
 

 
 
 

 
 

Шеста национална конференция по  
история, археология и културен туризъм 

 

ПЪТУВАНЕ КЪМ БЪЛГАРИЯ  
„България и българите: бит, душевност, национална 

идентичност” 
Шумен, 24.04. – 26.04. 2018 г. 

 

 Организатори                   ОБЩИНА ШУМЕН  
 ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕП. КОНСТАНТИН  ПРЕСЛАВСКИ“ 
                                                                                             БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 

                        СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ 
                                                                                             НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БАН 
 РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ШУМЕН 

 Покана за участие 

Уважаеми колеги, 

От 24 до 26 април 2018 г. в Шумен ще се проведе Шестата национална конференция 

„Пътуване към България“. Темата на научния форум ще бъде „България и българите: 

бит, душевност, национална идентичност“. 

Целта на тази шеста поред научна проява остава същата (както и при предходните 

пет), а именно да се популяризира България и нейното културно-историческо наследство; да 

се свърже академичната наука в областта на историята, археологията и културологията  с 

потребителите на археологически и исторически находки, например туристически фирми, 

които предлагат специализирани дестинации в България; да се поощри разработката на 

обекти за широката публика; да се предложат възстановки на събития и нови достоверни и 

атрактивни беседи; да се включат специалисти - археолози и историци в представянето им. 

Пътуването към България започва не само от всяко кътче на страната ни, но и от всяка 

точка на Европа, от многобройните явления, факти и исторически събития, които илюстрират 

важната роля на българските земи, българите и България при формирането, развитието и 

съвременния облик на европейската цивилизация. Нека за шести път заедно ДА ПЪТУВАМЕ 

КЪМ БЪЛГАРИЯ! 

Организационният комитет има честта да Ви покани да участвате в конференцията с 

доклад, вписващ се в отбелязаните по-долу тематични полета и илюстриращ значим аспект 

от българския принос в развитието на европейската цивилизация. 

Не се изисква такса правоучастие. Разходите по Вашето пребиваване в 

Шумен не се поемат от организаторите. 

Моля в срок до 31 март 2018 г. да попълните приложения регистрационен 

формуляр и го изпратите на посочения там адрес, заедно с резюме (1 стандартна 

страница). 

 



 

  Организационен комитет 
Председател:  Акад. Дамян Дамянов – БАН 

Зам.-председател: Проф. д.и.н. Иван Йорданов – председател на  СУБ - клон Шумен                            

Членове:  Проф. д-р Стефан Желев  – управител на област Шумен 

                                    Г-н Любомир Христов – кмет на община Шумен 

  Акад. Васил Гюзелев – президент на Българската асоциация по 

византинистика и медиевистика 

 Проф. д.и.н. Георги Колев – ректор на Шуменски университет   „Еп. 

Константин Преславски“  

 Доц. д-р Людмил Вагалински –  директор на Националния 

археологически институт и музей при БАН 

 Д-р  Даниел Руменов – директор на Регионалния исторически музей – 

Шумен 

   

 Програмен комитет 

Председател: Проф. д.и.н. Иван Йорданов – директор на       Центъра по 

византинистика към Шуменски университет   „Еп. Константин   

Преславски“ 

Зам.-председател:    Д-р Найден Косев – Заместник-кмет „Образование и култура” при 

Община Шумен 

Членове:  

   Проф. д.и.н. Илия Илиев – Институт за исторически изследвания при 

БАН 

                           Доц. д-р Стефан Минков - Шуменски университет   „Еп. Константин   

Преславски“ 

  Доц. д-р Тодор Тодоров – Шуменски университет   „Еп. Константин   

Преславски“  

                              Доц. д-р Женя Жекова  - Регионален исторически музей – Шумен 

 Дата и място 
Конференцията ще се проведе от 24 до 26 април 2018 г. в Регионалния исторически 

музей – град Шумен. Музеят се намира в центъра на града на основния административен и 
търговски булевард - „Славянски“.  

Адресът на РИМ – Шумен е: 

Шумен 9700 
бул. Славянски № 17  

 



 

 

 Тематични полета 
1.  Българските земи  през праисторическата епоха и Античността 
 
2. Българите и България през епохата на Средновековието 
 
3. Кръгла маса: Българските земи и българите през епохата на византийската власт 
 
4. Българските земи и българите през ХV - XIX век 
 
5. Българите и България през ХХ  - ХХI век 
 
6. Кръгла маса: Шумен и шуменци във войните за освобождение и национално 
обединение  
 
7.  Културно-историческо наследство и туризъм 
 

 
 


	ПЪТУВАНЕ КЪМ БЪЛГАРИЯ 
	„България и българите: бит, душевност, национална идентичност”
		Покана за участие
	 	Организационен комитет
	Членове:		Проф. д-р Стефан Желев  – управител на област Шумен
		Програмен комитет
		Дата и място
		Тематични полета




