
Институт за исторически изследвания -  
Българска академия на науките 

със съдействието на  
Софийска община,  

НБКМ „Св.Св. Кирил и Методий”,  
ИБЦТ “Ал. Фол”  

международна научна конференция 
„Българската хуманитаристика в контекста на европейското  

научно дирене” 
посветена на 175-годишния юбилей на проф. М. Дринов 

и на Деня на народните будители 
31 октомври – 1 ноември 2013 

Програма 

Пленарни заседания 
31.10.2013. четвъртък, 09.00-11.00 Първо пленарно заседание - Големият салон на 
БАН, ул. “15 ноември” No.1 модератор проф. Илия Тодев 

31.10.2013. четвъртък, 11.30-13.00 Второ пленарно заседание – Заседателна зала 
/Кулоар ІІ етаж/ Народна Библиотека “Св.св. Кирил и Методий”, модератор проф. д.и.н. 
Светозар Елдъров  
31.10.2013. 18.00 – Заседателна зала НБКМ /Кулоар II етаж/  Представяне 
монографията на проф. д-р Роман Холец /Университет “Я. А. Коменски”, Братислава  
“Кобургите и Словакия”, представена на от доц. д-р Николай Кочанков, НИМ. 

01.11.2013, петък – Ден на народните будители - Голяма зала на Общинския съвет, 
ул. Московска, № 33,   
10.00 - Награждаване на проф. Людмила Горина с почетен знак на Софийска община. 
10.30 - Проф. д-р Людимила Горина, МГУ – „Кирилло-Мефодиевская проблематика в 
творчестве Марина Дринова” 
01.11.2013. 18.00-19.00 Трето пленарно заседание - Голяма зала на Общинския съвет, 
модератор проф. Илия Тодев 
18.15 – 18.30 - Закриване на конференцията  
18.30-19.00 Връчване поздравителен адрес на проф. Цветана Тодорова по случай 
нейния 90-годишен юбилей и слово на проф. Цветана Тодорова 

19.00 – 21.00 Коктейл за участниците в конференцията – Софийската община. 

31.10. 2013. четвъртък 14.00 – 18.00; 01.11.2013, петък 14.00 – 18.00  
Заседания по секции 

секция Античност, Средновековие, Византинистика 31.10.2013. 14-17.30 ч. Зала 207, 
БАН. Модератор: проф.д.и.н. Илия Илиев 
Секция Демография. Възраждане. 31.10.2013, 14-17  ч  заседателната зала на НБКМ. 
Първо заседание. Модератор: проф.д.и.н. Щелиян Щерионов 
Секция Славистични проблеми. 31.10.2013, 14-17 ч. ИБЦТ “Ал. Фол”, ул. 
“Московска” No.45, Модератор: доц.д-р Теодоричка Готовска-Хенце. 
Секция Демография. Възраждане. 01.11.2013 14-17.45  ч залата на ДА “Архиви”, ул. 
“Московска” No5.  Второ заседание.  Модератор: доц. Елка Дроснева 



секция Проблеми на българската църква. 01.11.2013 14-17.15 ч  ИБЦТ “Проф. Ал. 
Фол”, ул. «Московска», No.45, Модератор: проф. д. теол. н. Румен Ваташки  
секция  Проблеми на третата българска държава и на архивното дело 01.11.2013 
14.00-18.00 ч. зала 207 на БАН.  Модератор: доц. д-р Йорданка Гешева  
 

Забележка. Регистрацията на участниците в конференцията ще стане на 31.10.2013 
от 8.30 до 9.00 ч. във фоайето пред Големия салон на БАН. 

 

31.10.2013. четвъртък, Големият салон на БАН  
9.30 – 11.00 Първо пленарно заседание  

Модератор проф.д.и.н. Илия Тодев 

9.00-9.15 -  откриване на конференцията. 
 
09.15-09.30 - проф.д.и.н. Илия Тодев, ИИИ „Всеки народ почита своята старина и 
ревностно я  изучава...” Размисли по случай 175-годишнината от рождението на 
проф. Марин Дринов 
 
9.30-09.45 проф.д.и.н. Илия Илиев, ИИИ – “Марин Дринов и документите на 
Охридската архиепископия” 
 
09.45 - 10.00 Цветана Величкова, Научен архив на БАН – „Дигитален архив „Марин 
Дринов” -  резултати и перспективи” 
 
10.00 -10.15  акад. Васил Гюзелев, “Австрийски документи за “агента” Дринов”  
 
10.15-10.30 проф. д-р  Марин Игнатов, Международна агенция – ООН, Виена – 
“Семейна среда и детство на Марин Дринов в Панагюрище до заминаването му в 
Русия през 1856 г.” 
 
