
15.15-15.30 – д-р Светлозар Попов – „Каменните котви с 
един отвор – живото свидетелство за корабоплаването в 
Черно море през халколита“ 
 
15.30-15.45 – д-р Бойко Дойчинов – „Роля и значение на 
природните фактори за създаване и устойчиво развитие 
на цивилизациите по българското черноморско 
крайбрежие” 
 
15.45-16.00 - доц. д-р Станчо Веков – „Фасадна 
декорация на варненска жилищна архитектура от първата 
половина на 20-и век“ 
 
16.00-16.15 – Стефан Сарандев – „Енциклопедия на 
Варна и северното черноморие“ 
 
16.15-16.30 – Марин Маринов – „Варненци – 
възпитаници на Софийски държавен университет „Свети 
Климент Охридски (1884 г. - 1974 г.) 
 
16.30-16.45 – Николай Савов – „Паметниците на Първата 
световна война във Варна“ 
 
16.45-17.00 – доц. д-р Христо Смоленов – представяне на 
книга “Codes in space: figuring out how the light shapes the 
world” 
 
 
 
17.00-17.10 – Обявяване на резюме от работата и 
закриване на научната конференция. 
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Членове:  
г-н Пейчо Пейчев – зам.-кмет на Община 

Варна; 
проф. д.т.н. Руси Добрев Русев – Технически 

университет - Варна; 
проф. д-р Петър Ангелов – Варненски свободен 

университет; 
проф. д.г.н. Веселин Пейчев – Институт по 

океанология - БАН 
 



 
ПРОГРАМА 

09.00-10.00 – Регистрация на участниците. 
10.00-10.15 – Откриване и приветствия от 
официалните гости. 
 

ОТКРИТА СЕСИЯ 
10.15-10.30 - доц. д-р Мария Кърджиева – „Ансамбъл за 
народни песни и танци „Варна”. Емблема в културната 
история на Варна“ 
 
10.30-10.45 - доц. д-р Катя Кайрякова - „Новият живот на 
фолклорното наследство – спектакълът „Де гиди вино 
червено”” 
 
10.45-11.00 - доц. д-р Даниела Попова - "Ретроспекция 
към бъдещето на град Варна от 1912 година" 
 
11.00-11.15 - Анна Халамян - "Култура и общество в град 
Варна“ 
 
11.15-11.30 - доц. д-р Масис Хаджолян, Хрипсиме 
Ерниасян – „Арменската книжнина в град Варна“ 
 
11.30-11.45 – доц. д-р Масис Хаджолян – 
„Разпространяване на научни знания в град Варна“ 
 
11.45-12.00 – Марияна Николова – „Водни знаци върху 
ръкописни книги от фонда на Музея на възраждането – 
Варна“ 
 
12.00-12.15 - Стела Рускова - "Ролята на варненеца 
Константин Дъновски  в Българското възраждане" 
 
 

12.15-12.30 - Жаклин Бодурова – „Женско 
благотворително дружество „Майка“ – с принос към 
културата на следосвобожденска Варна“ 
 
12.30-12.45 - Рафаел Рафаелян - "Трудът на Петър 
Стоянов „Одесос, стара и нова Варна”” 
 
12.45-13.00 - Кирилка Стойнова - "Генерал-майор Иван 
Кишелски - будител и войн" 
 
13.00-13.15 - Росица Йорданова – „Пазете талантливите 
(Стефан Йорданов и Галина Худа-Кули Йорданова – 
балетни педагози)” 
 
 
 
13.15-13.45 – Кафе пауза 
 
 
 13.45-14.00 – доц. д-р Траян Траянов – „Варненски 
интелектуалци – хижестроители“ 
 
14.00-14.15 - Велислав Цеков, Димитър Ставрев – 
„Култура на общуване с морската среда по Варненското 
крайбрежие”  
 
14.15-14.30 – Монка Николова - "60 години организирана 
извънучилищна дейност в град Варна" 
 
14.30-14.45 - Олег Елия Калдерон - "Еврейско културно 
наследство в град Варна“ 
 
14.45-15.00 - Данка Стоянова – “Александър Рачински и 
Варна (по книгата на Анатоли Щелкунов)“ 
 
15.00-15.15 - Данка Стоянова – „Пътуване към корените“ 
 


