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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

Средствата по проекта са използвани за пълното или частично финансиране на 

периодичните издания на Факултета по хуманитарни науки: Годишник на ФХН, 

издания от поредицата „Series Academica”, „Историкии”, т. 12, Преславска книжовна 

школа т. 18, „Limes Slavicus” т. 3, съвместно издание, съгласно договор за 

сътрудничество, с Института по славистика с университета в Прешов, Словакия. 

Използвани са и други материални и финансови източници (ресурси извън 

проекта) за финансирането на Научен симпозиум Екология на езика и съвременна 

комуникация, Научна конференция „Епископ-Константинови четения”, Юбилейна 

научна конференция на тема: „Българският език – минало, настояще, бъдеще“, Дни на 

немския език и култура, VI национална конференция „Пътуване към България“; за 

техническото осигуряване на проявите се използва наличната техника на ФХН; за 

научните издания частично финансиране е предоставено от средства по други текущи 

проекти; за участие в научни форуми допълнителни средства са осигурени от други 

научни проекти, от съфинансиране от Студентския съвет (за студенти и докторанти), от 

лична ангажираност на участниците. 

Проведени бяха и студентски творчески прояви: 

- кръгла маса на тема: „Пролетни празници на духовността“ - 09 май 2018 г. 

- ВЕЛИКДЕНСКА РАБОТИЛНИЦА ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ - 7 април 2018 г., 

11.30 ч., Църковeн салон на храм „Св. Константин и Елена“, с. Осмар 

- Научно-практически семинар на тема: „ТУРСКАТА КУЛТУРА – ЗНАЦИ, 

СИМВОЛИ, ТРАДИЦИИ“ – 17 май 2018 г. 

- VІІ Международен студентски фестивал „Друзья, прекрасен наш союз“ – СОК 

„Камчия“, 10–16 септември, 2018 г. 

- Лекции и мастър клас по журналистика и масови комуникации - Гост-лектор 

Ирина Гончарова-Вакуловская - 26 септември 2018 г., 

- СТУДЕНТСКИ ИНФОФОРУМ-2018 – 27 септември 2018 г., 



- конкурс за есе „Что я знаю о России?”, на тема „Мой Пушкин“ 

- ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН СЕМИНАР на тема „ШЕСТ ФИЛМА ОТ ИРЖИ 

МЕНЦЕЛ” –  13. 11. 2018 г., 22. 11. 2018 г. 

- Международен филологически колегиум "Слово и общество", 22-23 ноември 

2018 г. Откриване - 22 ноември 2018 г. 

- Осми академични Рождественски четения - 13 декември 2018 г. 

Всички научни и творчески прояви са представени пред обществеността чрез 

материали в медиите и интервюта. Преките научни резултати добиват гражданственост 

чрез публикуваните книги (Framing Muslims in the Bulgarian and the British media 

discourse на д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева; „Литература и памет. 

Комунистическата диктатура в „българските“ романи на Илия Троянов, Димитър Динев 

и Сибиле Левичаров“ на доц. Снежана Бойчева; „Въведение в свещеното писание на 

Новия завет“ на д-р Теодор Стойчев) и сборници (юбилеен сборник „Отоговрността 

пред езика” и сборника „Тюркологични изследвания“), както и чрез изнесените 

публични лекции от преподаватели, добили научната степен “доктор на науките” и 

академичните длъжности “професор” и “доцент” през 2018 г. (доц. д-р Ася Лазарова 

Атанасова на тема: „РУСИЯ В РЕВОЛЮЦИИ “ - 29 март 2018 г., йеромонах 

Константин на тема: „Св. Евхаристия – център на Православната църква” - 3 април 

2018 г., проф. д–р Страшимир Цанов на тема: “Българското средновековие в 

литературата и историческата памет” - 4 октомври 2018 г. и др.) 

Преподаватели от факултета традиционно имат активно участи във външни 

научни прояви и през 2018 г. участваха в над 30 научни събития в страната и в 

чужбина. Проектът поема частично командировъчните разходи и таксите правоучастие 

на участниците; 

- 27th BETA-IATEFL Annual International Conference. Promoting 21st century 

ELT: language, life skills and digital literacies 22nd-24th June 2018, Burgas, 

Bulgaria. 

- Научна сесия, посветена на 110 години от рождението на акад. Владимир 

Георгиев, 16.02.2018 г., София, България 

- 5th International Conference on New Trends in English Language Teaching and 

Testing, 30 March, 2018, Istanbul, Turkey 

- XVI международна конференция, KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS 16 - 

18 март 2018 г., в гр. Върнячка Баня, Република Сърбия. 

- DiscourseNet Conference 22: Discourse, Power, Subjectivation 12-14 September 

2018 University of Giessen, Germany. 

- Краят на Първата световна война и Балканите, ноември 2018 г., Берлин, 

Германия 

- 52nd Annual International IATEFL Conference and Exhibition, 10-13 April 2018, 

Brighton, UK. 

- XV International scientific conference Feb 16, 2018, Morrisville, 

www.iscience.me; 

- XV международной научно-практической конференции “Исследование по 

общественным наукам в 2018 году”, 16 февраля 2018 года, Краматорск, 

- Международен симпозиум: Andrićeva sunčana strana, Herceg-Novi, 11 – 14 

October 2018. 

- 9th International InASEA Conference “Emotions, Senses and Affect in the 

Context of Southeast Europe”, 27-30 September 2018, Zadar, Croatia.   

- Национална конференция „Чудомир: с перо и четка в ръка или отново за 

границите между живописта и поезията”, Литературно-художествен музей и 

фондация „Чудомир”, Казанлък, 30-31 март, 2018 

http://www.iscience.me/


- Міжнародної наукової конференції «ЧОРНЕ МОРЕ ТА ПРИЧОРНОМОР’Я 

ЯК КОНТАКТНА ЗОНА ЦИВІЛІЗАЦІЙ ТА КУЛЬТУР» (IX Дриновські 

читання), Харків, 22–23 листопада (ноември) 2018 р. 

ФХН осъществява научно сътрудничество по двустранни договори с институции 

от страната и чужбина и чрез персонални покани до видни учени. През 2018 г. ФХН 

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

Русия; Руския университет на дружбата на народите в Москва, Русия. Предстои 

подписването на договор за съвместно сътрудничество с Университета в Харков, 

Украйна. Проектът покрива представителните разходи и хонорарите на гостите, 

разходите по индивидуалната работа с чуждестранните студенти в лятната им практика 

и пр. 

 

 


