нов прочит на познатото.

Мисията е да привлечем посетитетлите към стойностното 
преживяване и това не може да стане посредством една поредица 
от табели, надписи, гидове, които казват на хората какво трябва 
да мислят. Една от най-ключовите идеи на философския свят, коя-
то гради мирогледа е че научаването е в следствие на мисленето, 
така че ако искаме ученици и посетители да научат нещо трябва 
да им създадем среда, която ги стимулира да разсъждават. След-
вайки тази посока стратегията ни е да основаваме преживяване-
то на четири мисловни процеса: наблюдавай, запитай се, свържи, 
мисли, които са и основа на образованието.
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Първи основен елемент в кон-
цепцията е да помогнем на хора-
та да се озоват в един друг свят, 
в който могат да разглеждат 
внимателно. Това е пътят да се 
замислят за това, което е неви-
димо за очите, за идеята която 
стои зад физическото изображе-
ние. Най-същественото е неви-
димо за очите, а наблюдението 
е основен фактор за достигане-
то до него и нашата мисия е да 
създаваме най-заинтригуващите 
пътища до това.

Представяйки една експози-
ция помагаме на посетителя да 
разбере контекста ѝ, но също и 
да направи връзката със себе си. 
Важен е мостът между музейния 
експонат и чисто човешкото и 
съвременното.

Изваждайки посетителя от 
обичайния му свят и поставяйки 
го в този на музея революцио-
низираме съзнанието му като 
го караме да си задава въпроси. 
Част от отговорите на тези въ-
проси трябва да може да открие 
в рамките на музея.

Осмислянето на видяното и 
преживяното е крайната цел и 
последен етап от едно прежи-
вяване каквото е посещението 
в музея. Тук именно е моментът, 
когато човек всъщност си дава 
сметка какво го е развълнувало 
и как това е променило нещо в 
неговата досегашна нагласа или 
поглед върху тематиката. Пре-
живяното е нашият най-голям 
подстрекател към осъзнаване, 
което е и целта на образова-
нето.

НАБЛЮДАВАЙ ЗАПИТАЙ СЕ

СВЪРЖИ МИСЛИ
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ДИГИТАЛНИТЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
И ПРИНОСЪТ ИМ 
ЗА ПОСТИГАНЕ НА 
ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ

360°
прожектиране

“Klimt: The Immersive Experience” – дигитална експозиция,
Horta Gallery, Брюксел, 2021-2022

1000m2

екрани
Виртуална
реалност  
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Присъствието на експонатите, като части-
ца от друг свят и друго време, сами по себе си 
са повод за въображаемо пътешествие. С разви-
тието на концепцията се добавят писмени до-
казателства за едни или други обстоятелства, 
свързани с тях, които допълват контекста в 
който са съществували, така че да ни дадат по-
вече светлина и внушение за съпреживяването 
му. Развитието на технологиите ни предоставя 
възможността да използваме аудио записи, видео 
съдържание и илюстративен материал, които 
насищат усещането за съпричастност с исто-
рията чрез най-силните средства за възприятие 
от човека – звуково и визуално. В съвремието ни 
към тези възможности се наслагват триизмерни 
образи, интерактивни системи и игрови похвати 
за запознаване с предмета на познание обединени 
в единен сценарий под формата на музейна сре-
да. В ерата на социалните медии и дигитализа-
цията на ресурсите подходите са разнообразни 
и адаптиращи се към различните целеви групи. 
Много често това са децата и за тях е необходи-
мо диференцирано присъствие на същността на 
темата в техния детски свят, който ежедневно 
ги заобикаля. Някой беше казал че „децата из-
растват според интелектуалния свят, който ги 
заобикаля“, а ние сме тези, които трябва да съз-
дадат този интелектуален свят. 

Един от най-важните акценти в концепцията 
на представянето е да подберем за акцент тези 
истории от експозицията, които прекрачват 
границата на конкретната епоха, в която са се 
случили и очертават своя отпечатък в настоя-
щето, а дигиталните технологии съдействат с 
най-силните средства за внушение за реализъм 
като наш надежден съюзник.
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ОСНОВАТА 
НА ВСЕКИ 
ПРОЕКТ.

В нашето студио се изследват теоретико-
мето дологическите характеристики на гра-
фичните измерения на проектите. Извеждат се 
аргументи, които подчертават стратегическия 
характер на управлението, базирано на концеп-
ция, като ефикасен инструмент за поднасяне 
на съдържание към зрителите/потребители-
те. Анализират се основ ните принципи и моде-
ли за управление на проекти през призмата на 
художествена система за изграждане на образи 
и комуникации. По-конкретно се изследват въз-
можностите на графичния дизайн за реализиране 
на проектните цели. Идентифицират се специ-
фичните особености на заданието, откриват 
се добрите практики и се реализират уникални 
художествени проекти.

