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Научен център за православна култура и изкуства 

„Свети Архангел Михаил“ 

при ФХН на ШУ „Епископ Константин Преславски“ 

Zentrum für mediävistische Studien „St. Erzengel Mihael“ – 

Shoumen, Bulgarien 

=================================================================== 

 

ОТЧЕТ 

ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2012 ГОДИНА 

 

Концепт 1. Публикационна активност. 

Подобна на издадените в предходните години сборници: Другата българска 

литература. 125 години от рождението на Димитър Подвързачов (София: Дилок, 2009. 

– 262 с., ISBN 978-954-9994-92-6), Представи за българския литературен канон. Книга 

I (В. Търново: Фабер, 2009. – 216 с., ISBN 978-954-400-120-9) и Книга ІI (В. Търново: 

Фабер, 2010. – 238 с., ISBN 978-954-400-441-5), Сънища и безсъници (В. Търново: 

Фабер, 2011. – 138 с., ISBN 978-954-400-619-8) – Научният център за православна 

култура и изкуства „Свети Архангел Михаил“ няма.  

 

Публикации в сайта на Научния център 

 

През годините се наблюдава относително постоянен брой посещения на 

читатели в сайта, като от юни 2009 г., когато започна воденето му, до 10.09.2016 г. 

са общо 434 461 души.  

Статистическите данни за последната година – от септември 2015 г. до август 

2016 г. сочат следното:  

За 2015 г.: през септември – 3679; октомври – 16442; ноември – 4491; декември – 

15873-ма читатели, т.е. общо за четирите месеца – 40485 читатели.  

За 2016 г.: януари – 15467 читатели; февруари – 7514; март – 7906; април – 7235; 

май – 9961; юни – 11423; юли – 4390; август – 4748 читатели. Общо от януари до 

август включително – 68644 читатели.  

От 1 до 13 септември 2016 г. включително сайтът е посетен от 11 304 души.  
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Информация за всеки от посочените сборници има в сайта – в рубрика „Книги“ 

<http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/index.php?dlimit=6&p=1&df=670075&dflid=3>. 

Представени са анотации за книгата на проф. д-р Сава Сивриев „Екзегези. Из 

историята на българската литература“ (София: Карина – Мариана Тодорова, 2012. – 

327 с., ISBN 978-954-315-073-1) <http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=542443&df=670075&dflid=3>, както и за книгата 

на доц. д-р Стефан Стефанов „Евхаристията в катакомбното изкуство – образци, 

приемственост, литургически аспекти“ (изд. „Тола“, 472 с., с цветен снимков 

материал, ISBN 978-954-92990-1-4) <http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=545701&df=670075&dflid=3>. 

Публикувана е рецензия от д-р Ваня Колева за сборника „Болгарський фольклор 

Пiвнiчного Приазов’я“, или „Български фолклор от Северното Приазовие“ 

(Бердянск, Украйна, 2012), с народни умотворения на етническите българи – 

наследници на бежанци в Таврическа губерния. Материалите са записани и 

систематизирани от Оксана Борисовна Червенко, тогава аспирант на Института по 

изкуствознание, фолклористика и етнология „М. Т. Рилски“ към Националната 

академия на науките – Украйна, и са консултирани от доц. д-р Страшимир Цанов, д-р 

Ваня Колева, Донка Николова, Елеонора Василева <http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=544425&df=670075&dflid=3>.  

Включени са информация и снимки от събития, в които са участвали членове на 

Научния център: Представяне на сборника „Сънища и безсъници“ в Шумен – на 25 

април 2012 г. <http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=544997&df=766204&dflid=3>, и във Варна – на 9 

ноември 2012 г. <http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=545407&df=766204&dflid=3>. Презентация на 

книгата „Екзегези. Из историята на българската литература“ на проф. д-р Сава Сивриев 

във Варна, 11 октомври 2012 г. <http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=544996&df=766204&dflid=3>. Визуализации на 

проекти от инж. Красимир Велков – за православни църкви <http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=545043&df=766204&dflid=3> и за къщи: I част 

<http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=545062&df=766204&dflid=3> и II част 

<http://sveti-arhangel-
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mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=545075&df=766204&dflid=3>. Икони – копия от 

Тоня Цанева <http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=545120&df=766204&dflid=3>. Снимки на 

сребърния орел на кан Аспарух от Музея на град Запорожие (Украйна) и при 

поставянето на мемориална плоча на мястото, където през 1930 г. археологът Владимир 

Автономович Гринченко открива гроба на кан Аспарух <http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=545038&df=766204&dflid=3> – с доц. д-р 

Страшимир Цанов. Честване на паметта на Васил Левски в Бердянск, където е първият 

паметник на Апостола в Украйна – с доц. д-р Страшимир Цанов <http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=545128&df=766204&dflid=3>. 

В рубриката „Свети места“ на 20 ноември 2012 г. са публикувани три албума 

фотоси на проф. д-р Сава Сивриев из Света Гора Атон: Света Гора Атон 

<http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=545524&df=673185&dflid=3>; Зографски 

манастир – I част <http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=545537&df=673185&dflid=3>; Зографски 

манастир – II част <http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=545539&df=673185&dflid=3>, със снимки и на 

„История славеноболгарская о народах и о царех и святых болгарских и о всех деяния и 

бытия болгарская“ (1762) на преп. Паисий Хилендарски.  

В рубриката „Из България“ са дадени кратка справка и фотоси за църквата „Св. 

Архангел Михаил“ в гр. Вълчи дол, Варненска област <http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=543375&df=727166&dflid=3>. 

Продължава воденето на включения през 2009 г. Православен календар, който се 

актуализира месец за месец, като се дават отпратки към източници с цел разширяване 

на информацията за празниците и светците, чествани във всеки ден от годината. 

Периодично, съобразно празниците в месеца, в рубрика „Размисли“ <http://sveti-

arhangel-mihail.dir.bg/_wm/library/?df=685926> се публикуват информативни материали 

и проповеди. А в рубриката, посветена на небесния покровител на Научния център, 

„Св. Арх. Михаил“ <http://sveti-arhangel-mihail.dir.bg/_wm/library/?df=689441>, са 

дадени „Молитвени стихове“ от покойния Доростолски митрополит Иларион.  

От 2012 г. е обособена рубрика In memoriam <http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/index.php?dlimit=6&p=1&df=766739&dflid=3> – след 
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кончината на проф. д.ф.н. Розалия Ликова (14.10.1922 – 08.04.2010) и архимандрит 

проф. д-р Павел Стефанов (23.12.1948 – 03.07.2012). 

 

Публикувани книги 

Сивриев, Сава. Екзегези. Из историята на българската литература. София: Карина 

– Мариана Тодорова, 2012. – 327 с., ISBN 978-954-315-073-1.  

Стефанов, Стефан. Евхаристията в катакомбното изкуство – образци, 

приемственост, литургически аспекти. Тола. – 472 с., с цветен снимков материал, ISBN 

978-954-92990-1-4.  

 

Публикации в научни сборници, списания 

Сивриев, Сава. За статията на Димитър Димов „Подсъзнателното в 

художественото творчество“. // Димитър Димов – век по-късно. Юбилеен сборник с 

нови изследвания по случай 100 години от рождението му. Съставителство и редакция: 

доц. д-р Мариета Иванова-Гиргинова, доц. д-р Елка Димитрова. Институт за 

литература – БАН. София: Карина – Мариана Тодорова, 2012, с. 153 – 158. 

Сивриев, Сава. Метаморфозата на Лазар (За „Лазар и Исус“ на Емилиян Станев). 

// НРБ-литературата: история, понятия, подходи. Сборник. София: Кралица Маб, 

Силуети, Деп. „Нова българистика на НБУ“, 2012.  

Цанов, Страшимир. Родина, патриотизъм и идеология в поезията на Вапцаров. // 

Одеска българистика, №7–8, 2009–2010, Одеса: Одеський национальный унiверситет, 

2012, с. 54–61. 

