Сдружение ђБългария – дух и култура“
XXI Национална конференция
„БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ И
ЦИВИЛИЗАЦИИ – ДУХ И КУЛТУРА”
ПРОГРАМА

18,00-20,00 ч.

25 ноември 2016 г. (петък)

Радио Варна, Концертна зала
Представяне книгата на Емил Елмазов „Изначалният хляб. Възкресението на лимеца”

26 ноември 2016 г. (събота)
Пленарна зала на Община Варна
9,00-9,30 ч. Регистрация на участниците
9,30-9,50 ч. Изпълнения на хор „Морски звуци”
9,50-10,00 ч. Откриване
10,00-10,20 ч. „Странджа и древната металургия. Основни етапи в технологичното развитие на Европейския
Югоизток. Аргументи, факти, възможности за
научно-изследователска работа и перспективи
пред културния туризъм” – проф. Руси Русев,
Атанас Орачев, Владимир Овчаров и др.
10,20-10,40 ч. „Археологическият феномен „Дуранкулашко
езеро” в праисторията на Долния Дунав и Западното Черноморие. Култура Хаманджия в Добруджа” – Тодор Димов (Добрич)
10,40-11,00 ч. „Харалд Харман и „Загадките на Дунавската цивилизация” – Светлозар Попов (Варна)

11,00-11,20 ч.

11,20-11,40 ч.

11,40-12,00 ч.
12,00-12,20 ч.
12,20-12,40 ч.
12,40-13,00 ч.

„Светилище „Градище”, разположено в Югозападни Родопи, до с. Долно Дряново, община Гърмен и древният български календар” –
Илиана Магерова (София)
„Свети крал Тривелий и Кирил Философ от Кападокия – основоположници на българската християнска култура” – Петко Добрев (Силистра)
„За иконата на Св. Богородица Строга” –
Светлозар Рулински (Русе)
„Девина (Девня) върху географски карти от
XVII – XIX в.” – Анастас Ангелов (Девня)
„Шамбат – чичото на Атила Аспарук и Дунавските българи” – проф. Борис Атанасов (София)
„По дирите на един български род” –
Стоян Райчевски (София)

13,30-14,00 ч.

Почивка

14,00-14,20 ч.

„Перкос Херой – едно ранно име на тракийския
Херос” – Петко Атанасов (София)
„Акултурация на Балканите между ислям и
християнство в периода края на XIV-XVII в.” –
д-р Даниела Тодорова (Шабла)
„Богомилската медицина” – Емил Елмазов
(Габрово)
„Древните български хроники „Джагфар тарих”
и „Нариман тарих”. Кой и къде създаде богомилството?!” – Александър Стойчев (Пловдив)
„Антибогомилски ли е бил църковният събор от
1211 г. – доц. д-р Веселина Вачкова (София)
„Тайнството в богомилското коло” –
Христо Буковски (София)
„Параклис „Св. Иван Рилски” в Странджа” –
Елена Икономова (Варна)

14,20-14,40 ч.

14,40-15,00 ч.
15,00-15,20 ч.

15,20-15,40 ч.
15,40-16,00 ч.
16,00-16,20 ч.

16,20-17,20 ч.

17,20-18,00 ч.

18,00-18,30 ч.
18,30 ч.

Милка Станишева представя док. филм „Печели,
който е търпелив” за началото на българската дипломация и рода Станчови – сценарист и режисьор Константина Гуляшка
„Доказателства за свещеността на българската
азбука „глаголица” – Ангел Манев, Таньо Танев
(Стара Загора)
„Честотни характеристики на ЕОНИТЕ” – Ангел
Манев, Таньо Танев (Стара Загора)
Закриване на първия ден на конференцията.

27 ноември 2016 г. (неделя)
9,30-9,40 ч.
9,40-10,00 ч.
10,00-10,20 ч.
10,20-10,40 ч.

10,40-11,00 ч.
11,00-11,20 ч.

11,20-11,40 ч.
11,40-12,00 ч.

Кратък обзор на докладите от съботния ден.
„Моделът за оцеляване в приказките за Хитър
Петър” – Екатерина Пейчева (Варна)
„Егологията, родовата памет и аз-документите” –
проф. Ерика Лазарова (София, БАН)
„Женската ченгенска носия като културен знак” –
училищен проект на ученици от Хуманитарната
гимназия във Варна, ръководител Елеонора Николова
„Да направиш водопад” – Страхил Гювийски,
експерт в Нац. парк Рила (Сапарева баня)
„Една история за Колчовия род – майстори строители и резбари от Трявна” – Уста Дарин Божков, потомствен дърворезбар (Трявна)
„И още, и още за „Радецки” – Николай Генчев
(Русе)
„Опазване на българските военно-исторически
паметници в съвременните условия” – Костадин
Костадинов (Варна, РИМ Добрич)

12,00-12,20 ч.
12,20-13,00 ч.

Проект „Българските корени” –
Петър Петров (Пловдив)
Обсъждания по докладите

13,00-14,00 ч.

Почивка

14,00-14,20 ч.

„160 години читалищно дело в България” –
д-р Росен Гацин (Белослав)
„Непреходното в българския род” –
Ивелина Йовева (Варна)
Сабазий Тракиеца – „Първият Дионис” във
волжко-българската летопис – Славян Стоянов
(Варна)
„Юрий Венелин и неговото изследване „Древние и нынешние болгаре…” от 1829 г. – Веселин
Тракийски (Варна)
„Памет за варненските писатели Коста Траянов и
Крум Кънчев” – Траян Траянов (Варна)
„100 години от събитията, свързани с Черноморския флот и бойните действия при Балчик през
първата световна война 1916 г. – през погледа на
художника” – Христо Ботев (Варна)
„Петър Димков – живот, отдаден на българите”
(130 г. от рождението му) – Емилия Петкова
(Варна)
„Древната традиция в българските обичаи, празници и бит” – Павел Серафимов (Амстердам)
Обобщение
Закриване на конференцията

14,20-14,40 ч.
14,40-15,00 ч.

15,00-15,20 ч.

15,20-15,40 ч.
15,40-16,00 ч.

16,00-16,20 ч.

16,20-16,40 ч.
16,40-17,00 ч.
17,00 ч.

За контакти: Даниела Василева 0878706498
sdrujenieduhikultura@abv.bg
www.istor-konf-varna.com

