СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ
ВАРНА

ОБЩИНА ВАРНА

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ВАРНА”
посвещава се на 250 години „История славянобългарска”
под патронажа
на министъра на културата на Република България
г-н Вежди Рашидов

28 септември 2012 г.
Пленарна зала в Община Варна

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Председател: професор д. в. н. капитан І ранг Боян Медникаров – председател на
Управителния съвет на Съюза на учените – Варна.
Членове:
доц. д-р Христо Бозов – заместник-кмет на Община Варна;
проф. д-р Овид Фархи – Технически университет, Варна;
проф. д. т. н. Руси Добрев Русев – Технически университет, Варна;
доц. д-р Христо Смоленов - Международна академия по българознание, иновации и
култура, София.

ПРОГРАМА
09.00-10.00 – Регистрация на участниците.
10.00-10.30 – Откриване и приветствия от официалните гости.
ПЛЕНАРНА СЕСИЯ
10.30-11.00 – доц. д-р Христо Смоленов - Международна академия по българознание, иновации
и култура, София.
11.00-11.30 – проф. д-р Петко Димитров - Институт по океанология – БАН.
ОТКРИТА СЕСИЯ
11.30-11.45 – д-р Мариана Кръстева – „Варна и историческата памет на морска България”.
11.45-12.00 – Марияна Николова – „Колекцията „Ръкописи” и приписките върху ръкописи и
старопечатни книги, съхранявани в „Музея на Възраждането” като представители на варненското
културно наследство”.
12.00-12.15 – Наталия Енева - „За историка и неговия фонд. Новосъздаденият архив „Велко
Тонев” в културното и документално наследство на Варна”.
12.15-12.30 – Кольо Хубенов - „Една „перла” в културното наследство на морския град –
оръжейната колекция на „Музей на Възраждането – Варна”.
12.30-12.45 – Светлозар Стоянов - „Основа за опазване на културно-историческото
наследство”.
12.45-13.00 – доц. д-р Масис Хаджолян – „Варненски принос за формиране на нов отрасъл на
правото – право на културата на Република България”.
13.00-13.45 – Кафе пауза.
13.45-14.00 – д-р Светлозар Попов - „Икономически основи на цивилизация Варна”.
14.00-14.15 – д-р Светлозар Попов - „Паисий Хилендарски за произхода на българи и славяни”.
14.15-14.30 – Екатерина Пейчева - „Пътят на спасението - Орфей, древните мистерии на
орфизма, християнството".
14.30-14.45 – доц. д-р Траян Траянов - „Чудесата на нос Калиакра".
14.45-15.00 – доц. д-р арх. Станчо Веков - „Декодиране на тоталитарните монументи”.
15.00-15.15 – доц. д-р Лидия Петрова - „38 години от откриване на експозицията на
Етнографски музей – Варна”.
15.15-15.20 – Обявяване на резюме от работата на научната конференция.
15.20-15.30 – Закриване на научната конференция.

