
 
 
15.15-15.30 - Данка Стоянова – „Съкровищата на Велика 
България” 
 
15.30-15.45 - Данка Стоянова – „За черните и бели 
българи” 
 
15.45-16.00 – Димитър Чанев – „Светлина върху имената 
Варна, Каварна, Кабакум, титлата Канасубиги ...”  
 

16.00-16.15 – Обявяване на резюме от работата и 
закриване на научната конференция. 

 
 

 

  

 
СЪЮЗ НА 
УЧЕНИТЕ  
ВАРНА 

 
 

 
ОБЩИНА 
ВАРНА 

 
 

НАУЧНА  КОНФЕРЕНЦИЯ 
 
„КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 

НА ВАРНА” 
 
 

1 октомври 2015 г. 

Планетариум на Висшето военноморско училище 

 
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 

 
Председател: професор д. в. н. капитан І ранг 

Боян Медникаров – председател на Управителния съвет 
на Съюза на учените – Варна. 

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 - д-р Ралица Гелева - "Културно-
историческото наследство на Варна в контекста на 
интеграционните политики на Европейския съюз" 
 
10.30-10.45 - доц. д-р Иво Стамболийски - 
"Приемственост и толерантност в културата" 
 
10.45-11.00 - доц. д-р Станчо Веков, Станимир Величков 
– „Културното наследство като веломаршрут” 
 
11.00-11.15 - д-р Яким Дейков – „Относно 
възстановяване на стенописната декорация на храма „Св. 
Николай Чодотворец”, гр. Варна” 
 
11.15-11.30 - д-р Августа Манолева – „За един непроучен 
ръкопис от Котленския книжовен център в сбирката на 
Музея на Възраждането, Варна”   
 
11.30-11.45 – Румен Чардаклиев – „170 години от 
рождението на Капитан Петко войвода” 
 
11.45-12.00 – Жаклин Бодурова - „Общото и 
индивидуалното в съдбата на старите варненски арменци 
по книгата „Портрети”” 
 
 
 
 

 
12.00-13.00 – Кафе пауза и разглеждане на изложба 
„60 години Българска енциклопедия”, организирана 
от Съюза на учените – Варна и Научно-
информационен център „Българска енциклопедия” – 
БАН – фоайе на Планетариума 
 
 
13.00-13.15 - доц. д-р Масис Хаджолян – „Зората на 
националното училище по изкуствата „Добри Христов”- 
Варна (1945-1955 г.)” 
 
13.15-13.30 - Варта Берберян – „Арам Берберян-Датев в 
музикалната култура на Варна” 
 
13.30-13.45 - Станислав Пенев – „Авторите на вестник 
„Литература и Общество”” 
 
13.45-14.00 - Мариана Праматарова – „Съвременни 
образователни практики в Археологически музей – 
Варна” 
 
14.00-14.15 - Любка Денева – „Влиянието на 
профсъюзните домове на културата върху културата на 
Варна” 
 
14.15-14.30 - доц. д-р Даниела Попова - 
"Корабостроенето във Варна до 1944 година" 
 
14.30-14.45 - доц. д-р Масис Хаджолян – „Варненският 
край във времето на Първото Търновско въстание от 
1598 година” 
 
14.45-15.00 – д-р Светлозар Попов – „Корабоплаването в 
Черно море през Ранната бронзова епоха”   
 
15.00-15.15 - д-р Светлозар Попов – „Халколитното злато 
на Варна и златото на България” 


