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Abstract: 2022 marks the 50th anniversary of the logic programming language Prolog. In this regard, the au-
thors received an invitation from the creator of the language – Robert Kowalski, to participate in a multi-year in-
ternational initiative known as „The virtual Prolog ‘School Bus’ activity“. The initiative aims to acquaint students 
mainly with logical programming and Artificial Intelligence through the Prolog language.

The article presents an idea for a project called „Digital Bulgaria in Prolog“, which was confirmed as part of 
the above international initiative. Furthermore, the structure of the project and the possibilities for involving 
students from Bulgarian schools are discussed. The main topics of the project, such as Bulgarian cultural-histor-
ical heritage, folklore, history, geography, language, literature, etc., are also presented. Some examples demon-
strating the application of logic programming to implement knowledge repositories and suitable inference en-
gines, regardless of the subject, are presented as well.
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Увод
В последните години в света се полагат все повече усилия за въвеждане изучаването на  изкуствения 

интелект в средното училище. Европейският съюз си поставя задача да заеме челна позиция в техноло-
гичното развитие в областта на ИИ и да се грижи за бързото и цялостно възприемане на ИИ в своята ико-
номика. За целта се предлага увеличаване на инвестициите за засилване на фундаменталните изслед-
вания и постигане на научни пробиви, надграждане на изследователската инфраструктура в областта на 
ИИ, развитие на приложения на ИИ в ключови сектори, улесняване на възприемането на ИИ и достъпа до 
данни. Но от особена важност са целенасочените усилия в образователната сфера за подготовка на кадри 
с необходимите знания и умения, както и за развитие на аналитичните способности и цифровите компе-
тентности на хората от всички обществени групи [1]. В България беше разработена стратегия за развитие-
то на изкуствения интелект до 2030 г.1 и за изкуствения интелект в образованието и науката2. 

Екипът ни, състоящ се от преподаватели и изследователи от Пловдивския университет и Института по 
информационни и комуникационни технологии – БАН, участва активно в дейности свързани с изучаване 
на изкуствения интелект в средното училище. Бяха отпечатани първите два учебника по изкуствен инте-
лект за средното училище [2, 3]. В [4], представена на настоящата конференция, са обобщени резултатите 
от изучаване на изкуствения интелект по структурата на тези учебници в две училища от района на Плов-
див. В университетски студентски проект ViSCoD се демонстрират възможностите на логическото програ-
миране (по-специално езика Пролог) за моделиране на различни процеси, ситуации, сценарии от избра-
ни приложни области. Резултатите от този проект могат да се използват за подготовка на различни обра-
зователни инициативи в STEM центрове на средното училище.   

През лятото на 1972 г. Ален Колмерауер и неговият екип в Марсилия разработват и внедряват първа-
та версия на езика за логично програмиране Пролог. Заедно с по-ранното и по-късно сътрудничество на 
Робърт Ковалски и неговите колеги в Единбург, тази работа полага практическите и теоретичните основи 
за днешното логическо програмиране на Пролог. Пролог и свързаните с него технологии скоро след това 
се превръщат в ключови инструменти на символното програмиране и изкуствения интелект.
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През 2022 г. се навършват 50 години от създаването на езика за логическо програмиране Пролог. Във 
връзка с годината на Пролог се осъществяват различни инициативи, включващи:

 y Първото издание на наградата ALP Alain Colmerauer Prolog Heritage Prize (накратко: наградата Alain 
Colmerauer) за скорошни практически постижения, които подчертават ползите от вдъхновените от 
Пролог компютри за бъдещето. На симпозиум „Prolog Day“ (през ноември 2022 г.) ще бъде връче-
на наградата „Ален Колмерауер“. Следващите издания на наградата ще бъдат връчени на между-
народната конференция по логическо програмиране за съответната година.

 y Инициатива Prolog Education, която ще използва Пролог, за да запознае учениците и младите хора 
с логиката, програмирането и ИИ, както и да разработва и предоставя образователни ресурси на 
Пролог за преподаватели. Това е дългосрочна инициатива, която ще продължи и през следващи-
те години.

 y Ще има и допълнителни дейности като специални сесии и поканени разговори на други събития и 
конференции.

Една от основните инициативи (по идея на създателя на езика проф. Робърт Ковалски) е подготвка-
та на международен многогодишен проект, наречен „Prolog School Bus“. Целта на проекта е да вдъхнови 
ново поколение ученици и студенти, като ги запознае с удобен за хората, базиран на логика подход към 
изчисленията. Оценявайки дейността ни, проф. Ковалски ни покани за участие в този проект. Като част от 
глобалния проект, ние предложихме наш национален проект, който беше приет с особен интерес. В та-
зи статия е представена идеята на нашето предложениe. С два типични примера се демонстрира съдър-
жанието на проекта.

Представяне на проекта
България е страна с древна история, забележително културно-историческо наследство, фолклор и при-

родни забележителности. Идеята на проекта е да се селектират интересни артефакти, събития, традиции от 
културно-историческото ни наследство, фолклор и история, които да се моделират по един формален на-
чин със средствата на логическото програмиране и по-специално с езика за логическо програмиране Про-
лог. Също, природните ни дадености и географски феномени. Логото  на проекта е дадено на Фиг. 1. 

