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ЗА ПРОЕКТА 
 

Проектът е създаден по решение на Факултетския съвет на Факултета по 
хуманитарни науки (Прот. № ФД-02-05/22.01.2016 г.). Целта на проекта е да 
подпомага организацията и провеждането на научните и творческите прояви от 
годишния календар на ФХН, да подпомага факултетската издателска дейност, 
участието на преподаватели, докторанти и студенти в конференции, симпозиуми и 
други научни форуми в страната и чужбина, осъществяването на научно 
сътрудничество със сродни български и задгранични центрове. 

 Проектът съответства на утвърдените вътрешноуниверситетски приоритети в 
научната и художественотворческата област и на приоритетите на ФХН в характерните 
за хуманитаристиката научни и творчески дейности.Спецификата му предполага 
финансово подпомагане на реализацията на споменатите дейности във всички катедри 
на Факултета, както и на свързани с проекта дейности на всички членове на 
академичния и административния състав, на докторанти и студенти.  

Всички научни и творчески прояви са представени пред обществеността чрез 
материали в медиите и интервюта. Преките научни резултати добиват гражданственост 
чрез публикуваните книги и сборници, както и чрез изнесените публични лекции. 

 
ЕКИП 

 
По решение на ФС на ФХН в ръководния екип на проекта участват всички 

ръководители на звена във Факултета, които пряко отговарят за научните и творческите 
събития в своите сектори и катедрии мотивират размера на финансирането им, дават 
мнение за важността на научните и други форуми, за които преподавателите и 
обучаемите търсят спонсориране, и предлагат лицата, които да бъдат подпомогнати.  

 
Ръководител на проекта: Преподавател/докторант/ 

студент 
1. Проф. д.ф.н. Ивелина Костова Савова Преподавател  
Членове на колектива:  
2. Проф. д.ф.н. Елка Рачева Добрева Преподавател  
3. Проф. д-р Татяна Ивановна Чалъкова Преподавател 
4. Проф. д-р Румяна Балинова Тодорова Преподавател 
5. Проф. д-р Надка Николова Николова  Преподавател 
6. Доц. д-р Стефка Янчева Петкова-Калева Преподавател 
7. Доц. д-р Антоанета Димитрова Димитрова Преподавател 
8. Доц. д-р Юрий Петров Проданов Преподавател 



9. Доц. д-р Тодор Райчев Тодоров Преподавател 
10. Доц. д-р Ганка Иванова Янкова Преподавател 
11. Доц. д-р Стефан Ненчев Стефанов Преподавател 

 
 

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

Дейностите, осъществени по проекта, се обобщават в рубриките:  
 
1. Организиране на научни прояви 
Проектът има принос в организирането и провеждането на няколко научни 

прояви, на които ФХН е единствен организатор или основен съорганизатор. Сред тях 
са:  

– ХХІІІ научна конференция “Епископ-Константинови четения” (20-21.05.2016 
г.). Това е традиционната годишна конференция на ФХН. Тема на конференцията  – 
„Фрагментирани светове“. Участваха преподаватели, докторанти и студенти от 
Факултета, гости от други университети. Материалите са публикувани (вж. т. 4). 

– Международна научна конференция „Езикът в координатите на масмедиите” 
(6-9.09.2016 г.). Конференцията се организира съвместно с Института „Висша школа по 
журналистика и масови комуникации“ към Държавния университет в Санкт Петербург, 
Русия и се проведе в Департамента на ШУ във Варна. Форумът събра над 130 
участници от 8 страни. Материалите са публикувани в реферирано от РИНЦ списание 
(вж. т. 4). 

– Национална научна конференция „Непосилната лекота на свободата: 100 
години от рождението на Иван Пейчев” (9.12.2016 г.). Конференцията бе част от 
национално честване на юбилея на поета шуменец, организирано от Община – Шумен. 
Организацията на конференцията бе делегирана изцяло на ШУ и ФХН.  

– Студентски краеведски четения (03.06.2016 г.). Традиционна студентска 
научна проява, организирана заедно с Регионалната библиотека „Ст. Чилингиров” и 
Дружеството на краеведите). 