Цанов, Страшимир. Македонизъм и поезия – родината в творчеството на 

Вапцаров. // Матеріали I міжнародного науково-методичного семінару з болгарської 

мови, літератури, культури та історії. Збiрник тез. Міністерство освіти і науки, молодi 

та спорту України. Бердянський державний педагогічний університет. 17–18 травня 

2012 року. Бердянськ, 2012, с. 92-94. 

Цочева, Надежда. Човекът и историята в романите на Стефан Цанев „Мравки и 

богове“ и „Дунав мост“ на Георги Мишев. // Матеріали I міжнародного науково-

методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії. Збiрник тез. 

Міністерство освіти і науки, молодi та спорту України. Бердянський державний 

педагогічний університет. 17–18 травня 2012 року. Бердянськ, 2012, с. 96-97.  

Колева, Ваня. Магично и мистично в поезията на Петя Дубарова. // Творчеството 

на Петя Дубарова в българския и европейския литературен и културен контекст. 
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Сборник доклади от юбилейна научна конференция с международно участие, Бургас, 

2012. Съст. доц. д-р София Ангелова. Бургас, Libra Scorp, 2012, с. 88-95. 

Колева, Ваня. Играта „Да направим мост“, но и „Плетеница“, или „Станче“ – 

микрообраз на философията за живота у българите. // Матеріали I міжнародного 

науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії. 

Збiрник тез. Міністерство освіти і науки, молодi та спорту України. Бердянський 

державний педагогічний університет. 17–18 травня 2012 року. Бердянськ, 2012, с. 53-

55. 

Колева, Ваня. Роман „Аингм“ Дмитрия Плесецкого или поиск пути к духовному 

аристократизму. // Вневизм. Новое литературно-философское направление. Критика. 

Санкт-Петербург, 22.09.2012,<http://vnevizm.liveforums.ru/viewtopic.php?id=296#p1881>.  

 

Концепт 2. Работа по проекти. 

Проект на доц. д.ф.н. Димитър Дунков – „Старобългарският превод на 

библейската книга Царства. Текст. Старобългарско-гръцки и Гръцко-старобългарски 

речник. Анализ“. Около 4200 машинописни страници. Собствено финансиране. През 

периода 2012 – 2016 г. е възобновена работата по изданието, прекратена през 2001 г. 

поради екзистенциални причини. В момента върви окончателна проверка на текста на 

научното издание. Вероятен срок за завършване и публикуване в електронен вид – края 

на 2017 г.  

Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския 

модернизъм <http://bgmodernism.com/>. Участие на д-р Надежда Цочева (като външен 

сътрудник) в проект към БАН по направление „Нова и съвременна българска 

литература“. Институт за литература – БАН, финансиран от Фонда за научни 

изследвания през 2012 – 2015 г. 

 

Участия в научни конференции 

Сивриев, Сава. Ботевите календари. // Национална научна конференция 

„Календарът в литературата“. ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 4 

октомври 2012. 

Сивриев, Сава. Иван Шишманов за Захари Стоянов. // Национална научна 

конференция: 150 години от рождението на Иван Д. Шишманов (Под патронажа на 

Вицепрезидента на Република България г-жа Маргарита Попова). ИЛ при БАН, София, 

20-22 ноември 2012. 
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Димитров, Ивайло. Константин Величков за литературата („Любен Каравелов. 

Критическа студия“). // Традиционни студентски филологически четения „Югозападен 

университет 2012“. Благоевград, 11 май 2012 г. 

 

Концепт 3. Организирани мероприятия. 

Преподавателска дейност 

Преподавателска дейност на доц. д.ф.н. Димитър Дунков в Университет 

Пасау, Германия, Институт за Нова и Най-нова история на Източна Европа и 

нейните култури. 2011/2012 г. – летен семестър: 

Лекция – тема: Serbien, Montenegro und Albanien auf dem Weg zur EU – Институт: 

Neue und Neueste Geschichte Osteuropa, Passau. 

Семинар: Kulturelle Zentren Europas. Athos. 25.05. – 01.06.2012. – Институт: Neue 

und Neueste Geschichte Osteuropa, Passau.  

Изложба: Ausstellung „Das goldene Byzanz“. Schloss Schallaburg. – Институт: Neue 

und Neueste Geschichte Osteuropa, Passau 

Преподавателска дейност на доц. д.ф.н. Димитър Дунков във Висше народно 

училище в Линц, Австрия (VHS Linz, Austria).  

2011/2012 г. – летен семестър. Лекция: Bulgarisch Mittelstufe. – VHS Linz 

2012/2013 г. – зимен семестър. Лекции – теми: 

Bulgarisch. 

Bulgarisch für Kinder und Jugendlichen 

Bulgarisch Mittelstufe 

Bulgarisch für Anfänger 

Metropolen Osteuropas. Bukarest.Zagreb. Ljubljana, Budapest, Krakau 

Преподавателска дейност на доц. д.ф.н. Димитър Дунков в Българско 

училище „Орфей“ – Линц, Австрия, на което е основател (2009) и училищен 

ръководител от 2009 до 2014 г. За учебната 2011/2012 г. общият хорариум е 114 учебни 

часа. 

Българското училище „Орфей“ – Линц, Австрия (Bulgarische Schule „Orfej“ – 

Linz, Österreich), е включено в пограмата на МОН „Български неделни училища в 

чужбина“. През учебните 2012 – 2016 г. са проведени ежеседмични учебни занятия по 

предметите „Български език и литература“, „История на България“, „География на 

България“ и „Роден край“ за ученици от 1. до 12. клас съобразно програмата на МОН – 

София. Общ хорариум: 620 учебни часа. Подготвени са двама матуранти по български 
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език. NB!  Това са първите абитуриенти сред българската диаспора в чужбина, успешно 

положили международна матура (IB) по български език.   

Програма „Радио България“ на вълните на RadioFRO Линц, Австрия 

(Programm Radio Bulgaria auf den Wellen von RadioFRO Linz, Österreich). Доц. д.ф.н. 

Димитър Дунков е основател (2003), водещ и продуцент на радиопрограмата. От 2003 

г. насам са осъществени 108 едночасови радиопредавания на български и немски с 

основни рубрики:  

• „Здравейте, земляци“ (Природа, фолклор, култура на България). 

• „Векове от слава“ (История на България, паметни дати и личности). 

• „Здравейте, съседи“ (България и нейните съседи). 

• „С гайда и йоделин“ (Взаимовръзките на България и Австрия. Приносът 

на България в европейската култура и цивилизация). 

• „Детско радиоутро“ (Предавния с участието на ученици от БУ „Орфей“ в 

Линц и училища от българската диаспора в чужбина). 

През периода 2012 – 2016 г. са излъчени 49 радиопредавания, като за 2012 г. те са 

10. 

От 7 ноември 2009 г., когато бе юбилейното 50-о предаване на „Радио България“ 

на вълните на RadioFRO – Линц, програмата може да се слуша и чрез сайта на Научния 

център за православна култура и изкуства „Свети Архангел Михаил“ <http://sveti-

arhangel-mihail.dir.bg/_wm/library/index.php?df=701860&dflid=3>. (NB: Във времето 

проследихме, че читателите на сайта проявяват интерес към радиоизлъчванията и 

затова предварително анонсираме програмата за всяко предаване.) 

В сайта на Центъра <http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=541607&df=717420&dflid=3> може да се чуе и 

репортаж на доц. д.ф.н. Димитър Дунков за г-жа П. Ценова, избрана за „Българка на 

годината“, а също и нещо кратко за Българското училище „Орфей“ в Линц, за 

радиопредаванията с учениците, което е излъчено по TV „БНТ – Свят“ на 9 март 2012 г. 

(след 6-та минута на предаването) <http://bnt.bg/bg/productions/about/19/az_se_vyrnah>. 