10.30-10.45 доц.д-р Пламен Божинов, ИИИ – “Цариградските българи, Марин Дринов 
и въпросът за седалището на Българското Книжовно Дружество преди 
Освобождението”    
 
10.45-11.00 Николай Поппетров, ИИИ -  “От Дринов до Минев – за мястото на 
българските учени в европейската научна общност до 1941 г.” 
 
11.00 -11.30  кафе пауза. 
 
31.10.2013. четвъртък, 11.30-12.30 Второ пленарно заседание, Заседателна зала на 
НБКМ Модератор проф. д.и.н. Светозар Елдъров 
 
11.00-11.15 проф. д-р Милен Куманов, ИИИ – „М. Дринов и Паисий”.  
 
11.15-11.30 доц.д-р Елка Дроснева, СУ “Св. Климент Охридски” – “Въпросителни 
около Марин Дринов”  
 



11.30-11.45 доц.д-р Елена Узунова, НБКМ – „Професор М. Дринов и колекцията от 
славянски ръкописи на Националната библиотека”. 
 
11.45-12.00 доц.д-р Теодоричка Готовска-Хенце, ИИИ – “Марин Дринов: историкът и 
историята”  
 
12.00-12.15 доц. д-р Валентин Петрусенко, ПУ – “Европейски измерения в научното 
творчество на М. Дринов”  
 
12.15-12.30 доц. д-р Елена Хаджиниколова, ИИИ – „Неизвестни връзки на Марин 
Дринов с просветните борби на българите от Вардарска Македония/70-те години на 
ХІХв./” 
  
12.30-12.45 гл. ас. д-р Надежда Николова, Институт за български език -„Проф. 
Любомир Андрейчин” – БАН – „Концепцията на Марин Дринов за новобългарския 
книжовен език ( по случай 175 години от рождението му)”. 
 
12.45-13.00 гл.ас. д-р Димитър Христов, ИИИ – “Историографските корени на 
Дриновото творчество” 
 
13.00-13.15 Петър Петров, “Правописът на Марин Дринов – минало, съвременост и 
бъдеще” 
    
13.15-14.00 Обедна почивка 
 

31.10.2013. 14.00-18.00  Заседания по секции. 
 

секция Античност, Средновековие, Византинистика. 
31.10.2013. 14-18 ч. Зала 207, БАН. Модератор: проф.д.и.н. Илия Илиев. 
 
14.00.14.15  д-р Андрей Чередниченк,  Белгородски държавен национален  университет 
– “Античная традиция о Геллеспонте как сдревнейшем Борисжене” 
 
14.15-14.30 докторант Адриана Любенова, БАН ИИИзк – „Развитието на 
литургията IV-VI в. и нейното изображение в подовите мозайки във Филипопол.”, 
 
14.30-14.45 ас.д-р Доротея Валентинова, ИИИ - Contra iustitiam iudicasse (да се 
отсъжда срещу справедливостта) в Lex Romana Visigothorium и Codex Theodosianus 
 
14.45-15.00 MA Grzegorz Rostkowski, Poland, The State Ethnographical Museum in 
Warsaw – „Some Problems related to the Patron Saints of Kievan Princes in the 10th  and 
11th Centuries” 
  
15.00-15.15 ас. д-р Васил Нинов, ИИИ – „Един малко познат в българската 
историография извор за съдбата на император Бодуен I”. 
 
15.15-15.30 д-р Константин Голев, СУ „Св. Климент Охридски” - „Някои аспекти от 
руско-куманските отношения в Домонголския период“, 
 
15.30 - 15.45 - кафе пауза. 
 



15.45-16.00  д-р Силвия Аризанова – „Облеклото на средновековните български 
монаси”. 
 
16.00-16.15 гл. ас. д-р Ванина Михайлова,  МУ-Пловдив – „Същност на 
богомилството и влияние на представите за здраве върху битовата култура на 
населението 
 
16.15-16.30 гл. спец. Невян Митев, Парк-музей на бойната дружба - 1444г., гр. Варна – 
„Икономическият облик на средновековните градски центрове Ряховец, Шумен, 
Червен и Овеч в периода XII-XIV в. По нумизматични данни.”. 
 
16.30-16.45  д-р Кръстьо Йорданов, ИИИ – „Нахията Чепино и войнушките селища в 
подножието на Западните Родопи според османските войнушки, тимарски и 
вакъфски регистри от ХVІ век.” 
 
