ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ“
Годишна научна конференция
28-29.06.2021 г.
София

ПРОГРАМА
Дата: 28 юни 2021 г.
Място на провеждане: СУ „Св. Климент Охридски“, Ректорат
Конферентна зала (Северна крило, етаж 2)
9:30 ч. – Откриване на конференцията с поздравителен адрес на чл.-кор. проф. Иван Илчев, дин,
ръководител на проекта BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови
постижения „Наследство БГ“
•

10:00 – 11:30 ч. Модул: Проблеми и опазване на движимото и недвижимо културноисторическо наследство в България и на Балканите: законодателна рамка, консервация,
реставрация и класификатори

Модератор: Б. Христова (СУ)
10:00 – 10:30 ч. Лозанова-Станчева, В. (ИБЦТ-БАН). Древнотракийското културно-историческо
наследство: употреба и злоупотреба.
Дискусия
10:30 – 11:00 ч. Гергова, И. (ИИИзк-БАН). „Написано в светия град“: зографи в Йерусалим.
Дискусия
11:00 – 11:30 ч. Мутафов, Е., И. Ванев (ИИИзк-БАН). Надписи на гръцки език от остров Света
Анастасия в Бургаския залив.
Дискусия
•

11:30 – 12:30 ч. Модул: Проблеми и опазване на българското и световното природно
наследство

Модератор: И. Гергова (ИИИзк-БАН)
11:30 – 12:00 ч. Николова, М., Ст. Недков, Ст. Димитров, Б. Борисова, М. Жиянски (НИГГГ-БАН).
Концептуализация на природното наследство в контекста на екосистемния подход.
Дискусия
12:00 – 12:30 ч. Ганева-Райчева, В. (ИЕФЕМ-БАН). Биокултурно наследство – да свържем
биологичното и културното разнообразие (Културни политики и практики).
Дискусия

•

12:30 – 13:15 ч. Обедна почивка

•

13:15 – 15:15 ч. Модул: Дигитализация и mapping на културно-историческото и природно
наследство у нас: международен опит и добри практики

Модератор: Ж. Владимиров (СУ)
13:15 – 13:45 ч. Коцева, В., К. Йорданова (СУ). Споделено наследство (по примера на Централните
Родопи).
Дискусия
13:45 – 14:15 ч. Найденова, Г. (ИИИзк-БАН). Теренни видеозаписи от 50-те години на ХХ век в
Музикалнофолклорния архив на Института за изследване на изкуствата: стъпки към представянето им в
дигитална среда.
Дискусия
14:15 – 14:45 ч. Николова, М., Ст. Недков, В. Стоянова, Р. Митова, Б. Борисова (НИГГГ-БАН).
Културни екосистемни услуги предоставяни от обекти на природното наследство в карстови територии
на област Смолян.
Дискусия
14:45 – 15:15 ч Златева, Б., В. Бонев (ЦАЛРК-СУ). Археометрични изследвания (Съвременни
инструментални техники в помощ на археометрията).
Дискусия
•

15:15 - 16:45 ч. Модул: Популяризация и социализация на изследванията върху опазването
на културно-историческото и природното наследство: настояще и перспективи и др.

Модератор: Е. Трайкова (ИЛ-БАН)
15:15 – 15:45 ч. Първев, И. (СУ). Културно-историческото наследство на гр. Видин, XV-XIX в.
(Визуализационни възможности пред регионалния и трансграничния туризъм).
Дискусия
15:45 – 16:15 ч. Владимиров, Ж., П. Славова, Н. Денисова, Р. Тодорова (СУ). Как се създава „ново
наследство“ – случаят Цари Мали Град.
Дискусия
16:15 – 16:45 ч. Димитрова, Б. (НСА). Рекреативна индустрия, специализиран персонал, иновации и
образователни политики.
Дискусия
•

16:45 – 17:45 ч. Модул: Музеят – конвенционален и виртуален – образователни
инициативи и социално-икономически измерения на опазването на културноисторическото и природно наследство

Модератор: И. Първев (СУ)

16:45 – 17:15 ч. Ботева, Д., М. Дойчинова, Н. Хаджиева, Н. Димитров, Б. Василева, А. Иванов
(СУ). Опазване на културното наследство чрез дигитализация и образование - примерът на проект
CRThrace фаза 2.
Дискусия
17:15 – 17:45 ч. Георгиева, А. (ИЕФЕМ-БАН). Културното наследство – въпрос на обучение.
Бончев, Б., В. Терзиева, Я. Данков (СУ). Учебна видео игра за Вълчан войвода.
Дискусия