 

Обществена дейност 

Българско-австрийски клуб „Орфей“ в Линц, Австрия (Bulgarisch-österreichischer 

Klub „Orpheus“ Linz, Österreich). Доц. д.ф.н. Димитър Дунков е основател на клуба 

(2005) и негов ръководител. Основна дейност: отбелязване на дати и празници с 

българско участие и тематика, филмови вечери, екскурзии из България и балканските 
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страни. През 2012 – 2016 г. са проведени общо: филмови вечери – 60; дати и празници – 

6; екскурзии – 5.  

Други 

На 24 януари 2012 г. проф. д-р Сава Сивриев представи по Телевизия Шумен 

сборника „Сънища и безсъници“ (Велико Търново: Фабер, 2011). Първите отзиви са 

позитивни, книгата се приема добре. 

На 25 април 2012 г. в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ (Камерна 

зала) – Шумен, д-р Надежда Цочева представи сборника „Сънища и безсъници“ 

(Велико Търново: Фабер, 2011). 

На 11 октомври 2012 г. по телевизия „Черно море“ – Варна, в предаването 

„Кредит на доверие“ с Геновева Донкова, е излъчен разговор с проф. д-р Сава Сивриев 

и д-р Ваня Колева – за неговата книга „Екзегези. Из историята на българската 

литература“ (София: Карина – Мариана Тодорова, 2012. – 327 с.). Обсъжданите 

проблеми са: за пътищата на българската етнокултура и литература. За религиозността 

и изборите, които всеки отделен човек прави за себе си. За секуларизацията и 

последиците от нея върху човешката менталност.  

На 11 октомври 2012 г., но от 18 ч. в книжарница „Сиела“ във Фестивалния и 

конгресен център – Варна (бул. „Сливница“ № 2), книгата на проф. д-р Сава Сивриев – 

„Екзегези. Из историята на българската литература“ (София: Карина – Мариана 

Тодорова, 2012. – 327 с.), представи д-р Ваня Колева. Мигове от срещата с почитатели 

на словото са запечатани и може да се видят в сайта на Научния център <http://sveti-

arhangel-mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=544996&df=766204&dflid=3>.   

На 9 ноември 2012 г. в салона на отдел „Изкуство“ към Регионална библиотека 

„Пенчо Славейков“ – Варна (ул. „Ген. Паренсов“ № 3), беше представен сборникът 

„Сънища и безсъници“ (В. Търново: Фабер, 2011), който съдържа разширен, допълнен 

или редактиран вариант на доклади, четени на националната научна конференция под 

наслов „Сънищата на Пенчо Славейков и безсъниците на Пейо Яворов“ (Шумен, 2007). 

Срещата с читателите откри г-жа Кристиана Димчева от Регионалната библиотека, а по 

проблеми около сборника говориха: проф. д-р Сава Сивриев (съставител и отговорен 

редактор), доц. д-р Страшимир Цанов, доц. д-р Младен Енчев, д-р Надежда Цочева и д-

р Ваня Колева. Бележки за срещата са дадени в сайта на Научния център <http://sveti-

arhangel-mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=545407&df=766204&dflid=3>, а в сайта 

на Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ е представен албум, нагледно разказващ 

за събитието <http://www.libvar.bg/culture/2012/november-2012/album/index.html>. 
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На 30.12.2012 г. в сп. „Градското списание“ – Варна, е публикувано интервю с 

доц. д-р Страшимир Цанов: „Тенденцията на бездуховността не подминава и 

хуманитарното образование“ <http://www.urban-

mag.com/bg/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8

%D1%80+%D0%A6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%3A+%D0%A2%D0%B5%D

0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0+%D0

%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0

%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B5+%D0

%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0

%B8+%D1%85%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%

80%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B

7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/4123>. Отпратка към 

интервюто е предложена в сайта на Научния център <http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=553980&df=717420&dflid=3>. 

 

Рецензии 

Колева, Ваня. „Екзегези. Из историята на българската литература“ на Сава 

Сивриев. // КИЛ (Култура, изкуство, литература), Варна, год. ХХI, 2012, № 4-5 (329), 

април-май, с. 7. 

Колева, Ваня. „Екзегези. Из историята на българската литература“ на Сава 

Сивриев. Оригинален авторски прочит на литературния и културния процес. // 

Културни новини, 08.10.2012, 16:10, <http://kulturni-

novini.info/news.php?page=news_show&nid=15531&sid=4>. 

Колева, Ваня. Книгата на Сава Сивриев „Екзегези. Из историята на българската 

литература“. // Литературен вестник, год. 21, бр. 42, София, 19-31.12.2012, с. 7, 

<http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1312.pdf>. 

Колева, Ваня. Сборникът „Болгарський фольклор Пiвнiчного 

Приазов’я“/„Български фолклор от Северното Приазовие“ (Издаден през 2012 г. в 

Бердянск, Украйна). // Литература и общество, бр. 4 (23), Варна, август 2012, с. 1-3. 

Също: LiterNet, 28.08.2012, № 8 (153), <http://liternet.bg/publish/vkoleva/severno-

priazovie.htm>. Също в сайта на Научния център, <http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=544425&df=670075&dflid=3>. 

Колева, Ваня. „На варненската сцена – „Американска рулетка“. За премиерното 

заглавие в януарския афиш на варненския Драматичен театър за 2012 година – пиесата 
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„Американска рулетка“ от съвременния украински драматург Александър Мардан. // 

Електронен сайт на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ – Варна, Театрално-

музикален продуцентски център, 21.01.2012. Също в: КИЛ (Култура, изкуство, 

литература), Варна, год. ХХI, 2012, № 1 (325), януари, с. 1-10. 

 

Проф. д-р Сава Сивриев, 

ръководител на Научния център за православна 

култура и изкуства „Свети Архангел Михаил“ 

 

 

 

Д-р Ваня Колева, 

научен секретар за България на Научния център 

 

Шумен, 15.01.2013 г. 
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ОТЧЕТ 

ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА 

   

Концепт 1. Публикационна активност. 

Публикации в сайта на Научния център 

Представени са анотации за книгата на доц. д-р Страшимир Цанов „Историята 

– събития и текстове“ (Шумен: Университетско издателство Епископ Константин 

Преславски, 2013. – 190 c.) <http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=547405&df=670075&dflid=3>, и на д-р Ваня 

Колева „Часовникът и воденицата. Българският фолклор и литература“ (София: 

Карина – Мариана Тодорова, 2014. – 242 с., ISBN 978-954-315-078-6) <http://sveti-

arhangel-mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=550039&df=670075&dflid=3>. 

Информация и снимки от събития, в които са участвали членове на Научния 

център: За концерта по повод 70-годишнината на доц. Димитър Димитров <http://sveti-

arhangel-mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=546386&df=766204&dflid=3>, на който 

бе поканен проф. д-р Сава Сивриев. За Десетия кинофестивал Crossing Europe – Линц, 

Австрия <http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=547411&df=766204&dflid=3>. За изложбата на 

Надя Масун „Алиса в страната на Запата“ в Шумен <http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=547466&df=766204&dflid=3>. 

В рубриката „Свети места“ са публикувани фотоси на проф. д-р Сава Сивриев 

от Витлеем: улици и сгради <http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=550101&df=673185&dflid=3> [29.11.2013]; из 

вътрешното пространство на храма <http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=550108&df=673185&dflid=3> [30.11.2013] и 

икони от храма <http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=550134&df=673185&dflid=3> [2.12.2013]. Снимки 

от манастира „Свети Сава Освещени“ край Иерусалим <http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=550141&df=673185&dflid=3>, в петата от които 

се разпознава покойният проф. д.и.н. Тотю Тотев, един от основателите и 

дългогодишен член на Научния център.  
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Продължава воденето на Православния календар и съответно – свързани с 

различните празници сказки от рубриката „Размисли“ <http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/?df=685926>.  

Продължават излъчванията през сайта на предаванията на „Радио България“ на 

вълните на RadioFRO Линц, Австрия. 

