
ХХVIII ЕПИСКОП-КОНСТАНТИНОВИ ЧЕТЕНИЯ 

 

ШУМЕН 

16 септември 2022 г. 

 

Откриване 10.00 ч., зала 219 (К1) 

Декан на ФХН: доц. д-р Тодор Тодоров 

 

ПУБЛИЧНИ АКАДЕМИЧНИ ЛЕКЦИИ 

Модератор: доц. д-р Светлана Неделчева 

10.00 – 10.40 доц. д-р Деяна Пенева (Шуменски университет). Изразяване на благодарност в 

английския език (прагмалингвистично изследване на базата на корпус, представен от българи) 

10.40 – 11.20 доц. д-р Айля Илиязова (Шуменски университет). Различният хоризонт. 

Немският когнитивно-лингвистичен модел 

11.20 – 12.00 доц. д-р Христо Боев (Шуменски университет). Проявленията на жената в 

поезията и прозата на Силвия Плат: перспективата на сравненото лично преживяване във 

фикцията 

 

СЕКЦИЯ ЛИНГВИСТИКА И ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ 

Модератор: доц. д-р Неврие Чуфадар 

12.30 – 12.45 гл. ас. д-р Николай Николов (Шуменски университет). Символът на вярата във 

възрожденската учебникарска книжнина 

12.45 – 13.00 докт. Фийдес Бергман (Шуменски университет). Род, родина, родини? 

Аспектите на едно нееднозначно понятие 

13.00 – 13.15  гл. ас. д-р Севгинар Ибрям (Шуменски университет) Соматични 

фразеологизми с компонент Auge в немския език и око в българския език 

13.15 – 13.30 докт. Мила Петрова (Шуменски университет). Немско влияние в списание 

„Художник“ 



13.30 – 13.45 докт. Илияна Обретенова-Велинов  (Шуменски университет).  Разказите на 

Елин Пелин в немскоезичното списание “Der Bulgarienwart” в контекста на събитията в 

междувоенна България 

13.45 – 14.00 гл. ас. д-р Вежди Хасан (Шуменски университет). Митологични елементи в 

турския роман 

14.00 – 14.15 доц. д-р Неврие Чуфадар, докт. Сунай Местанов (Шуменски университет). 

Архетипът  баща като образ на доброто в книгата на Деде Коркут 

14.15 – 14.30 д-р Лили Петрова (Шуменски университет). Вятърът на промяната през 

погледа на скандалните откровения 

14.30 – 14.45  докт. Христина Недялкова  (Югозападен университет „Неофит Рилски”, 

Благоевград). Потребност от уникалност в младежка възраст 

14.45  – 15.00 гл. ас. д-р Илонка Стоянова, ст. уч. Дарина Мавродиева-Кючукова, ст. уч. 

Ирина Владимирова (Шуменски университет, ЦРЛП-ОДК – Варна, ОУ „Панайот Волов“ -

Варна). Проектно базираното обучение и приложението му в урока по религия 

Дискусия 15.00 – 15.15 

Кафе-пауза 

СЕКЦИЯ ИСТОРИЯ     

Модератор: доц. д-р Стефан Минков 

15.30 – 15.45 докт. Теодора Василева (Шуменски университет). Преглед на резултати от 

интердисциплинарните изследвания на Тракийската гробница при с. Свещари (по повод 40 г. 

от откриването ѝ) 

15.45 – 16.00 д-р Мирослав Ангелов (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”). Приносът на Епископ 

Константин Преславски в учредяването и развитието на  Преславската книжовна школа 

16.00 – 16.15 докт. Станислава Цанева (Шуменски университет). Древната арменска 

принцеса Хозровидухт и българската царкиня Косара 

16.15 – 16.30 докт. Георги Кънчев (Шуменски университет). Средновековните християнски 

храмове и скални обители по Шуменското плато – сведения и проучвания от ХVІІ в. до днес 

16.30 – 16.45 маг. Иво Стоянов (Шуменски университет). Търговската дейност на Георги 

Попов от 1856 г. до края на ХIХ век. 



Дискусия  16.45 – 17.00 

Закриване на заседанието. 