16.45-17.00 гл. ас. д-р Владимир Ангелов, ИИИ – „Материални следи от миналото на 
Пловдив през погледа на западноевропейски пътешественици от ХV – ХVІІ в.” 
 
17.00-17.30 - Дискусия.  

Секция Демография. Възраждане. 
31.10.2013, 14.00-17.00  ч  Заседателната зала на НБКМ. Първо заседание  
Модератор: проф.д.и.н. Щелиян Щерионов. 
 
14.00 - 14.15 проф.д.и.н. Щелиян Щерионов, Институт за изследване на човека и 
населението при БАН – “Гръцки извори за изследване на демографското развитие на 
българските земи през Възраждането” 
 
14.15-14.30 ас. д-р Стефан Христов, ИИИ – “Османски данъчни регистри  (тапу 
тахрир дефтери) от  XV-XVI  в. Извор за демографската характеристика на 
населението в района на Сакар планина.” 
  
14.30-14.45 доц. д-р Венцислав Мучинов, Институт за изследване на населението и 
човека при БАН – „Софийският санджак в османската миграционна политика през 
60-70 години на XIX в.” 
 
14.45-15.00  гл. ас. д-р Инна Манасиева, ИИИ – „Източници, позволяващи 
проучването на демографското състояние на българските общности в Руската 
империя в края на ХІХ – нач. на ХХ в.”  
 
15.00-15.30 – кафе пауза  
 
15.30-15-45 докторант Марио Александров, Институт за изследване на населението и 
човека при БАН – „Миграционната политика в законодателството на 
следосвобожденска България (1878–1912 г.).” 
 
15.45-16.00 д-р Виолета Костова, РИМ- Хасково, “Регистърът на хасковската 
еврейска религиозна община – ценен извор за историята на еврейската общност” 
 



16.00-16.15 доц. д-р Валентина Васева, Институт по етнология и фолклористика с 
Етнографски музей – „България в автобиографичните разкази на българи от 
Западните покрайнини” 
 
16.15-16.30 доц. д-р Благовест Нягулов, ИИИ – “Забравени, забранени, употребени: 
социалистическа България и българите в “близката чужбина” 
 
16.30-17.00 - дискусия  

Секция Славистични проблеми. 

31.10.2013, 14-17.00 ч. ИБЦТ “Проф. Ал. Фол” 
Модератор: доц.д-р Теодоричка Готовска-Хенце. 
 
14.00-14.15 Dr. Peter Podolan, Университет “Я.А.Коменски”, Братислава -  „Najstaršie 
dejiny Slovanov v rannom diele Pavla Jozefa Šafárika“ /на словашки/ 
  
14.15-14.30 д-р Татяна Строковская, Международен университет за природата, 
обществото и човека „Дубна” – „ А.Е.ВИКТОРОВ. Идеалист 40-х годов XIX в.” /на 
руски/ 
 
14.30-14.45 гл .ас. д-р Марсел Черни, Славянски институт- ЧАН, Прага.  - “Вацлав 
Ханка и българите” /на български/    
 
14.45-15.00 гл. ас. д-р Любомила Соленкова, ИИИ – „Темите в кореспонденцията на 
Марин Дринов с чехите”. 
 
 15.00-15.15 докторант Павел Земан, Масариков университет, Бърно, Чехия – „Чешка 
интелигенция в Източна Румелия 1878–1885”/на български/ 
 
15.15-15.30 д-р Александра Трифонова, Център за документи и архивни фондове – Нов 
български университет – „Български оценки за “История на българския народ” от 
Франтишек Хибл” 
 
 15.30-15.45 – кафе пауза 
 
15.45-16.00 - доц. д-р Наталія Самойленко, Полтавски  национален технически 
университет «Юри Кондратюк» – „Социальная история Болгарии в освещении 
украинских ученых” /на руски/ .  
 
16.00 –16.15 д-р Анка Златева, ИИИ – “Дейността на санктпетербургския руско-
български дамски благотворителен комитет 1912-1912”. 
 
16.15-16.30 доц.д-р Лиляна Велева, УНСС – “Свободният университет в София и 
славянското научно сътрудничество 1920-1940”   
 
16.30-16.45 докторант Виктор Рогозенски, ИИИ- «Ягелонският университет и 
балканистиката след 1989 г.» 
  
 16.45-17.00 - дискусия. 



секция Демография. Възраждане. 