С тъга уплътняваме рубриката In memoriam <http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/index.php?dlimit=6&p=1&df=766739&dflid=3> – с кончината на 

Първан Стефанов (1.01.1931 – 31.12.2012), проф. д-р Славчо Вълчанов (1940 – 2013), 

проф. д.ф.н. Виктор Маркович Живов (5.02.1945 – 17.04.2013), Митрополит Кирил 

Варненски и Великопреславски (8.06.1954 – 9.07.2013). 

 

Публикувани книги 

Делов, Константин. „Bar Jeremy“. София: Карина – Мариана Тодорова, 2013. 

Кръстева-Петрова, Денка. Политически метафори и сюжети в руската 

литература на XVIII – XIX век (Литература – идеологическа история – неофициални 

разкази за двореца). Шумен: Университетско издателство Епископ Константин 

Преславски, 2013. – 315 с. 

Цанов, Страшимир. Историята – събития и текстове. Шумен: Университетско 

издателство Епископ Константин Преславски, 2013. – 190 c., ISBN 978-954-577-675-5. 

 

Публикации в научни сборници, списания 

Сивриев, Сава. Обществото и певецът. // Любословие. Т. 13. Герои и антигерои. 

Шумен: УИ Епископ Константин Преславски, 2013, с. 110-138, 

<http://shu.bg/sites/default/files/izdaniq/LIUBOSLOVIE_13_NEW.pdf>.  

Сивриев, Сава. Обществото и певецът. // Матеріали II міжнародного науково-

методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії. Збiрник тез. 

Міністерство освіти і науки України. Бердянський державний педагогічний 

університет. 16–17 травня 2013 року. Бердянськ, 2013, с. 74-77. 

Цанов, Страшимир. Драмата „Ивайло“ на Ив. Гешов – историята като поука и 

пример. // Матеріали II міжнародного науково-методичного семінару з болгарської 

мови, літератури, культури та історії. Збiрник тез. Міністерство освіти і науки України. 

Бердянський державний педагогічний університет. 16–17 травня 2013 року. Бердянськ, 

2013, с. 83-85. 
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Цочева, Надежда. Меланхолия и молитвеност в поезията на Николай Лилиев. // 

Матеріали II міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, 

літератури, культури та історії. Збiрник тез. Міністерство освіти і науки України. 

Бердянський державний педагогічний університет. 16–17 травня 2013 року. Бердянськ, 

2013, с. 85-87. 

Колева, Ваня. Документална точност и приказност (Три пиеси на проф. д-р 

Надежда Драгова и Първан Стефанов). // Матеріали II міжнародного науково-

методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії. Збiрник тез. 

Міністерство освіти і науки України. Бердянський державний педагогічний 

університет. 16–17 травня 2013 року. Бердянськ, 2013, с. 63-65. 

Колева, Ваня. Назоваването на жените у Любен Каравелов и Иван Вазов. // Света 

гора. Алманах за литература, наука и изкуство. № 12 („Л“). Издание на ВТУ „Св. св. 

Кирил и Методий“, 2012/2013. Гл. ред. проф. Сава Василев. Велико Търново: Фабер, 

2013, с. 575-586. 

 

Концепт 2. Работа по проекти. 

Продължава работата по проекта на доц. д.ф.н. Димитър Дунков – 

„Старобългарският превод на библейската книга Царства. Текст. Старобългарско-

гръцки и Гръцко-старобългарски речник. Анализ“.  

Продължава проектът „Дигитализация и концептуализация на литературното 

наследство на българския модернизъм“ <http://bgmodernism.com/> с участие на д-р 

Надежда Цочева (като външен сътрудник).  

 

Участие в конференции 

Сивриев, Сава. Иван Вазов за „Торгующим во храме“ на Леонид Андреев. // 

България и Русия (XVIII – XXI в.) – стереотипи и деконструкции. Българо-руски 

научен проект. Институт за литература при БАН и Институт за славянознание при 

РАН. София, 17 май 2013.  

 

Концепт 3. Организирани мероприятия. 

Преподавателска дейност на доц. д.ф.н. Димитър Дунков в Университет 

Пасау, Германия, Институт за Нова и Най-нова история на Източна Европа и 

нейните култури. 2012/2013 г. – летен семестър. Теми: 
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Griechenland im 19. und 20. Jh. Geschichte, Kultur, Wirtschaft. Wechselbeziehungen 

mit Deutschland. 

Von Plovdiv nach Istanbul: Byzanz und das Osmanische Reich. Exkursion vom 19.-

26.5.2013. 

Преподавателска дейност на доц. д.ф.н. Димитър Дунков във Висше народно 

училище в Линц, Австрия (VHS Linz, Austria).  

2012/2013 г. – летен семестър. Лекции – теми: 

Bulgarisch. 

Verfilmte Literatur I. Russische Literatur 

Bulgarisch für Kinder und Jugendlichen 

Bulgarisch Mittelstufe 

Bulgarisch – Einzeltraining mit Zugang zum LeWi 

Bulgarien – ein kulturhistorischer Streifzug 

Kulturgeschichte Bulgariens – Fortsetzungskurs 

2013/2014 г. – зимен семестър. Лекции – теми: 

Das literarische Sankt Petersburg 

Bulgarien – ein kulturhistorischer Streifzug II 

Bulgarisch A1 

Bulgarisch A1. Einzelntraining 

Bulgarisch für Kinder und Jugendliche A1 

Bulgarisch B1 

Bulgarisch 

Програма „Радио България“ на вълните на RadioFRO Линц, Австрия 

(Programm Radio Bulgaria auf den Wellen von RadioFRO Linz, Österreich). Автор и водещ 

– доц. д.ф.н. Димитър Дунков, като за 2013 г. са излъчени 11 радиопредавания. 

Информация на доц. д.ф.н. Димитър Дунков за Десетия кинофестивал Crossing 

Europe, проведен в Линц, Австрия, в периода 23 – 28.04.2013 г., е дадена в сайта на 

Научния център <http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=547411&df=766204&dflid=3>. 

Други 

Проф. д-р Сава Сивриев бе поканен и присъства на 21 януари 2013 г. от 19,00 часа 

в зала „България“ – София, на юбилейния концерт по случай 70-годишнината на доц. 

Димитър Димитров – 35 години диригент на катедрален хор „Св. Ал. Невски“ и 45 
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години диригент на камерен ансамбъл „Св. Йоан Кукузел Ангелогласният“ и негов 

съосновател. 

От 8 до 28 май 2013 г. в Градската художествена галерия „Елена Карамихайлова“ 

– Шумен (ул. „Цар Иван Александър“, № 81), със съдействието на г-жа Изабел Тежес, 

Посланик на Мексиканските съединени щати в Будапеща, е представена самостоятелна 

фотографска изложба на мексиканската художничка Надя Масун под наслов „Алиса в 

страната на Запата“. В сайта на Научния център: <http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=547466&df=766204&dflid=3>. 

На 20 декември 2013 г. в салона на Сдружение на писателите – Варна, д-р Ваня 

Колева представя книгата на Никола Анков „Отвесно време“.  

 

Рецензии 

Колева, Ваня. „Епистоларно с капчици от роза“ на Никола Анков. // КИЛ 

(Култура, изкуство, литература), год. 22, № 5-6 (342), Варна, май-юни 2013, с. 14. 

Колева, Ваня. „Не бързай, ден“ на Иван Едрев и стремежът на човек към доброта. 

// КИЛ (Култура, изкуство, литература), год. 22, № 7-8 (344), Варна, юли-август 2013, с. 

13.  

Колева, Ваня. „Гоблен от светлина“ на Дима Димитрова – молитва и благослов за 

красотата. // КИЛ (Култура, изкуство, литература), год. 22, № 10 (346), Варна, октомври 

2013, с. 4. 

Колева, Ваня. За природата и културата в „Писма от Източния Балкан“ на Марин 

Бояджиев. // КИЛ (Култура, изкуство, литература), год. 22, № 11 (347), Варна, ноември 

2013, с. 9. 