КОНЦЕПЦИЯ
ЗА ДИГИТАЛЕН 
МУЗЕЙ



1312

ЦЯЛОСТНА
ГРАФИЧНА 
КОНЦЕПЦИЯ.

Това е системата, указваща и унифицираща  
начините на употреба на графичните символи  
и цветовите решения върху всички носители  
на музейната представителна визия. Определя 
се стилът на изразните средства за представяне 
на експонатите, информационните теми в прос-
транството и музея в неговата цялост.

Концепцията е основата на 
един успешен проект. Тя е това, 
което прави крайния резултат 
да изглежда убедително за зри-
телите, защото елементите 
на съдържанието са подчинени 
на единна художествена-ин-
формационна система и между 
тях е изградена хармония.
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ЕЛЕМЕНТИ 
НА ГРАФИЧНАТА 
КОНЦЕПЦИЯ.

Графичното представяне включва проектиране 
на цялостното присъствие на музея на печатни  
и непечатни медии. Всичко започва с логото  
и определянето на неговата роля върху носите-
лите, продължава с избора на шрифт, който да се 
превърне в задължително писмо до публиката  
и завършва с проиграването на различни сцена-
рии за тяхното приложение на хартия и екран.

Проектиране 
на лого

Типография

Рекламни 
материали

Тотален дизайн 
(branding)

Уеб портал Мобилно 
приложение

Навигация 
и визуална 

комуникация
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ОТТУК СЛЕДВАТ ВЪПРОСИТЕ:

Кое налага използването на това съобщение?
Има ли други подобни разработки?
За коя категория ползватели е предназначено?
Как ще се използва?

Но да се съобразяваме с най-неразвитото звено 
на публиката е грешен подход, защото така няма 
да се роди нищо ново. Графичният дизайн трябва 
да възпитава. Публиката не трябва да се под-
ценява, защото тя дори и да не е компетентна, 
бързо се учи.

Ролята на графичния 
дизайн е да комуникира.

Графичното съобщение = 
визуален език.
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ДОБРИЯТ
ДИЗАЙН.

Добрият дизайн не само продава, но той умело 
въздейства върху потребителите чрез зрител-
ният канал (цвят, форма, композиция). Целта е да 
се предизвикат в потребителя асоциации, емоции 
и желания на подсъзнателно ниво.

Добрият дизайн, както и доброто изкуство, 
далеч не винаги се показва буквално. Добрият 
дизайн не засипва с готови щампи, а събужда 
въображението, карайки го да доизмисли всичко 
необходимо.



1716 „…всеки дизайн 
трябва да бъде 
изграждан с 
ясен порядък, 
за да осигури 
пределната 
простота на 
посланието, 
предназначено  
за хората“.
Wim Crouwel – холандски дизайнер

17
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СЦЕНАРИЙ

ПОТРЕБИТЕЛСКО 
ПРЕЖИВЯВАНЕ 
ИЛИ UX DESIGN.

Насищането на музейното пространство  
с всевъзможни компютърни интерактивни при-
ложения, сензорни екрани, интерактивни сте-
ни, интерактивни маси, интерактивни подове, 
мобилни приложения, виртуални очила и какво 
ли още не, не гарантира непременно интерак-
тивност на преживяването. Често пъти тази 
интерактивност по-скоро се свежда до тактил-
на активност („клик активност“), а не до актив-
ност, при която във взаимодействието между 
посетител и музеен предмет се създават знание 
и значения.

Потребителското преживяване се отнася за 
това как потребителите на дадена система се 
чувстват докато си взаимодействат с нея.

Задачата е да създадем сценарий на преживя-
ването на посетителите от входа до изхода.  
Да разгърнем съдържанието по архитектурния 
план и изградим концепция за последователност.
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Този сценарий съставихме  
за нуждите на мобилно прило-
жение, което да води туристи-
те към културни и исторически 
обекти в България и има за цел 
да изследва процесите и поведе-
нието на участниците в него.
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СЪДЪРЖАНИЕТО

НАШАТА МИСИЯ Е ДА 
РАЗБИРАМЕ ПО-ДОБРЕ 
ЕСТЕСТВЕНИЯ СВЯТ И 
СВОЕТО МЯСТО В НЕГО.

Съдържанието в един музей трябва да буди любопитство  
у посетителите. И тук идва мястото на изложбите.

Но разбирането за една експозиция се променя. В миналото  
изложбите са представлявали помещения, пълни с етикетирани 
експонати. Днес те са богати и многопластови преживявания, 
които разказват актуални истории в реален контекст.

Въпреки това същността на изживяването на посетителите ос-
тава същата: те очакват да се удивят и да бъдат заинтригувани; да 
разглеждат с почуда впечатляващи експонати, събрани от цял свят.

Нашата роля е да въоръжим хората с инструменти, с помощта 
на които да могат да сложат начало на диалог за науката със 
своите семейства и приятели.



2120 ПЕЧАТНИ.