01.11.2013 г. 14.00-17. 45 ч. Изложбената зала на ДА “Архиви” на ул. “Московска” 
No.5.  
Модератор: доц.д-р Елка Дроснева. 
 
14.00- 14.15 гл. ас. д-р Маргарита Добрева, Институт за балканистика с Център по 
тракология ,,Проф. Ал. Фол” – „Заселване и интерграция на черкезите в Дунавския 
вилает” 
 
14.15-14.30  д-р Даниела Ангелова, Институт за изследване на населението и човека 
при БАН – „Брачната политика в българските земи през XIX век.”, 
 
14.30-14.45  ас. д-р Мария Левкова-Мучинова, ИИИ – „Родът Чалъковци и 
българската книжовност през Възраждането”. 
 
14.45-15.00 Габриела Вапцарова,   Дарина Илиева,  Научен архив на БАН – “В. 
Друмев / митрополит Климент –един живот в полза на Отечеството”     
 
15.00-15.15 доц.д-р Росица Ангелова, ШУ Епископ “К.Преславски” – “Т. Шишков в 
контекста на историческата образованост през Възраждането” 
 
15.15-15.45 - кафе пауза 
  
15.45-16.00 –   гл.ас. д-р Росица Лельова, ИИИ – “Спорен ли е въпросът за спорните 
църкви в Македония?”  
 
 16.00--16.15 гл. ас. д-р Пенка Пейковска, ИИИ – „Българската следа в творчеството 
и документалното наследство на унгарския балканист Лайош Талоци (1857-1916)". 
 
16.15-16.30 маг. Креса Стоянова – „Просвещението и културното развитие на 
Перущица в края на 19-тото и първите години на 20-тото столетие” 
                    
16.30-16.45  маг. Райна Каблешкова – „Професор Христо Вакарелски етнограф с 
европейска известност” 
  
16.45-17.00  маг. Цветанка Неделчева, „Аязма и свети извори в Карловския край” 
 
17.00-17.30 - Дискусия. 

Секция Проблеми на българската църква. 

01.11.2013 14.00-17.15 ч  Институт по балканистика с център по тракология “Проф. 
Ал. Фол” Модератор: проф. д. теол. н. Румен Ваташки 
 
14.00-14.15 проф. д.и.н. Светозар Елдъров, Институт за балканистика с Център по 
тракология “Проф. Ал. Фол” “Историческите корени на българското униатство 
 
14.15-14.30 д-р Ирэна Вадзяновска,  Католически Университет “Йоан Павел II” 
Люблин, Польша  Церковно-славянские памятники в библиотеках василианских 
монастырей на Украине”/на руски/.  
 



14.30-14.45 гл. ас. д-р Светлозар Ангелов, Център за славяно-византийски проучвания 
„Проф. Иван Дуйчев” към СУ „Св. Климент Охридски” – „Стенописите на църквата 
„Св. Архангел Михаил” край с. Горановци, Кюстендилско (нови данни)”. 
 
14.45-15.00 пост.док. Албена Хинкова, Институт за литература – БАН – „Що нещо е 
църквата?” или отново за формирането на конфесионалната идентичност” 
 
15.00-15.15 доц.д-р Татьяна Бондарь, Подворье Патриарха Московского и всея Руси в 
София – История болгарской экзархии и ее современные прочтения 
 
15.15-15.45 – кафе пауза 
 
15.45 – 16.00 гл. ас. д-р Мария Полимирова, ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“, СУ – „Нови 
сведения за живота и дейността на архимандрит Хрисант Самоковски”. 
 
16.00-16.15 доц. д-р Петя Банкова, Институт за етнология и фолклористика с 
Етнографски музей към БАН – „Българската православна църква : Уроци по 
толерантност 
 
16.15-16.30 гл. ас. д-р Стефан Стефанов, Шуменски университет „Епископ  
Константин Преславски” – „Връзките между  Българската православна църква и 
самопровъзгласената  Хърватска православна църква през периода 1942-1944 година”. 
 
16.30-16.45 проф. д. теол. н. Румен Ваташки, Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски” – „Българската православна църква и Втория ватикански 
събор”. 
 
16.45-17.15 - Дискусия.  

секция Проблеми на третата българска държава и  
на архивното дело 

14.00-18.00 ч зала 207 на БАН. 
Модератор: доц.д-р Йорданка Гешева.  
 
14.00-14.15 доц.д-р Йорданка Гешева, ИИИ – «Особености на търновската 
конституция» 
 
14.15-14.30 доц. д-р Симеон Кацаров, ПУ “Паисий Хилендарски” – “Учредителната 
власт в Европа през XIX в.” 
  