 

 Проф. д-р Сава Сивриев, 

ръководител на Научния център за православна 

култура и изкуства „Свети Архангел Михаил“ 

 

 

 

Д-р Ваня Колева, 

научен секретар за България на Научния център 

 

Шумен, 22.01.2014 г. 
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ОТЧЕТ 

ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2014 ГОДИНА 

 

Концепт 1. Публикационна активност. 

Публикации в сайта на Научния център 

Показано е представянето на книгата на д-р Константин Делов „Bar Jeremy“ 

(София: Карина – Мариана Тодорова, 2013) от проф. д-р Сава Сивриев на 21 

февруари 2014 г. в Художествената галерия „Елена Карамихайлова“ – Шумен 

<http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=550983&df=766204&dflid=3>. Публикувана е и 

рецензия за книгата <http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=552238&df=670075&dflid=3>. 

В рубриката „Свети места“ са представени фотоси на проф. д-р Сава Сивриев 

из Румъния: църквата „Св. Георги“ в Тулча – надгробия <http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=552253&df=673185&dflid=3>; вътрешното 

пространство на храма <http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=552251&df=673185&dflid=3> и иконостаса, като 

на две от снимките могат да се видят проф. д.и.н. Тотю Тотев и проф. д-р Сава 

Сивриев <http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=552250&df=673185&dflid=3>. Из Сърбия: 

църквата „Св. Сава“ и манастири във Фрушка гора и Сърбия – I част <http://sveti-

arhangel-mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=552961&df=673185&dflid=3> и II част 

<http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=552972&df=673185&dflid=3>. Из манастири 

край Скопие: I част – църквата „Свети Спас“ (XIV в.) – с. Кучевище <http://sveti-

arhangel-mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=553212&df=673185&dflid=3>; II част – 

манастир „Свети Никита“ – с. Горньани <http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=553214&df=673185&dflid=3>; III част – 

Марковият манастир и църквата „Св. Димитър“, XIV век <http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=553252&df=673185&dflid=3>; IV част – 

манастирска църква „Свети великомъченик Пантелеймон“ <http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=553257&df=673185&dflid=3>; V част – манастир 
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„Пресвета Богородица“ <http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=553264&df=673185&dflid=3>.  

Преактуализират се Православният календар и рубриката „Размисли“ <http://sveti-

arhangel-mihail.dir.bg/_wm/library/?df=685926>.  

В In memoriam <http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/index.php?dlimit=6&p=1&df=766739&dflid=3> е отдадена 

почит към художника Явор Цанев (13.10.1956 – 1.10.2014) и всеотдайно работилата за 

популяризацията на българската литература и култура в Унгария и Средна Европа и 

член на Научния център – д-р Елвира Катуш (25.05.1950 – 21.11.2014). 

 

Публикувани книги  

Тотев, Тотю, Евтимов, Деян. Двама шуменски иконописци (Никола Василев, 

Васил Беделев). Шумен, 2014. – 82 с. с илюстрации. 

Чавдарова, Дечка. Творчеството на Лермонтов. Шумен: Университетско 

издателство Епископ Константин Преславски, 2014. – ISBN 978-954-577-730-1. 

Кръстева-Петрова, Денка. Из тематичните паркове на руската култура и 

литература (културен контекст и литературна тематична линия). Шумен, 

Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2014. – 260 с. 

Колева, Ваня. Часовникът и воденицата. Българският фолклор и литература. 

София: Карина – Мариана Тодорова, 2014. – 242 с., ISBN 978-954-315-078-6. 

  

Публикации в научни сборници, списания 

Сивриев, Сава. Библия. // Енциклопедия Българско възраждане (Литература. 

Периодичен печат. Литературен живот. Културни средища). Т. 1, А-Й. София: 

Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2014, с. 73-74. 

Сивриев, Сава. Сатирическото и философическото познание на Стоян 

Михайловски. // Любословие, № 14. Библиотеката. УИ на ШУ „Епископ Константин 

Преславски“. Шумен, 2014, с. 171-198.  

Сивриев, Сава. За „Стихове пиитически“ на Никифор и Иеротей. // Култура, 

история, поезия. Надежда Драгова и Първан Стефанов в българската култура и наука. 

Сборник с изследвания. Съст.: проф. д.ф.н. Румяна Дамянова. София, Издателски 

център „Боян Пенев“, 2014, с. 252-257. 
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Сивриев, Сава. Творецът и творчеството в лириката на Иван Вазов. // Юбилеен 

сборник, посветен на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Добрин Добрев. Шумен, 2014, с. 

207-214. 

Сивриев, Сава. „Очите на Арабия“ на Николай Райнов в контекста на българския 

символизъм. // Електронен сборник Николай Райнов (1889 – 1954). Отг. ред. проф. 

д.ф.н. Добрин Добрев. Шумен, 2014. 

Трендафилов, Христо. Походната библиотека на цар Симеон. // Любословие, № 

14. Библиотеката. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, 2014, с. 

9-17. 

 Трендафилов, Хр. О театрализации истории: спектакл царя Симеона у стен 

Константинополя в 924 г. // Факты и знаки: Исследования по семиотике истории. 

Выпуск 3. Москва, 2014.  

Трендафилов, Хр. Константинополският текст. // Филология и текстология. 

Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. Уйлям Федер. Шумен, 2014, с. 

71-97. 

Трендафилов, Хр. Хронографиконът в Архивския сборник. // Преславска 

книжовна школа. Т. 14. Шумен, с. 291-297. 

Чавдарова, Дечка. „Казаларската царица“ – „Анна Каренина“ по български? // 

Via signorum. 1. Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Добрин 

Добрев. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2014, с. 31-41; 

също: Електронно списание LiterNet, 28.01.2015, № 2 (183), 

<http://liternet.bg/publish22/d_chavdarova/vazov.htm>.  

Чавдарова, Дечка. Руският поет-символист против библиотеката (Брюсов и 

Блок). // Любословие, № 14. Библиотеката. Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“, 2014, с. 41-53. 

Чавдарова, Дечка. Идеята за съшитостта на Гоголевия „Шинел“ и съвременното 

руско гоголеведение. // Изплъзващият се предмет на литературознанието. Невидимата 

школа. Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет Коларов. София, „Литературен 

вестник“, 2014, с. 299-310. 

Чавдарова, Дечка. Лермонтовский римейк сюжета „кавказский пленник“. // 

Biblioteca Slavica Savariensis. Tomus XIV. Сборник научных трудов, посвященных 200-

летнему юбилею М. Ю. Лермонтова. „Мы почти всегда извиняем то, что понимаем“. 

Szombathely, 2014, с. 202-207.   
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Чавдарова, Дечка. Киносюжетът „От Русия с любов“ – разрушаването на 

клишето като клише“. // Епископ-Константинови четения – 20. Контакти и конфликти. 

Шумен, 2014, с. 27-34.   

Чавдарова, Дечка. Читающий, цитирующий, пишущий человек в прозе 

Шукшина. // Studia Hungaro-Bulgarica. Tomus 3. Sumen-Szeged, 2014, s.227-233. 

Кръстева-Петрова, Денка. Библиотеката в търсене на идеалния владетел: 

приказката за розата и двореца от периода на руския романтизъм. // Любословие, № 14. 

Библиотеката. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин 

Преславски“, 2014, с. 29-40. 

Кръстева-Петрова, Денка. „Медният конник“ на А. С. Пушкин като 

метафоризирана история на общественото договаряне в Петербургска Русия. // VIA 

SIGNORUM. 1. Юбилеен сбоpник, посветен на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Добрин 

Добрев. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2014, 

с. 127-138. 

Кръстева-Петрова, Денка. Вторая Болдинская осень в творчестве Пушкина 

(1833): цикл повестей о петербургском периоде русской истории. // Класика и канон в 

руската литература. Университетският поглед. Сборник текстове. София, „Факел“, 

2014, с. 52-58. 

