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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

1. Организиране на научни прояви 

 

През 2017 г. Факултетът финансира изцяло или частично организирането и 

провеждането на следните научни прояви: 

- XXIII научна конференция „Епископ-Константинови четения” – 20 май 2017 г. 

- Международен симпозиум „Константин Преславски и неговата епоха“, 12-14 

октомври 2017 г., Шумен и Велики Преслав. 

- Юбилейна научна конференция с международно участие „По пътя на Евлия 

Челеби”, 3-5 ноември 2017 г.; 

- Международна научна конференция  по история и археология на войните, 

ноември 2017 г.; 

- Кръгла маса на тема: „Лингвоспецифични и национално-културни особености на 

езиковата личност“ 

 

2. Организиране на творчески прояви 

 

Факултетът популяризира научните постижения на преподаватели чрез 

организирането на творчески представяния: 



- На ежегодните и юбилейните издания на Факултета – сп. Любословие, сборник 

Епископ-Константинови четения, т. 20, Limes Slavicus, Годишник на Факултета 

по хуманитарни науки и др.; 

- На преподаватели, добили научната степен „доктор на науките” и академичните 

длъжности „професор” и „доцент” през 2017 г.; 

- На преподаватели, издали монографии през 2017 г.; 

- На преподаватели, получили почетни звания и награди през 2017 г. 

 

Проведени бяха и студентски творчески прояви: 

- Научно-методически семинар: „Професия преводач – 2 част“, организиран от 

Катедрата по руски език 

- Научно-образователен семинар „Празници и обичаи“, организиран от Катедрата 

по руски език 

- Художествено-творчески вечери на Литературен клуб „Боян Пенев”, организиран 

от Катедрата по теория и история на литературата 

- Национален филологически колегиум, организиран от Катедрата по теория и 

история на литературата 

- Седми академични Рождественски четения – 14 декември 2017 г., организирани 

от Катедрата по история и археология 

- Научно-практически семинар „Език-Култура-Транслатология“ - 19 декември 

2017 г. 

 

3. Участия в научни форуми в страната и чужбина 

 

Преподаватели от факултета традиционно имат активно участи във външни научни 

прояви и през 2017 г. участваха в над 30 научни събития в страната и над 20 научни 

събития в чужбина. Проектът поема частично командировъчните разходи и таксите 

правоучастие на участниците; 

- II Международна научно-практическа конференция „Язык в координатах 

массмедиа“ (юни 2017, Санкт-Петербург) 

- "NIS I VIZANTIJA - XVI", 3 - 5, юни 2017, Ниш, Сърбия #DN19 Discourse, 

Knowledge and Practice in Society. 07 - 08 юли 2017 - Bucharest, Romania 

- International Conference on Speech and Computer 12-16 септември, 2017, Hatfield, 

UK 

- Sixth International Congress on Black Sea Antiquities,18-22 септември, 2017, 

Constanta, Romania 

- 4th International Conference on the Roman Danubian Provinces, 15-17 ноември, 2017, 

Zagreb Croatia 

- Conferenta Nationala ‘Oltenia. Interferente culturale, VII, 27-29 Sept., 2017, Craiova, 

Romania 

- 1st FIPLV East European Regional Congress, 26th BETA-IATEFL Annual 

International Conference “Learning and teaching languages: Creating bridges to the 

future”. 22nd-25th June 2017, Varna, Bulgaria; Venue: Shumen University, Department 

for Information, Qualification and Lifelong Learning – Varna 

- Letters International and Interdisciplinary Academic Conference, 27-29 April 2017 – 

Interhotel Cherno More, Varna, Bulgaria; Organizers: The Bulgarian Society For 

British Studies (BSBS) and The Bulgarian American Studies Association (BASA) 

- VІІІ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема: „Чуждият език и 

съвременното висше образование“ (23.-25. юни 2017 г. – Варна), организирана от 

МУ “Проф. д-р П. Стоянов” – Варна. 



- Първи източноевропейски регионален конгрес на Международната федерация на 

преподавателите по съвременни езици, 26-та годишна международна 

конференция на Българска асоциация на преподавателите по английски език (22.-

25. юни, Варна) на тема: „Изучаване и преподаване на езици: Изграждане на 

мостове към бъдещето“. 

 

Проектът съфинансира също и участие на докторанти и студенти във външни научни 

форуми. 

 

4. Подпомагане на издателска дейност. 

 

Проектът финансира пълно или частично следните издания: 

- Общофакултетските периодични издания: списание „Любословие” т. 17, сборник 

„Епископ-Константинови четения” т. 23, Studia academica Šumenensia т. 4; 

- Издания от поредицата „Series Academica” 

- „Историкии”, т. 11 

- In Honorem, т. 4 

- Съвместно издание „Limes Slavicus” по договор за сътрудничество с Института 

по славистика с университета в Прешов, Словакия, изцяло финансиран от 

Факултета по хуманитарни науки 

 

Частично се финансираха и юбилейни факултетски и персонални сборници: 

- Юбилеен сборник „Константин Преславски и неговата епоха“, т. 17 Преславска 

книжовна школа; 

- Юбилеен сборник „По пътя на Евлия Челеби”. 

 

5. Осъществяване на научно сътрудничество 

 

ФХН осъществява научно сътрудничество по двустранни договори с институции от 

страната и чужбина и чрез персонални покани до видни учени. През 2017 г. ФХН 

беше домакин на гости по този тип научна мобилност: Института „Пушкин“ в 

Москва, Русия; Института по съвременна история в Белград, Сърбия. 

 

Проектът покри представителните разходи и хонорарите на гостите, разходите по 

индивидуалната работа с чуждестранните студенти в лятната им практика и пр. 

 

5. Материално и информационно осигуряване. 

 

За подготовката и провеждането на научните конференции и творческите прояви се 

използваха канцеларски материали, рекламни материали, книги, консумативи, 

електронни носители на информация и др., които се осигуряват със средствата на 

проекта. Проектът осигури също и хонорари на лицата, изпълняващи коригирането, 

редактирането и предпечатната подготовка на изданията. Закупена е научна 

литература за факултетската библиотека, както и издания на Издателството на ШУ, 

които да се обменят с партньори и гости. 


