
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН СЕМИНАР 

За млади учени, докторанти и постдокторанти 

 

БЪЛГАРСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ – КОНТЕКСТИ, ПРОЧИТИ, УПОТРЕБИ 

(Семинарът се провежда съвместно със 

 Софийския университет „Св. Климент Охридски“) 

 

Период на провеждане: 14 – 17 Юли 2021 г. 

Място на провеждане:  

 

14 юли – ПУ „Паисий Хилендарски“, Заседателна зала 

15,16 и 17 юли – Пампорово, Учебна база на ПУ „Паисий Хилендарски“ 

 

Основни тематични кръгове и лектори: 

 

Тема №1  

проф. д.ф.н. Вася Велинова 

Център за Славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев" 

ДРУГОТО СКРИТО ЛИЦЕ НА СРЕДНОВЕКОВИЕТО 

 

 

Тема №2    

проф. д.ф.н. Николай Чернокожев  

СУ „Св. Климент Охридски“ 

ВЪЗРОЖДЕНСКИ ИЗОБРАЗЯВАНИЯ / ВЪОБРАЗЯВАНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО 

СРЕДНОВЕКОВИЕ 

 

Тема № 3 

проф. д-р Светлана Стойчева-Андерсън  

НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ 

БОЯН МАГЕСНИКА – СКРИТАТА ФИГУРА НА БЪЛГАРСКИЯ ДУХ. КУЛТУРНИ 

КОНФИГУРАЦИИ НА X ВЕК 

 

Тема №4  

доц. д-р Ани Кемалова 

ПУ „Паисий Хилендарски“ 

СРЕДНОВЕКОВНАТА БЪЛГАРСКА ЛЕКСИКА - ПРЕНОСИ И ДИСКУРСИ 

 

Тема №5  

доц. д-р Венета Савова  

СУ „Св. Климент Охридски“ 

СВЕТИ ЙОАН ВЛАДИМИР – СРЕДНОВЕКОВНИ И МОДЕРНИ ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯ 



 

Тема №6 

д-р Аделина Ангушева-Тиханов 

Манчестърски университет, Великобритания 

Включване онлайн 

 

 

Тема №7 

доц. д-р Елена Кантарева-Дечева 

Академия за музикално танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен 

Диамандиев“ 

ПРОУЧВАНЕ, РЕСТАВРИРАНЕ И ЕКСПОНИРАНЕ НА МОЗАЙКИТЕ ОТ 

ЕПИСКОПСКАТА БАЗИЛИКА НА ФИЛИПОПОЛ 

 

 

Тема №8  

д-р Стоян Антонов 

ПУ „Паисий Хилендарски“ 

ХЕРАЛДИКАТА И БЪЛГАРИТЕ 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕМИНАРА 

  

 Семинарът включва: посещение на Епископската базилика на 

Филипопол, Смолянската крепост Калето, Манастир „Св. вмчк 

Пантелеймон“, Момчиловата крепост. 

 Лекторите са от различни научни области и ще разполагат с 2 

лекционни часа, за да разгърнат конкретен аспект от 

проблематиката. 

 Записалите се за семинара избират между две възможности за 

статус: 

                        ·  слушатели: активно участват в провеждането на целия 

семинар; получават сертификат за 4 кредита; 

                         · участници: активно участват в провеждането на целия 

семинар; в рамките на следващата календарна година реализират 



научна дейност, свързана с темата на семинара: изнасят доклад, 

подготвят научна публикация, разработват избираем курс за студенти, 

развиват проектно предложение и др.; участниците получават 

сертификат за 8 кредита. 

 Записване за участие: 

 За всички млади учени, докторанти и постдокторанти от ПУ „Паисий 

Хилендарски“ и от институциите, с които Центърът има сключен 

договор семинарът е безплатен. Максимален брой участници: 12. 

 Записването става чрез задължително попълване 

на РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА. 

 Успешно записалите се курсисти ще получат на посочена от тях в 

регистрационната форма електронна поща информация за 

разписанието на часовете на съответните курсове. 

 Краен срок на записване: 06.07.2021 г. 

https://forms.gle/NDpq9vXvfmx7jERv9