Цанов, Страшимир. Човекът и войната в поезията на Димитър Подвързачов. // 

Войните 1912 – 1918. Днешен поглед и интерпретации. Сборник. Велико Търново: НБ 

П. Р. Славейков, 2014, с. 220–231. 

Цанов, Страшимир. „Цар Симеон“ на Петко Тодоров – историческа тема и 

модерност. // Български език и литература. Научно списание. Год. LVI. Кн. 2, София, 

2014, с. 131-145. 

Цанов, Страшимир. „Цар Симеон“ на Петко Тодоров – историческа тема и 

модерност. // Български език и литература,  2014,  № 2, с.131–145. 

Цанов, Страшимир. Човекът и войната в поезията на Димитър Подвързачов. // 

Войните 1912 – 1918. Днешен поглед и интерпретации. Сборник. Велико Търново: НБ 

П. Р. Славейков, 2014, с. 220–231. 

Цанов, Страшимир. Хаджи Димитър и Ботев в българския исторически календар. 

// Календарът в литературата/културата. Шумен: УИ Епископ Константин Преславски, 

2014, с. 241–249. 
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Цанов, Страшимир. Хаджи Димитър и Ботев в българския исторически календар. 

// Календарът в литературата и културата. Шумен, Университетско издателство 

„Епископ Константин Преславски“, 2014, с. 241-249.   

Цанов, Страшимир. „Немили-недраги“ на Вазов и субкултурата на българските 

хъшове. // Slovanske reminiscencie. Zbornik prispevkov venovany Dr. h.c. doc. PhDr Lubici 

Babotovej. CSc., pri prilezitosti jej zivotneho jubilee. Presov, 2014. 

Цанов, Страшимир. Историографският оценъчен дискурс за цар Симеон – 

книжовникът срещу война. // Матеріали III міжнародного науково-методичного 

семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії. Збiрник тез. Міністерство 

освіти і науки України. Бердянський державний педагогічний університет. 15–16 

травня 2014 року. Бердянськ, 2014, с. 79-81. 

Стефанов, Стефан. Църковнославянските служби на св. св. Кирил и Методий в 

съвременното богослужение (богословско-литургически аспекти). // Св. св. Кирил и 

Методий и Българският златен век. Сборник с научни доклади, представени на 

Международния симпозиум, посветен на 1120 години от обявяването на Велики 

Преслав за столица на България. Проведен в гр. Велики Преслав на 1 – 3 ноември 2013 

г. Велико Търново, „Фабер“, 2014, с. 530-542. ISBN 978-619-00-0138-6. 

Стефанов, Стефан. Монографията „Християнството и войната“ (1943) от Борис 

Попов – богословски и духовно-нравствени аспекти. (По случай 70 години от 

издаването на съчинението.) // Историкии. Сборник с научни доклади. Велико Търново, 

„Фабер“, 2014, с. 323-335. ISBN 978-619-00-0150-8. 

Янакиева, Цветанка. Иван-Александровият сборник от 1348 г. – от Златния до 

Сребърния век. // Преславска книжовна школа. Т. 14. Шумен, 2014. 

Янакиева, Цветанка. Нормативно-языковые анахронизмы в сборнике 

болгарского царя Ивана Александра 1348 года. // Чтения, посвященые дням славянской 

письменности и культуры. Сборник статей по материалам международной научной 

конференции. Чебоксары, 2014. 

Колева, Ваня. Документална точност и приказност (Три пиеси на проф. Надежда 

Драгова и Първан Стефанов). // Култура, история, поезия. Надежда Драгова и Първан 

Стефанов в българската култура и наука. Сборник с изследвания. Съст.: проф. д.ф.н. 

Румяна Дамянова. София, Издателски център „Боян Пенев“, 2014, с. 116-136. 

Колева, Ваня. За всичко си има време. // Времето на Балканите: Език, история, 

памет. Научноизследователски проект на Шуменския университет „Епископ 

Константин Преславски“. Под ред. доц. д-р Венета Янкова, доц. д-р Ирина Саръиванова 
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(ISBN 978-954-577-879-7). Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин 

Преславски“, 2014, с. 132-138. 

Колева, Ваня. Смях и страх в повестта „Чичовци“ на Иван Вазов. // Матеріали III 

міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури 

та історії. Збiрник тез. Міністерство освіти і науки України. Бердянський державний 

педагогічний університет. 15–16 травня 2014 року. Бердянськ, 2014, с. 71-73. 

Колева, Ваня. За поетиката на женския образ в „Градът. Поема на тайните“ на 

Николай Райнов. // Николай Райнов в българската култура (от теософията до 

идеологическия компромис). Научноизследователски проект на Шуменския 

университет „Епископ Константин Преславски“ по повод 60 години от смъртта на 

Николай Райнов (1.01.1889 – 2.05.1954). Отг. ред. проф. д.ф.н. Добрин Добрев. – В: 

електронния сборник Николай Райнов (1889-1954), Шумен, 2014. 

Цочева, Надежда. Календарът в контекста на българския авангард 

(„Експресионистично календарче за 1921 г.“ от Г. Милев). // Календарът в литературата 

и културата. Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски“, 2014. 

Цочева, Надежда. Календарът в контекста на българския авангард 

(„Експресионистично календарче за 1921 г.“ от Г. Милев). // „Българско и модерно“. 

Към изучаването на новата българска литература, Съст. Елка Димитрова, София, 

Издателски център „Б. Пенев“ – Институт за литература – БАН, 2014. 

Цочева, Надежда. Календарът в контекста на българския авангард 

(„Експресионистично календарче за 1921 г.“ от Г. Милев). // Дигитализация и 

концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм 

<http://bgmodernism.com/> Участие в проект към БАН (като външен сътрудник) по 

направление „Нова и съвременна българска литература“. Институт за литература – 

БАН, финансиран от Фонда за научни изследвания през 2012-2015 г. Електронна 

публикация, 2014 г. 

Цочева, Надежда. Синтез и декоративност (Диалогът Д. Аврамов – Ч. Мутафов). 

// Матеріали III міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, 

літератури, культури та історії. Збiрник тез. Міністерство освіти і науки України. 

Бердянський державний педагогічний університет. 15–16 травня 2014 року. Бердянськ, 

2014, с. 82-85. 

Цочева, Надежда. Човекът пред лицето на бога – архетипни модели в „Градушка“ 

на П. Яворов, „Напаст божия“ на Елин Пелин и „През чумавото“ на Й. Йовков. // 

Йордан Йовков. Разночетения. 130 години от рождението му. Добруджа (26-27), 2014. 
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Сборник с доклади от Национална научна конференция, 29-30 септември 2010. Добрич, 

2014. 

Цочева, Надежда. „Между гласа и мълчанието, или за образа на твореца в 

антологийния сборник „На острова на блажените“ на Пенчо Славейков“. // 

Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския 

модернизъм <http://bgmodernism.com/> Участие в проект към БАН (като външен 

сътрудник) по направление „Нова и съвременна българска литература“. Институт за 

литература – БАН, финансиран от Фонда за научни изследвания през 2012-2015 г. 

Електронна публикация, 2014 г. 

Цочева, Надежда. „Подир сенките на облаците, знаците, ароматите в българския  

модернизъм“. Културологични аспекти. Употреби на ароматите през вековете. 

Градините на сецесиона – цветя и аромати. Градините на авангарда. // Дигитализация и 

концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм 

<http://bgmodernism.com/> Участие в проект към БАН (като външен сътрудник) по 

направление „Нова и съвременна българска литература“. Институт за литература – 

БАН, финансиран от Фонда за научни изследвания през 2012-2015 г. Електронна 

публикация, 2014 г. 

Цочева, Надежда. Градините и ароматите в текстовете на Николай Райнов. // Н. 

Райнов (1889 – 1954). Електронен сб. Шумен, 2014, ISBN 978-954-577-998-5. 