14.30-14.45 доц. д-р Дмитрий Миколенко, Харьковский национальный университет 
имени В. Н. Каразина – Политическое наследие С. Стамболова в процессе 
трансформации правящего режима Болгарии (1895–1918 гг.)» /на руски/ 
 
14.45-15.00 проф.д-р Роман Холец, Университет “Ян Амос Коменски” Братислава – 
“Кобургите и Словакия” 
 
15.00-15.15 Пламена Димитрова, гл. експерт в Главна дирекция „Архивна политика“ – 
„Едно изследване върху художествените качества и документалните данни от 
рисуваните военни картички на Николай Райнов, участник в Балканската война през 
1912 г. в ротата на военните художници“. 



 
15.15 –15.30 гл. ас. д-р Мария Колева, ИИИ – „Политика или икономика: Политиката 
на нацистка Германия в германската историография и схващанията за германската 
политика в Югоизточна Европа” 
  
15.30-16.00 – кафе пауза  
 
16.00 - 16.15 - доц.д-р Евгения Русинова, УниБИТ – «Пратекстовете от 
художествената литература като източник за политическите и културните 
тенденции на епохата /по българския пример 1878-1944» 
 
16.15-16.30 - доц.д-р Тиен Дзиендзюн, Пекински университет, - Мястото на 
китайската класика в българската хуманитаристика след 1878 г 
 
16.30-16.15 гл.ас.д-р Марияна Малинова Тиен, ИИИ – «Етапи в развитието на 
българската хуманитаристика в Китай» 
 
16.45-17.00  доц. д-р Анна Кочанкова, СУ „Св. Климент Охридски” – „Институции и 
памет. За влиянието на историческите изследвания върху архивната практика в 
България” 
 
17.00 -17.15 - ас.д-р Петър Първанов, ЮЗУ “Н. Рилски” – “Архив на държавни мини 
Перник като извор за стопанската историография” 
 
17.15-17.30 д-р Йордан Мантарлиев, Държавна агенция “Архиви” – „Дейността на 
Българска земеделска и кооперативна банка – клон Павлово (1944–1947 г.)” 
 
17.30-17.45  Веселина Антонова (гл. експерт), Надежда Цветкова (гл. специалист) 
Русенски държавен архив – „Дигитализацията на документи – иновативна форма и 
добри практики в новата визия на архивите (из опита на Държавен архив – Русе)“ 
 
17.45-18.00 - дискусия. 

Забележка: Тъй като докладите от конференцията ще бъдат издадени, молим авторите 
да подготвят материалите си в размер до 15 с. на Times New Roman 12, като ги предадат 
разпечатани и на електронен носител при записването си на конференцията или най-
късно до 31.12.2013., като използват следния образец.  
 
Заглавие:  Times New Roman 14, центрирано, под него долен десен ъгъл Times New 
Roman 12 трите имена на автора и институцията, която представлява. 
 
Примерен образец за цитирания: 
  
Монографии 
 
И. Марчева. Тодор Живков, пътят към властта. Политика и икономика в България 1953-
1964. София, ИК „Гутенберг”, 2000, с. 24. 
 
M. Brown. Ethnic Conflict and International Security. Princeton, Princeton University Press, 
1993, p. 21.  



 
Сборници. 
 
Srpska strana rata. Ed. N. Popov. Belgrade, Republika, 1996. 
 
And  
 
Zwichen Nostalgie und Amnesie. Die Erinnerung an den Kommunismus in Südosteuropa. 
Eds. U. Brunnbauer, S. Troebst. Köln, Böhlau, 2007. 
 
Статии в списания 
 
B. Njagulov. Le debat historiographique dans les rapports bulgaro-roumains (1944-1989). – 
Etudes balkaniques, 2002,  № 2, р. 64-86. 
 
Статии в сборници 
 
E. Wiegandt. Towards and Understanding of Rural Ethic Mobilization 1850-1940. – In: Roots 
of Ethnic Rural Mobilization. Comparative Studies on Governments and Non-dominant 
Ethnic Groups in Europe. 1850 – 1940. Ed. D. Howell. Vol. VII, New York, 1993, p. 320. 
 
Aрхивни източници  
 
Централен държавен архив на Република България (ЦДА),  ф. 1Б, оп. 60, л. 9-14. 
 Публикувани: 
Buchanan to Gray,  3 Oct. 1908. FO371/550, 34244, 34337.   
 
Вестници:: 
 
Литературен фронт, № 16, 18 април 1977 
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