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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 

 
1. Организиране на научни прояви 

Планираните през първата половина на 2020 г. форуми бяха отложени за втората 
половина на годината. Изброените научни прояви бяха организирани в електронна 
среда: 

- Епископ-Константиновите четения, 2-ри септември 2020 г. 
- Седма национална конференция по история, археология и културен туризъм 

„Българските земи и България: Културен и исторически кръстопът“, Шумен,  
22-23 октомври 2020 г. 

- Международен филологически колегиум "Слово и общество" 12-13 ноември 
2020 г. Шумен 

- Рождественски четения, 16 декември 2020 г. Шумен 
 
2. Организиране на творчески прояви 

Факултетът подкрепи членове на колектива за популяризиране на научните и 
творчески им постижения: 

• Минков, Ст.  Участие в журито на Международния фестивал на любителските 
исторически филми, 10 – 11 октомври 2020 г.; 

• Минков, Ст.  Участие в журито на ХХ Национален конкурс за ученици на тема: 
„Мадарският конник – символ на историческото минало и европейското бъдеще 
на България“, май 2020 г.; 



• Минков, Ст.  Представяне на книгата на Бойка Асиова „Роден на Великден“, 
през октомври 2020 г. в РБ „С. Чилингиров“. 

• Панайотов, П. Гост в  „Добър ден, Шумен” на Телевизия Шумен (разговор на 
тема "Достоевски и българите" http://tvshumen.bg/novina/-dobyr-den-shumen-24-
fevruari-2020-g-/6466 

• Цанов, С. Гост в  „Добър ден, Шумен” на Телевизия Шумен /разговор за 
личността и творчеството на Юрий Венелин/: http://tvshumen.bg/novina/-dobyr-
den-shumen-28-qnuari-2020-g-/6189 

• Цанов, С. Гост на Радио Шумен /разговор за личността на Христо Ботев/: 
https://www.youtube.com/watch?v=FbhOLLc6y04 

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 2020 г. участваха в следните научни събития в 
страната и в чужбина: 

- Горизонты современной русистики: Международная научная конференция, 
посвященная юбилею академика В. Г. Костомарова (30–31 января 2020 г.). 
Москва. 

- XXI Международная научно-практическая конференция «Славянская 
культура: истоки, традиции, взаимодействие. Кирилло-Мефодиевские 
чтения», 26–28 мая 2020 г. Москва. 

- III Научно-практическая конференция c международным участием 
«Лингводидактические особенности обучения иностранным языкам в 
неязыковых вузах». Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при президенте российской федерации. Институт 
общественных наук. Отделение языковой подготовки. Кафедра иностранных 
языков. 20 май 2020 г.  

- XII  Международная научно-методическая конференця «Теория и практика 
языковой коммуникации». Уфимский государственный авиационный 
технический университет. 19-20 июня 2020  года. 

- Паисиеви четения. Научни трудове на Филологическия факултет на 
Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“. Пловдив, 2020. 

- IX международна научна конференция  „Наука и образование в дигиталната 
ера“, 04-07.06.2020, Варна 

- IX Міжнародний науково-методичний семінар з болгарської мови, 
літератури, культури та історії  (22–23 травня 2020 року.), Бердянськ 

- ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: Людина в мовному 
просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку. 12 травня 
2020 Бердянськ, Украйна. 

- III Междунар. науч. конф. Язык, право и общество в координатах массмедиа  
(Москва, ИЗиСП, 25–26 сентября 2019 г.) 

- IV Международная научная конференция: „Язык в координатах массмедиа, 
этики и права“ 8 ноября 2020 года, Институт "Высшая школа журналистики 
и массовых коммуникаций", Санкт-Петербургский государственный 
университет, Россия.  

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



- Международная студенческая научная конференция „Слово в языке, речи, 
тексте“, 22-23 мая 2020 г., Брестский государственный университет им. А. С. 
Пушкина, Брест. 2020. 

- Национален студентски конкурс" Светът между войната и мира - 75 г. от 
победата над хитлерофашизма". София, 2020. 

- Паисиеви четения, 29-30 октомври 2020 г., Пловдивски университет 
 
4. Подпомагане на издателска дейност. 

 
Проектът финансира пълно или частично следните издания: 
- Общофакултетските периодични издания: Годишник на Факултета по 

хуманитарни науки, Studia academica Šumenensia т. 8, Преславска книжовна 
школа, Том 21 и др.; 

- Издания от поредицата „Series Academica” 
- „Историкии”, т. 14 
- Съвместното издание „Limes Slavicus” Културни концепти, славянството по 

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

 
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. Предвид създалата 
се епидемична обстановка срещите през 2020 г. бяха проведени в електронна среда. 

 