Великов, Юлиян. Бориловият Синодик в светлината на светоотеческото 

наследство. // academi.edu (Yuliyan Velikov) (Под печат.) 

 

Концепт 2. Работа по проекти.  

Продължава работата по проекта на доц. д.ф.н. Димитър Дунков – 

„Старобългарският превод на библейската книга Царства. Текст. Старобългарско-

гръцки и Гръцко-старобългарски речник. Анализ“.  

Продължава проектът „Дигитализация и концептуализация на литературното 

наследство на българския модернизъм“ <http://bgmodernism.com/> с участие на д-р 

Надежда Цочева (като външен сътрудник).  

 

Участия в научни конференции 

Сивриев, Сава. За „Сказание о молитве светаго Нифонта“ из „Огледало“ (Буда, 

1816) на Кирил Пейчинович. // Международна научна конференция „Научни 

перспективи на съвременната българистика“. Будапещенски университет „Йотвьош 
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Лоранд“, Институт по славянски и балтийски филологии, Катедра „Славистика“. 

Будапеща, 28 – 29 април 2014 г.  

Сивриев, Сава. За празнуването на християнските празници и просветните идеи 

на отца Кирила Пейчиновича в „Огледало“ (Буда, 1816). // Просветни идеи през 

Българското възраждане. Национално честване с научна конференция, под патронажа 

на Вицепрезидента на Република България, Маргарита Попова, по случай 145 години 

от създаването на БАН. София, 23 юни 2014. 

Сивриев, Сава. За празнуването на Господските празници в „Огледало“ (Буда, 

1816) на отец Кирил Пейчинович. // Християнство и книжнина. Международен 

симпозиум. Шумен, 24 – 25 октомври 2014 г. 

Сивриев, Сава. Модернизмът като европейска ценност в творчеството на 

български и македонски литературни творци през ХХ век. Сходства и различия. // 

Втора българо-македонска научна конференция. ИЛ при БАН. София, 26 – 27 

септември 2014.  

Сивриев, Сава. Сънят на Пенчо Славейков и „Автобиография“ в „Епически 

песни“ (1896). // Европейски ценности в творчеството на български и македонски 

литературни творци през ХХ век. Научна конференция, ИЛ при БАН. София, 27 – 28 

септември 2014. 

Сивриев, Сава. За трагичното в „Легенда за разблудната царкиня“ на Димчо 

Дебелянов („Звено“, 1914). // Измерения на трагичното. Национална научна 

конференция. ИЛ при БАН,  НБКМ. София, 25 ноември 2014. 

Стефанов, Ст. Църковни служби на български новомъченици и богослужебни 

указания в цариградските типици от XIX и XX век за празниците им. // Международна 

научна конференция на катедра „Класически и източни езици и култури“ на 

Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, проведена на 25-26 април 

2014 г.  

Цочева, Н. Меланхолният субект на страниците на сп. „Художник“ и градините 

на сецесиона – цветя и аромати. – В: Език и социум. Международна научна 

конференция в Института по филология и социални комуникации към Бердянския 

държавен педагогически университет, Украйна, 19 – 20.09.2014 г.  

Цочева, Н. Синтез и декоративност (Диалогът Д. Аврамов – Ч. Мутафов). – В: 

Международен научен методически семинар по български език, литература, култура и 

история, в Института по филология и социални комуникации към Бердянския държавен 

педагогически университет, 25.05.2014 г. 
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Цочева, Н. Естетически измерения на трагичното – между изкуството на албума 

(„Плачещи върби“ на Ем. Попдимитров) и епистоларното („Литературно-художествени 

писма от Германия“ на Г. Милев). // 1914: измерения на трагичното. Национална 

научна конференция, организирана от направление „Нова и съвременна литература“ 

към Института за литература – БАН,  25.11.2014 г. в НБКМ, София. 

Цочева, Н. Колекции от меланхолии и места на паметта. Образите на Америка и 

Европа във „Физика на тъгата“ на Георги Господинов. // САЩ като културна метафора 

на модерността. Феноменът САЩ и българската култура и литература. Българо-

американски литературни отражения (XX – XXI век). Интердисциплинарна научна 

конференция, 10-11 декември 2014 г., организирана от Институт по литература – БАН, 

със съдействието на Столична библиотека и НМКМ „Св. св. Кирил и Методий“. 

Цочева, Н. Естетически измерения на трагичното – между изкуството на албума 

(„Плачещи върби“ на Ем. Попдимитров) и епистоларното („Литературно-художествени 

писма от Германия“ на Г. Милев). // 1914: измерения на трагичното. Национална 

научна конференция, организирана от направление „Нова и съвременна литература“ 

към Института за литература – БАН, 25.11.2014 г., НБКМ, София. 

Цочева, Н. Колекции от меланхолии и места на паметта. Образите на Америка и 

Европа във „Физика на тъгата“ на Георги Господинов. // САЩ като културна метафора 

на модерността. Феноменът САЩ и българската култура и литература; Българо-

американски литературни отражения (ХХ – ХХI век). Интердисциплинарна научна 

конференция, организирана от Институт по литераура – БА, със съдействието на 

Столична библиотека и НМКМ „Св. Св. Кирил и Методий“. София, 10 – 11.12.2014 г.  

Димитров, Ивайло. Отношението към природата в лириката на Иван Вазов през 

80-те години на ХІХ век като израз на ново литературно съзнание. – В: Първи 

международен филологически форум за студенти и докторанти. СУ „Св. Климент 

Охридски“, Факултет по славянски филологии: 13 – 16 ноември 2014 г. 

 

Преподавателска дейност на доц. д.ф.н. Димитър Дунков в Университет 

Пасау, Германия, Институт за Нова и Най-нова история на Източна Европа и 

нейните култури. 2013/2014 г. – летен семестър. Теми: 

Kronländer der Donaumonarchie. Galizien und Bukowina; 

Pflichtexkursion „Kronländer der Donaumonarchie. Galizien und Bukowina“. 

Преподавателска дейност на доц. д.ф.н. Димитър Дунков във Висше народно 

училище в Линц, Австрия (VHS Linz, Austria). 
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2013/2014 г. – летен семестър. Лекции – теми: 

Bulgarien – ein kulturhistorischer Streifzug III 

Verfilmte Literatur II 

Bulgarisch B1 

2014/2015 г. – зимен семестър. Лекции – теми: 

Verfilmte Literatur W.Shakespear 

Програма „Радио България“ на вълните на RadioFRO Линц, Австрия 

(Programm Radio Bulgaria auf den Wellen von RadioFRO Linz, Österreich), с автор и 

водещ – доц. д.ф.н. Димитър Дунков, като за 2014 г. са излъчени 10 радиопредавания. 

 

Концепт 3. Организирани мероприятия. 

На 21 февруари 2014 г. в Градската художествена галерия „Елена 

Карамихайлова“ – Шумен (ул. „Цар Иван Александър“, № 81), проф. д-р Сава Сивриев 

представи книгата на д-р Константин Делов „Bar Jeremy“ (Сборник разкази. София: 

Карина – Мариана Тодорова, 2013). Събитието бе огласено от в. „Шуменска заря“ и от 

интервю на К. Делов в същия вестник на 24.02.2014. В сайта на Научния център могат 

да се прочетат етюдът на проф. д-р Сава Сивриев – „Константин Делов на шестдесет 

години“ <http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=550983&df=766204&dflid=3>, и рецензията от д-р 

Ваня Колева – „Bar Jeremy“ на д-р Константин Делов – за истинските и подменените 

неща“ <http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=552238&df=670075&dflid=3>. 

През месец март (от 5.03. до 24.03.) 2014 г. Захари Карабашлиев бе в Испания за 

снимки на филм по негов сценарий. 

От 8 до 10 април 2014 г. Захари Карабашлиев бе в Лондон на Панаира на Книгата. 

През април 2014 г. бе премиерата на пиесата „Лисабон“ на Захари Карабашлиев в 

Ню Йорк. 