Дата: 29 юни 2021 г.
Място на провеждане: СУ „Св. Климент Охридски“, Ректорат, Зала 1
•

9:30 – 11:00 ч. Модул: Проблеми и опазване на българското и световното природно
наследство

Модератор: Е. Мутафов (ИИИзк-БАН)
9:30 – 10:00 ч. Заимова, Р. (ИБЦТ-БАН). Към въпроса за оброчните кръстове в Северозападна България:
история и съвременно състояние.
Дискусия
10:00 – 10:30 ч. Жечкова, Н., В. Тепавичаров (СУ). Културно-историческото наследство:
толерантността и съжителството.
Дискусия
10:30 – 11:00 ч. Спасов, P. (СУ). Визуализация на локалната религиозност като част от българското
културно наследство.
Дискусия
•

11:00 – 12:30 ч. Модул: Музеят – конвенционален и виртуален – образователни
инициативи и социално-икономически измерения на опазването на културноисторическото и природно наследство

Модератор: А. Костов (ИБЦТ-БАН)
11:00 – 11:30 ч. Милтенова, А. (ИЛ-БАН). Ръкописните книги с български произход (Х-ХІV в.),
съхранявани в чуждестранни книгохранилища.
Дискусия
11:30 – 12:00 ч. Константинова, Ю. (ИБЦТ). Между желаното и възможното: популяризация на
българското културно-историческо наследство в гр. Солун.
Дискусия
12:00 – 12:30 ч. Христова, Б. (СУ). Книжовното наследство в Регионалните исторически музеи в
България (на базата на проучвания в Ловеч, Кюстендил и Видин).
Дискусия
•

12:30 – 13:15 ч. Обедна почивка

•

13:15 – 15:15 ч. Модул: Дигитализация и mapping на културно-историческото и природно
наследство у нас: международен опит и добри практики

Модератор: П. Ватова (ИЛ-БАН)
13:15 – 13:45 ч. Фандъкова, И. (СУ). Локалното културно-историческо наследство като част от
креативните и рекретивни стратегии в община Смолян и община Димитровград.
Дискусия
13:45 – 14:15 ч. Абдулахад, Е., Й. Ценкова, Ф. Рангелова (УАСГ). Експериментално изследване на
зидана дъга преди и след усилване чрез стъклени нишки (GFRP).
Дискусия
14:15 – 14:45 ч. Трайкова, Е. (ИЛ-БАН). Възможните и невъзможни истории на българската литература
на ХХ в.
Дискусия
14:45 – 15:15 ч. Найденов, И., И. Адамов (СУ). Създаване на убедителни виртуални играчи за учебни
видео игри.
Дискусия
•

15:15 - 16:45 ч. Модул: Популяризация и социализация на изследванията върху опазването
на културно-историческото и природното наследство: настояще и перспективи и др. Част I

Модератор: А. Милтенова (ИЛ-БАН)
15:15 – 15:45 ч. Ватова, П. (ИЛ-БАН). Речникът като история на българската литература.
Дискусия
15:45 – 16:15 ч. Чотров, Д., А. Ташева, И. Момчев (ТУ). Методология за проектиране и разработка на
приложения с VR в областта на КИН.
Дискусия
16:15 – 16:45 ч. Попова, Д. (ИИИзк-БАН). Контекстни колекции от дигитализирани заснемания на
възрожденски къщи от архив „Архитектура“ на Института за изследване на изкуствата.
Дискусия
•

16:45 - 17:45 ч. Модул: Популяризация и социализация на изследванията върху опазването
на културно-историческото и природното наследство: настояще и перспективи и др. Част II

Модератор: Ю. Константинова (ИБЦТ-БАН)
16:45-17:15 ч. Панчева, Ц., А. Дончева (СУ). Мултифункционален модел за унифицирано описание и
достъп до уникални документи и специални колекции на културно наследство.
Дискусия
17:15-17:45 ч. Начев, И. (ИБЦТ-БАН). Към представянето в социалните мрежи на изследвания на
културно-историческото наследство: предизвикателства и добри практики
Дискусия
•

17:45 ч. – Закриване на конференцията

