
XXIII национална конференция 

„България в световната история и
цивилизации – дух и култура”

24-25.11. 2018 г.
Пленарна зала на Община Варна

Подтема
„ПаМетни съБития и лиЧности”

ПРОГРАМА
23 ноември (петък)

Артсалон на Радио Варна
18,00 ч. Представяне на книгата „Величието на Константин 

и нашата участ” от Петко Атанасов, изследовател 
и издател от София

24 ноември 2018 г. (събота)
  9,30 ч.  Изпълнения на хор „Морски звуци” – Варна
10,00 – 10,20 ч.  Откриване
10,20 ч.  „Мистериите на остров Самотраки в Одриската 

държава и праисторическите морски култури 
Хаманджия и Варна” – Светлозар Попов, Варна



10,40 ч.  „Апостол Павел, Филипи и Филипопол –
 историята на една фалшификация” – 
 проф. Асен Чилингиров, Берлин
11,00 ч.  „Зизаис от сарматите-виктохоли и поява на 

българското име в Европа през IV век” – Борис 
Атанасов, София

11,20 ч.  „Тервел или триумфът на България” – Добрин 
Денев, София

11,40 ч.  „Българският владетел Крум – идеал за 
държавник” – Петко Добрев, Силистра

12,00 ч.  „Древни сакрални практики на българския 
народ” – Спас Мавров, член на БАНИ,  Казанлък 

12,20-13,30 ч. Почивка

13,30 ч.  „Атила. Най-великият хон – български император, 
управник на целия свят” – Валентин Вътов, 

 Пловдив
13,50 ч.  „Константин и Елена – имената” – Петко Атанасов, 

София
14,10 ч.  „Богу мили, или не. Българската ерес и 
 историческа орис” – Иван Момчев, Варна
14,30 ч.  „Символът-печат от пръстена на Боян Мага – 

проекция на енергийна вълна” – 
 Уста Дарин Божков, Трявна
14,50 ч.  „Преславският събор от 893 г. – значимо събитие 

в българската история” – д-р Веселина Вачкова, 
ИИИ на БАН, директор на ИМ Перущица 

15,20 ч.  „Опожаряването на Търновската старопечатна 
библиотека” – Николай Иванов, В. Търново

15,40 ч.  „Опасната тайна на грешнаго Софрония” – 
 Христо Буковскси, София
16,00 ч.   „Освободителната война през погледа на 

художниците” – Екатерина Пейчева, Варна



16,20 ч.  „Държавният архив – пазител на историческата 
памет” – Владимир Владимиров, ДА – Варна

16,40 ч.  „Добричката епопея. 100 години от края на 
Първата световна война” – Радослав Симеонов, 
Добрич

17,10 ч.  „Обективът разказва – из историята на българската 
фотография” – Цветан Томчев, НБУ, София

17,40 ч.  „Раковски” – нова книга на  Стоян Райчевски,
 София
18,30 ч.  Закриване на първия ден от конференцията

25 ноември 2018 г. (неделя)

  9,30 ч.  Обзор на докладите от съботния ден на 
конференцията

  9,50 ч.  „Демоните в представите на българския 
Северозапад” – д-р Росен Гацин, СУ „Климент 
Охридски

10,10 ч.  „Праисторически символи в свилениците от 
Софийско” – д-р Юлия Боева, София

10,30 ч.  „Българската везбена традиция” – Славян 
Стоянов, Варна

10,50 ч.  „Живи спомени в с. Аспарухово” – ученически 
екип от СУ за ХНИ „К. Преславски” с ръководител 
Елеонора Николова, Варна

11,10 ч.  „Хърцойски мотиви” – Ася и Симона Андрееви – 
9-ти клас, с ръководител Венелин Николов, Разград

11,30 ч.  „Въртя люляка” – смисълът на един забравен израз 
от българския фолклор” – Светлозар Рулински, 
Русе

11,50 ч.  Обсъждане по докладите

12,30 – 13,30 ч.  Почивка



13,30 ч.  „Отпадните метали в Черноморска Странджа и 
проблемите на древната металургия” (в памет на 
проф. Руси Русев) – д-р Атанас Орачев, Ахтопол

13,50 ч.   „Началото на българската държавност – 
пренебрегнатите подробности от историческите 
извори” – Павел Серафимов, Пловдив

14,10 ч.  „Така наречената Варна” – заветна цел на Княз 
Аспарух и първа столица на Дунавска България” – 
Николай Увалиев, Варна

14,30 ч.  „Първите учреждения във Варна след Освобож-
дението” – Борислав Дряновски, Варна

14,50 ч.   „Ходене по мъките” – спомените на варненския 
земеделски деец х. Атанас Попов – Даниела 
Василева, издателство „Данграфик” – Варна

15,10 ч.  „Борис Георгиев – художник на духа между 
Изтока и Запада” – д-р Пламена Рачева, Варна

15,30 ч.   „Съграденото. Енергия, слово, архитектура” – 
 изложба на арх. Максим Недков, Варна
15,50 ч.  „Арх. Антон Франгя и Варна” – Християн 

Облаков, Варна
16,10 ч. „Личности, които промениха Варна. Паметни 

места” – Даниела Георгиева, Варна
16,30 ч.  „Уникална библия от гр. Суворово, Варненско” – 
 Мариана Николова, Музей на Възраждането – 

Варна
16,50 ч.  „Проектът „Историчeски парк” – генератор на 

български дух и култура” – Ивелин Михайлов, 
Варна

17,30 ч.  Дискусия по докладите
18,00 ч.  Закриване на конференцията

За контакт: sdrujenieduhikultura@abv.bg
www.istor-konf-varna.com

 Сдружение „БълГАРия – дух и култуРА”


