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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

1. Организиране на научни прояви 

 

През 2019 г. Факултетът финансира изцяло или частично организирането и 

провеждането на следните научни прояви: 

- Международен симпозиум “ЕПИГРАФИКА И МЕДИЕВИСТИКА”, 29-31 

октомври 2019 г., гр. Велики Преслав 

- Майсторски клас Основни лингвистични проблеми на превода (р-тел доц. д-р 

Анна Николова) – 30 октомври 2019 г. 

- Пети майсторски филологически клас на тема: „Политеизъм и монотеизъм в 

късната античност“ (р-тел проф. Маркъм Дж. Гелер) – 10 септември 2019 г. 

- Епископ-Константинови четения на Факултета по хуманитарни науки – 20 май 

2019 г. 

- Четвърти филологически майсторски клас „На строителната площадка за 

Thesaurus linguae slavonicae" (р-тел проф. Уилям Федер) – 7 май 2019 г. 

- Втори филологически майсторски клас „Славянска химнография“ (р-тел проф. 

д-р Веселин Панайотов) – 2 април 2019 г. 

- Научен семинар „История и култура на етническите общности в североизточна 

българия“ - 21 февруари 2019 г. 

 

2. Организиране на творчески прояви 

 

Факултетът организира срещи с изявени учени и творци за популяризиране на 

научните и творчески им постижения: 



- Представяне на книгата на проф. Иван Йорданов „Печати на византийската 

администрация в България (971 - 1118)“ – 16 април 2019 г. 

- Среща с поета и преводача Ахмет Емин Атасой –17 май 2019 г. 

 

Проведени бяха и студентски творчески прояви: 

- Девети академични Рождественски четения – 17 декември 2019 г. 

- Семинар за докторанти (проф. д-р Петя Осенова „Въпроси на корпусната 

лингвистика“; доц. д-р Кирил Симов „Програмата WebClaRK - ресурси и 

възможности“) - 18 ноември 2019 г. 

- Практически семинар „Обучение по преводаческо майсторство“ (р-тел ас. д-р 

Татьяна Терзиева) - 14-17 ноември 2019 г. 

- Студентски инфофорум – 2019 - 08 октомври 2019 г. (Отчет на студентите за 

участието им в ХI международна квалификационна школа във Варна и за 

участието им в VIII Европейски студентски фестивал-Китен) 

- Художествено-творчески вечери на Литературен клуб „Боян Пенев” – 20-21 май 

2019 г., организиран от Катедрата по теория и история на литературата 

- Великденска работилница на 21 април (неделя) 2019 г. в храм „Св. св. 

Константин и Елена“, с. Осмар. 

- Поетичен маратон „Мой Пушкин“, посветен на 220-годишнината от рождението 

на А. С. Пушкин - 13 април 2019 г. 

- Уъркшоп „Приносът на Константин-Кирил Философ в българската 

химнография“, ръководител проф. д-р Веселин Панайотов - 27 февруари 2019 г. 

 

Средствата, необходими за организацията и провеждането на тези прояви, се 

осигуряват от този проект. 

 

3. Участия в научни форуми в страната и чужбина 

 

Преподаватели от факултета традиционно имат активно участи във външни научни 

прояви и през първата половина на 2019 г. участваха в следните научни събития в 

страната и в чужбина. Проектът поема частично командировъчните разходи и 

таксите правоучастие на участниците; 

- 28th BETA-IATEFL Annual International Conference. Changing the World One 

Class at a Time: Getting Through to Students. 3rd-5th May 2019, Plovdiv, 

Bulgaria. 

- XX Международна научна конференция, KNOWLEDGE WITHOUT 

BORDERS от 29 до 31 март 2019 г., в гр. Върнячка Баня, Република Сърбия. 

- Юбилейна Международна научно-практическа конференция "Славянская 

культура: истоки, традиции, взаимодействие. ХХ Кирилло-Мефодиевские 

чтения", 23 – 25 май, Москва, 2019 г. 

- МЕДИАЛИНГВИСТИКА, Выпуск 6: Языквкоординатах массмедиа. 

Материалы II. Международной научно-практической конференции 16–19 

апреля 2019 г. Санкт-Петербург, Россия. Научно-практический семинар по 

медиалингвистике, Санкт-Петербург, 17-19 апреля 2019, Международного 

научного форума «Медиа в современном мире. 58-е Петербургские чтения» 

17-19 апреля 2019 года 

- Втори международен симпозиу „Румелия“ в Университет Къркларели 

(Лозенград), Турция, 12-13 април 2019 г. 

 



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. 19, 

Годишник на Факултета по хуманитарни науки, Studia academica Šumenensia т. 

6, Преславска книжовна школа, Том 20 и др.; 

- Издания от поредицата „Series Academica” 

- „Историкии”, т. 13 

- Съвместно издание „Limes Slavicus” Културни концепти на славянството по 

договор за сътрудничество с Института по славистика с университета в Прешов, 

Словакия, изцяло финансиран от Факултета по хуманитарни науки 

- Международен филологически колегиум 2018-2019 г. 

 

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 2019 г. 

Шуменския университет и в частност ФХН беше домакин на Юбилейната 

Международна научно-практическа конференция "Славянская культура: истоки, 

традиции, взаимодействие. ХХ Кирилло-Мефодиевские чтения", проведена в 

Москва на 23 – 25 май. 

 