Фигура 1. Лого на проекта

Един първи опит за разработване на такъв вид представяния представлява разработката „Кратка фор-
мална история и география на гр. Ловеч“ [5].

Общата архитектура на системата, която ще бъде разработена в рамките на проекта включва два голе-
ми компонента – разпределена база знания и персонален туристически екскурзовод (Фиг.2). Разпределе-
ната база знания се състои от отделни тематични модули, съхраняващи знания за кореспондиращите тема-
тики, които могат да бъдат напр., културно-историческо наследство, фолклор, история, география. Модули-
те ще бъдат структурирани на отделни тематични напраления, като напр., фолклорът може да включва на-
правления като национални носии, народни песни, народни хора, шевици. Всеки модул може да бъде са-
мостоятелно разработван, независимо от останалите модули. Така може да се организира паралелно из-
граждане на базата знания. Отделните групи разработчици могат да се специализират в желана от тях те-
матика. Основната функция на персоналния туристически екскурзовод е да изпълнява ролята на специфи-
чен потребителски интерфейс. Екскурзоводът ще бъде в състояние да инициализира диалог с туристите и 
да приема заявки към системата, отчитайки предпочитанията и желанията на конкретния турист. 
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Фигура 2. Обща архитектура на системата
Примери
За да демонстрираме идеите на проекта ще дадем няколко типични примера от различни тематики 

(дисциплини). Първият е посветен на българския фолклор. Според (https://littlebg.com/rodopska-narodna-
nosia/) бългapcĸaта традиционна носия е народното облекло на българина от Възраждането до към сре-
дата на 20 век (включително до наши дни), което отразява традиционната ни ĸyлтypa и бит. 

% Класификации носии
% тип_носия(Област, Пол)
тип_носия(добруджанска,жена).
тип_носия(северняшка,жена).
тип_носия(пиринска,жена).
тип_носия(родопчанска,жена).
тип_носия(странджанска,жена).
тип_носия(тракийска,жена).
тип_носия(добруджанска,мъж).
тип_носия(северняшка,мъж).
тип_носия(пиринска,мъж).
тип_носия(родопчанска,мъж).
тип_носия(странджанска,мъж).
тип_носия(тракийска,мъж).

3а 3б

Фигура 3. Фолклорните области на България
По своя xapaĸтep носията е всекидневното работно облекло, отличаващо се c изключителна прак-

тичност, ĸoeтo чрез художествена yĸpaca придобива празничен вид за традиционни обреди и празнен-
ства. Hocиите се определят като мъжка, жeнcĸa, празнична и всекидневна.  Bcяĸa част на България се 
xapaĸтepизиpa c определен вид носия. Обикновено, българските народни носии се класифицират в съот-
ветствие с пол (мъжка, женска) и  гeoгpaфcĸoтo мecтoпoлoжeниe (дoбpyджaнcĸa, сeвepняшĸa, пиpинcĸa, 
рoдoпска, стpaнджaнcĸa, тpaĸийcĸa) (Фиг. 3а). Съответното представяне е дадено на Фиг. 3б.

Освен общото описание на носиите можем да представим конкретна носия по-подробно с нейни-
те съставни части и детайли. Напр., родопчанската... Спрямо (https://chashishevici.com/blog-article/15/
traditsionna-zhenska-rodopska-nosia-ot-rayona-na-smolyan.html) традиционната женска poдoпcĸa носия е 
вид cyĸмaнeнaтa нocия, нapича се също eднoпpecтилченa нocия (Фиг. 4a3)). Тя се състои от няколко час-
ти: риза, сукман, мерсжан, престилка, кърпа за глава и кърпа за снагата, пояс, чорапи, цървули. Ризата е 
бяла памучна, на пазвата често се бродира шевица, символизираща сливането на мъжа и жената. Везбе-
ните елементи са избродирани огледално един срещу друг, а над главите им има кръстче (Божието бла-
гословение). В различни краища на Родопите в престилката са вплитани тайни кодове, показващи родо-
вата принадлежност на момата. Жените от даден род имали точно определена украса, която служи ка-
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то герб на рода. Освен родова принадлежност, различните шевици показвали и статуса на жената – мо-
ма, омъжена, вдовица, с деца или без. На ръкавите на ризата се пришиват дантелени ръкавели, на поли-
те също има дантела. 