– Годишни студентски научни четения (12.10.2016 г.). Тема – „Свети Климент 
Охридски – мисионер, учител, писател“. 

 
2. Организиране на творчески прояви 
Факултетът продължи популяризирането на научните и 

художественотворческите постижения на преподаватели и студенти чрез организиране 
на творчески представяния и реализация на художествени събития. 

Представени бяха новоизлезли издания на ФХН, сред които: бр. 16 на 
факултетското списание „Любословие“, антологията „Прашец от полски макове” – 
стихове на възпитаници на ФХН (1971 – 2013),научните сборници „Славянството – 
граници на общността“,„Два стълба на храма“, учебника „Стилистика на българския 
език“ и др.  

Реализирани бяха две художествени фотоизложби на преподаватели и студенти 
от магистърска програма „Фотография и реклама“. 

Представен беше авторски филм на преподавател. 
Проведени бяха публични лекции на преподаватели,добили научната степен 

„доктор на науките” и академичните длъжности „професор” и „доцент” през 2016 г. 
Организирано беше честване на преподавател, удостоен с почетно звание на 

ШУ. 
 



3. Подпомагане на участия в научни форуми в страната и чужбина 
Пълно или частично са финансирани 18 командировки в страната и 12 

командировки в чужбина; изплатени са такси правоучастие в научни форуми.  
Част от материалите от участията в научните събития са вече публикувани (за 

изданията на ФХН вж. т. 4). Заслужава да се отбележи участието на наша делегация в 
международна конференция по случай 20-годишнината на българския лекторат в 
Прешовския университет в гр. Прешов, Словакия. На честването петима колеги бяха 
удостоени с медали за принос в утвърждаването на българистиката в Словакия. 

 
4. Подпомагане на издателската дейност 
Проектът финансира издаването на 3 книги: 

Николова Н. Пуризмът в епохата на Българското възраждане. Шумен: 
Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2016. 
(монография) 

Ракла с културни кодове. Короб культурных кодов. Сборник в чест на 65-годишнината 
на проф. д.ф.н. Дечка Чавдарова. Д. Кръстева (отг. ред). Шумен: Фабер, 
2016. (колективна монография) 

Отговорността пред езика. Том ІV. По случай 65-годишнината на проф. д-р Добрина 
Даскалова. Н. Николова (отг. ред). Шумен: Университетско издателство 
„Епископ Константин Преславски“, 2016. (колективна монография) 
 
Членове на Факултета участваха в съставянето, редактирането, коригирането, 

рецензирането, предпечатната подготовка на 2 научни списания, на 3 научни тематични 
сборника, на 1 художествена книга. Две от изданията са изработени заедно с 
чуждестранни партньори и са издадени в чужбина. Цитираните издания са: 

 
Списания 

Любословие. Годишно списание за хуманитаристика. Бр. 16, Числата. Мл. Енчев (отг. 
ред.), Шумен, 2016. – http://lyuboslovie.shu.bg/pdf/liuboslovie-16.pdf 

Медиалингвистика. Вып.5. Язык в координатах массмедиа : матер. I Междунар. науч.-
практ. конф. (6–9 сентября 2016 г. Варна, Болгария) /отв. ред. В. В. Васильева. – 
СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т «Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций», 2016. 
— 290 с. http://medialing.spbu.ru/news/43-138.html   
 
Колективни монографии 

Епископ-Константинови четения. Том 22, Фрагментирани светове. С. Великова (отг. 
ред.). Шумен: Унив. изд. „Епископ Константин Преславски”, 2016. – 
http://shu.bg/sites/default/files/izdaniq/еpch-22-Fragmentirani-svetove.pdf 

Dynamické procesy v súčasnej slavistike. J. Dudášova (Ved. red.). Prešov, Vydavatel’stvo 
Prešovskej university, 2016. 

Иван Пейчев. Сто години от рождението на поета. Психография и критика. Д. 
Добрев (отг. ред). Шумен: Фабер, 2016. 
 
Художествени издания 

Иван Пейчев. Сто години от рождението на поета. Лирика.Д. Добрев (отг. ред). 
Шумен: Фабер, 2016. 
 
 
 
 