НЕ- 
ПЕЧАТНИ.

. ТОТАЛ ДИЗАЙН . ФОТОГРАФИЯ

. ИЛЮСТРАЦИИ

. ПИКТОГРАМИ

Тотал дизайн, арт дирекция, 
предпечат и дизайн на печат-
ни материали, проектиране 
на визуална комуникация и др.

. UI ДИЗАЙН

. ВИРТУАЛЕН 
ЕКСКУРЗОВОД

. VR

. ВИРТУАЛНИ 
ОБИКОЛКИ
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ТОТАЛ ДИЗАЙН
Това е визията, в която се обли-

ча един музей и чиято цел е да 
изгради добро първо впечатле-
ние за бъдещите посетители. 
Често това става още в техни-
те домове или работни места, 
много преди да посетят физи-
чески дадена експозиция. Тотал 
дизайнът трябва да е аткрак-
тивен, но и да бъде много точно 
насочен към целевата аудитория 
на експозицията.

UI ДИЗАЙН
User Interface Design (дизайн на 

потребителския интерфейс),  
е система, с която потребите-
лите взаимодействат.

Ролята на потребителския ин-
терфейс е да предостави систе-
ма на потребителя, чрез която 
той може да взаимодейства  
с поднесената информация.

ИЛЮСТРАЦИИ
Невъзможно е да си представим 

една музейна експозиция без на-
личието на научната илюстра-
ция, която да помага на посети-
телите да визуализират теми, 
обекти или трудни понятия.

22
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ПИКТОГРАМИ
Пиктограмите са продукт на 

информационния дизайн. Това  
е праисторическа форма на кому-
никация за цивилизацията, ако 
съдим по известните пещерните 
рисунки. Дори днес, пиктограми-
те остават предпочитано сред-
ство за предаване на незабавни 
съобщения.

Писмо, състоящо се от 
символ или фигура и което 
позволява да се изразят 
идеи и концепции.

22 23
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ВИРТУАЛНИ ОБИКОЛКИ
Виртуалните музеи (виртуални 

обиколки) предлагат специфични 
предимства за популяризиране 
на културното наследство. Те не 
изискват физическо излагане, имат 
сравнително ниски разходи за под-
дръжка и предлагат онлайн достъп 
отвсякъде и по всяко време.

ФОТОГРАФИЯ
Предизвикателството пред 

заснемането на един реален 
експонат е да бъде постигната 
максимална точност в препра-
щането на образа до посетите-
лите в музея, за да носи възмож-
но най-много информация за себе 
си. Решението е фотографиране 
в студийна среда.
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VR
Освен традиционните двуиз-

мерни изображения на фотогра-
фията, днес можем да постигнем 
още по-впечатляващи резул-
тати чрез нови техники, като 
виртуална реалност (Object VR) 
която предоставя на посетите-
лите в музеите виртуални три-
измерни експонати.

ВИРТУАЛЕН ЕКСКУРЗОВОД
Интерактивният екскурзовод 

е в услуга на всеки посетител, 
като поднася навременно знание 
по атрактивен и въздействащ 
начин.
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СОФТУЕР, 
ХАРДУЕР, 
ПОДДРЪЖКА

Софтуерът дава живот на експозицията чрез 
богатство от приложения, подходящи за различ-
ни сценарии. Професионалното оборудване да 
бъде персонализирано за нуждите на функцията 
в даден сценарий също е от изключително зна-
чение. Цялостното поддържане на една такава 
система е продукт на една добра организация  
и широки компетенции на нашия екип.

„Micropia“ в Амстердам. Музей печелил редица 
награди за своя комуникационен дизайн.
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ВИДОВЕ 
ХАРДУЕРНИ 
РЕШЕНИЯ.

LED стаи

Видео стени 
(интерактивни и пасивни)

Интерактивен плот 
с възможност за зареждане 

на мултимедийно съдържание 
при разпознаване на предмети

Интерактивни маси 
(мултитъч)



28 29

VR и ARВиртуални екскурзоводи

Триизмерни образи чрез 
холограмни проектори

Интерактивни помещения 
на базата на мултимедийни 

проектори

Киоски

Триизмерни образи 
в холограмни пирамиди
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Всички изброени дигитални методи предос-

тавят на музеите и археологическите обекти 
възможността да представят културната си 
история пред обществеността и да увеличат 
познанието и интереса на публиката.

Директното преминаване от разкопките  
и хранилището до виртуалния каталог предос-
тавя повече възможности за показване на големи 
колекции, като се преодолява необходимостта 
от инфраструктурата на физическия музей.

„Разговорът за бъдещето  
на дигиталните експозиции 
всъщност е разговор  
за бъдещето на музея.“
Светла Ил. Казаларска, Новата музеология и „Големият дигитален обрат“
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“Klimt: The Immersive Experience” 
Дигитална експозиция,
Horta Gallery, Брюксел, 2021-2022
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