% Части на народните носии
% части_носия(Област, Части)
% -------------------------------
части_носия(родопчанска,[риза,сукман,мерсжан,престилка,кър
па_глава,кърпа_снага,пояс,чорапи,цървули]).
части_носия(добруджанска,[риза,сукман,мерсжан,престилка,кър
па_глава,кърпа_снага,пояс,чорапи,цървули]).
части_носия(северняшка,[риза,сукман,мерсжан,престилка,кър
па_глава,кърпа_снага,пояс,чорапи,цървули]).
части_носия(пиринска,[риза,сукман,мерсжан,престилка,кърпа_
глава,кърпа_снага,пояс,чорапи,цървули]).
части_носия(странджанска,[риза,сукман,мерсжан,престилка,кър
па_глава,кърпа_снага,пояс,чорапи,цървули]).
части_носия(тракийска,[риза,сукман,мерсжан,престилка,кърпа_
глава,кърпа_снага,пояс,чорапи,цървули]).
% Други характеристики
% герб_род(Герб,Област,Пол). 
% цвят_вълненик(Област,Цвят).
% ---------------------
герб_род(точно_определена_украса,родопчанска,жена).
герб_род(не_идентифициран,родопчаска,мъж).
цвят_вълненик(родопчанска,черен).
цвят_вълненик(родопчанска,тъмнo_cин).
цвят_вълненик(родопчанска,червен).

а б

Фигура 4. Представяне на типична родопчанска носия

Върху ризата се облича „вълненик“, ĸoйтo  пpeдимнo e от черен или тъмносин шаяк, а в някои части 
на Родопите се среща и в червен цвят. На Фиг. 4б е даден кореспондиращ код на Пролог, който предста-
вя типичната родопска носия и нейните съставни части в съответния тематичен модул на базата знания. 

Един примерен елементарен туристически гид (потребителски интерфейс) е даден на Фиг. 5. При активи-
ране на екскурзовода той инициира диалог с потребителя за да идентифицира носията му. В случая гидът ис-
ка да знае името, пола и местоживеенето на своя потребител. Като резултат връща предполагаемата носия.

% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%                                      БИБЛИОТЕКА «ФОЛКЛОР»                                            

%
%                             ===================================

=                                  %
%                                         Модул «Народни носии»                                           

%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
старт :-
	 	 write(‘Каква	е	носията	на:	‘),
	 	 read(Name),nl,
	 	 write(‘Пол	на	‘),	write(Name),	write(‘:’),
	 	 read(Sex),
	 	 write(‘Къде	живее	‘),	write(Name),	write(‘:’),
	 	 read(Location),nl,
  обработи(N,Sex,Location),
	 	 write(‘Носията	е	‘),	write(N).

  обработи(R,S,L) :-
    област(L,R),
    тип_носия(R,S).

%
област(смолян,родопчанска).

Фигура 5. Примерен потребителски интерфейс 
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Вторият пример демонстрира възможност за включване на игри в проекта. В конкретния случай игра-
та се нарича „Отгатни артефакта“ и е от модула „Културно-историческо наследство“. Персоналният турис-
тически екскурзовод разполага с различни хипотези за културно-исторически артефакти – носии, стари 
български къщи, народни хора, народни песни. В зависимост от отговорите на туристите екскурзоводът 
се опитва да обясни за какъв културно-исторически обект става въпрос в конкретната ситуация. 

Фигура 6. Игра „Отгатни артефакта“ 
Заключение
В статията е представен проект, предложен за част от международната инициатива „Prolog School 

Bus“, с която в следващите години ще бъде отбелязана 50 годипнината от създаването на езика за логиче-
ско програмиране Пролог. С примери се демонстрират идеи за съдържанието на проекта. Научно-прак-
тическият форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“ е добра възможност за популяри-
зирането на инициативата сред българските училища.  

Основна цел на проекта е да се подпомогне въвеждането на дисциплината в българското средно учи-
лище. Проектът е замислен така, че дава възможност на включване в неговата реализация на голям брой 
училища. Вече са проведени първи разговори с училища, изявили желание да станат партньори в проек-
та. Същевременно, проектът остава отворен за включване на нови участници. 
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Проектът е замислен така, че неговото съдържание може да се използва като ресурс за подготовка на 
учебен урочен материал или  за различни образователни форми в STEM центрове в средното училище. 
Очакваме реализацията на проекта да стимулира креативното мислене на участниците.  

Логическото направление в Изкуствения интелект е много силно развито, особено за разработване 
на системи, използващи знания. Логическият подход е основен за моделиране на знания като правила, а 
езикът Пролог е директно свързан с логическото програмиране. Базите от знания и логическия модел ни 
позволява да записваме както факти на езика Пролог, така и правила, които изразяват определени зна-
ния като специфична и обобщена информация. Използвайки езика SWI-Prolog програмирането е лесно и 
разбираемо, тъй като той е близък до естествен език. Всичко това ни мотивира да изберем езика Пролог 
като основно средство за реализиране на представения в статията проект.

Реализацията на проекта ще вдъхнови ново поколение ученици, като ги запознае с удобен, базиран 
на логика език за програмиране и повиши интереса им към културно-историческото наследство на Бъл-
гария. Освен това учениците ще придобият знания, свързани с изучавани от тях други предметни области 
(история, географи и др.) и как тези знания могат да се представят в интелигентни системи. Реализацията 
на проекта ще развие креативното и абстрактно мислене у учениците.

Очакваме също, че подготовката на материалите за проекта би спомогнала за  повишаване интереса 
към други учебни дисциплини, като напр. история и география на България, българско културно-истори-
ческо наследство, български фолклор.

Този проект го разглеждаме като продължение и допълнение на обучението по ИИ в средното учи-
лище.
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