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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

1. Организиране на научни прояви 

Организираните през 2021 г. форуми бяха проведени в електронна среда, като 

факултетът осигури техническото оборудване: 

- ХХVII Епископ-Константинови четения на Факултета по хуманитарни науки – 

20 май 2021 г. 

- Онлайн лекция на тема: „Унгарски свидетелства за Североизточна България (от 

началото до 30-те г. на XX в.)― на доц. д.н.к. Венета Янкова – 8 април 2021 г. 

- Онлайн семинар на тема: „What is important to you in your own life? Cultural 

differences and consequences―, гост лектор д-р Неда Димитрова, Университет по 

мениджмънт Варна – 10 април 2021 г. 

- Онлайн семинар на тема: „Challenges and Solutions in Translation: From Theory to 

Practice―, гост лектори проф. д-р Н. Берин Аксой, Университет Атълъм, Анкара, 

Турция, д-р Гьокчен Хастюркоглу, Университет Атълъм, Анкара, Турция, доц. 

д-р Силвана Нешковска, Университет „Св. Климент Охридски―, Битоля, 

Македония, доц. д-р Соня Китановска-Кимовска, Университет „Св. Кирил и 

Методий―, Скопие, Македония, доц. д-р Катарина Гюрчевска Атанасовска, 

Университет „Св. Кирил и Методий―, Скопие, Македония и преподаватели от 

катедра Английска филология – 17 април 2021 г. 

- Онлайн семинар на тема: „Психолингвистика на билингвизма―, гост лектор 

проф. Христо Кючуков (Берлин) 25 април 2021 г. 

- Онлайн семинар на тема: „The Challenges Of Teaching And Learning In An Online 

Environment― с участието на преподаватели от катедрата, докторанти, старши 

учители по английски и студенти – 23 октомври 2021 г. 

-  

 



Шуменският университет, Факултетът по хуманитарни науки чрез Катедрата по 

история и теория на литературата бяха съорганизатори на I Международна славистична 

конференция, проведена на 11 май 2021 г. в Института за украински език към 

Националната академия на науките на Украйна. 

 

2. Организиране на творчески прояви 

Факултетът подкрепи членове на колектива за популяризиране на научните и 

творчески им постижения: 

 Минков, С. Участие в телевизионно предаване в Телевизия – Шумен 

„Разпадането на Югославия и съдбата на българите‖, 5.01.2021 г. 

 Минков, С. Участие в телевизионно предаване в Телевизия – Шумен „Албания и 

албанците‖, 19.01.2021 г. 

 Минков, С.  Участие в телевизионно предаване в Телевизия – Шумен „Албания 

и албанците, 2 част‖, 17.02.2021 г. 

 Минков, С.  Участие в телевизионно предаване в Телевизия – Шумен 

„Раждането на Република Турция‖, 7.05.2021 г. 

 Минков, С.  Участие в телевизионно предаване в Телевизия – Шумен 

„Раждането на Република Турция, 2 част‖, 8.06.2021 г. 

 

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 2021 г. участваха в следните научни събития в 

страната и в чужбина: 

- Костомаровский форум 24 – 28 мая 2021 г., Институт им А. Пушкина, 

Москва. Участие в Кръгла маса „Кириллица как культурный код―. 

- Международната годишна конференция на Института за български език 

„Проф. Любомир Андрейчин― 2021 (14-15 май 2021 г.) 

- IX Международна научно-практическа конференция в гр. Минск, Беларус 

«Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте 

межкультурной коммуникации» 

- Международная конференция ЧЕЛОВЕК И КОСМОС, посвященная 60-

летию полѐта первого человека в космос (Юрий Гагарин) и 40-летию 

космического полѐта единственного румынского космонавта (Дорин 

Думитру Прунарью), Бухарест, 5-6 июня 2021 г. 

- V Международная научная конференция "Язык в координатах массмедиа" в 

рамках 60 научной конференции "СМИ в современном мире. Петербургские 

чтения" 1 июля, Санкт-Петербург, 2021. 

- III Национална конференция „Светът на българина през XX век‖. 17-18 юни 

2021 г., Димитровград. 

- Научна конференция „Детето, децата, детството (Етнокултурни аспекти). 

Сопот, 1 юни 2021 г. 

- I. Uluslararası Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Sempozyumu, 

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, 20-21 Mayıs 2021, İzmir. 

- І Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам’яті святих Кирила 

і Мефодія.  Харків — Шумен 11 травня 2021 

 

Проектът съфинансира също и участие на докторанти и студенти във външни 

научни форуми. 



- Двадесет и третата национална научна конференция за студенти и 

докторанти (с международно участие) „Слово и идеологии―, посветена на 

200-годишнината от рождението на Георги С. Раковски (20 – 21 май 2021 г., 

гр. Пловдив). 

- I Научно-практической студенческой конференции «Актуальные проблемы 

современной лингвистики», Посвящѐнной 60-летию первого полѐта в космос 

(28 – 29 апреля 2021 г.), Москва. 

- Международна студентска конференция „Слово в языке, речи, тексте― на 

Бресткия държавен университет „А.С. Пушкин―, гр. Брест, Беларус на 20 и 

21 май 2021 г. 

 

4. Подпомагане на издателска дейност. 

 

Проектът финансира пълно или частично следните издания: 

- Годишник на Факултета по хуманитарни науки, Studia academica Šumenensia т. 9, 

Преславска книжовна школа, Том 22 и др.; 

- Издания от поредицата „Series Academica‖ 

- „Историкии‖, т. 15 

- Studia academica Šumenensia т. 9. 

- Съвместното издание „Limes Slavicus‖ Културни концепти на славянството. 

 

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 2021 г. бяха проведени в електронна среда. 

 