На 30 май 2014 г. д-р Ваня Колева представи книгата на Данка Стоянова „Нация 

на духа“ (Варна, 2013 г.) в салона на Сдружението на писателите – Варна. А във в. КИЛ 

(Култура, изкуство, литература), год. 23, № 7 – 8 (356), Варна, юли – август 2014, с. 14, 

излезе рецензията на В. Колева за тази книга – „Размисли за историята и вибрации на 

сърцето“. 
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През октомври 2014 г. доц. д-р Страшимир Цанов изнася лекцията „Цар Самуил – 

величие и трагизъм на историческата личност“ в Българския културен институт в 

Братислава (Словакия). 

През октомври 2014 г. Захари Карабашлиев е във Франкфурт – на най-голямото 

световно експо на книгата. 

На 10 октомври 2014 г. д-р Ваня Колева представи книгите с поезия на Лидия 

Ковачева – „Живот с безброй въпроси“ (Варна, 2012) и „Любов по телепатия“ (Варна, 

2014), в салона на Сдружението на писателите – Варна. 

На 31 октомври 2014 г. в салона на Сдружението на писателите – Варна, бе 

представена книгата на Ваня Колева „Часовникът и воденицата. Българският фолклор и 

литература“ (София, „Карина – Мариана Тодорова“, 2014). 

През ноември 2014 г. доц. д-р Страшимир Цанов изнася лекцията „Цар Самуил – 

величие и трагизъм на историческата личност“ в Техническия музей в Кошице 

(Словакия). 

  

Рецензии 

Сивриев, С. Между историята и текстовете (Рецензия за книгата на Страшимир 

Цанов „Историята – събития и текстове“, Шумен, 2013). // Любословие, № 14. 

Библиотеката. УИ на ШУ „Епископ Константин Преславски“. Шумен, 2014, с. 266-270. 

Стефанов, Ст. Рецензия на електронен модул: Йорданова, Г. Философия на 

морала (електронно помагало) – 59 компютърни стр. Шумен, 2014. 

Koleva, Vanja. Antonia Duende, „Spurenbilder“. // Kultur news. Kulturring in Berlin 

e.V. März, 03/2014. 

Колева, В. „Bar Jeremy“ на Константин Делов – за истинските и подменените 

неща. // КИЛ (Култура, изкуство, литература), год. 23, № 3-4 (352), Варна, март – април, 

2014, с. 13. 

Колева, В. „Quintaptich“ или светът амалгама на Пламен Шуликов. // КИЛ 

(Култура, изкуство, литература), год. 23, № 1 (349), Варна, януари 2014. 

Колева, В. „Отвесно време“ на Никола Анков. // КИЛ (Култура, изкуство, 

литература), год. 23, № 1 (349), Варна, януари 2014. 

Колева, В. Размисли за историята и вибрации на сърцето. (Рецензия за книгата на 

Данка Стоянова „Нация на духа“, Варна, 2013 г.) // КИЛ (Култура, изкуство, 

литература), год. 23, № 7 – 8 (356), Варна, юли – август 2014, с. 14. 
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Колева, В. „Любов по телепатия“, или за едно неочаквано измерение на 

субективното. (Рецензия за книгата на Лидия Ковачева.) // КИЛ (Култура, изкуство, 

литература), год. 23, № 9 (357), Варна, септември 2014, с. 15.  

 

Отличия 

За деятелността си доц. д.ф.н. Димитър Дунков е отличен с Почетна грамота на 

МОН „Неофит Рилски“ за 2014 г. 

 

Проф. д-р Сава Сивриев, 

ръководител на Научния център за православна 

култура и изкуства „Свети Архангел Михаил“ 

 

 

 

Д-р Ваня Колева, 

научен секретар за България на Научния център 

 

Шумен, 15.01.2015 г. 
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ОТЧЕТ 

ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2015 ГОДИНА 

 

Концепт 1. Публикационна активност.  

Публикации в сайта на Научния център  

Отразен е филологическият колегиум Belle Époque, Николай Лилиев и другите 

(15.12.2015), организиран от проф. д-р Сава Сивриев. 

Дадена е анотация за книгата „Ябълки от детството“ (Велико Търново: Фабер, 

2015), със стихотворения на йеромонах Роман, преведени на български език от 

Владимир Стоянов <http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=554235&df=670075&dflid=3> [12.05.2015]. 

В рубриката „Свети места“ проф. д-р Сава Сивриев представя албуми с общ 

наслов „Старини из Албания“, които за дълго провокираха интереса на почитателите 

на сайта: с кадри из Елбасан – църквата в манастира „Св. Йоан“, в която от 1381 до 

1995 г. са лежали мощите на св. великомъченик княз Иоан-Владимир († 22 май 1016 г.), 

съпруг на княгиня Теодора-Косара и зет на цар Самуил (управлявал България в периода 

997 – 6.10.1014 г.) <http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=555024&df=673185&dflid=3>; катедралната 

православна църква в Тирана (Албания) – I част <http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=555083&df=673185&dflid=3>; и II част 

<http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=555088&df=673185&dflid=3>; из православен 

манастир <http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=555089&df=673185&dflid=3>; и особено из град 

Берат (от старобългарски – Белиград), град в Южна Албания, в който в показаната 

църква се пазят мощите на светите Горазд и Ангеларий, Славянски равноапостоли – I 

част <http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=555103&df=673185&dflid=3>; II част 

<http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=555105&df=673185&dflid=3>; III част 

<http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=555108&df=673185&dflid=3>. 
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Преактуализират се Православният календар и рубриката „Размисли“ <http://sveti-

arhangel-mihail.dir.bg/_wm/library/?df=685926>.  

In memoriam <http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/index.php?dlimit=6&p=1&df=766739&dflid=3> свидетелства за 

уважението и почитта ни към проф. д.и.н. Тотю Тотев.  

 

Публикации в научни сборници, списания 

Сивриев, Сава. Екзистенциалните решения на Кирил Христов. // Любословие, № 

15, УИ на ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2015, № 15, с. 110-144. 

Сивриев, Сава. За „Сказание о молитве светаго Нифонта“ из „ОГЛЕДАЛО“ 

(БУДА, 1816) на Кирил Пейчинович. // Научни перспективи на съвременната 

българистика. A mai bulgaristika tudomanyos perspektivai. Budapest, 2015, с. 66 – 72. 

Цанов, Страшимир. „Цар Самуил“ на Пенчо Славейков – литературни и 

историографски контексти. // Български език и литература, 2015, №3, с. 238–245. 

Цанов, Страшимир. Поетическа идентичност на страданието в „Цар Самуил“ на 

Пенчо Славейков. // Матеріали IV міжнародного науково-методичного семінару з 

болгарської мови, літератури, культури та історії. Збiрник тез. Міністерство освіти і 

науки, молодi та спорту України. Бердянський державний педагогічний університет. 22 

– 23 травня 2015 року. Бердянськ, 2015, с. 93–94. 

 Цанов, Страшимир. Факт и фикция в „Борба за самостоятелност“ на Добри 

Ганчев. //  Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. 

Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ: ФО–П Ткачук О. 

В., 2015. – Вип. VІІІ, 242–250. 

Цанов, Страшимир. „Цар Симеон“ на Петко Тодоров – историческа тема и 

модерност. // Slavistika. Arealova slavistika. Stredoeuropske studia. Presov: Filozoficka 

fakulta presovskej university v Presove, 2015, с. 290–304. 

Цочева, Надежда. Естетически измерения на трагичното – между изкуството на 

албума („Плачущи върби“ на Ем. Попдимитров) и епистоларното („Литератуно-

художествени писма от Германия“ на Г. Милев). // Библиотека. Списание за 

библиотечни и информациоони науки, книгоиздаване и литературна история към 

Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ и Софийски университет „Св. Кл. 

Охридски“, кн. 2, 2015, год. XXII (LXI), с. 91-103. 

Колева, Ваня. Мотивът „сиво стадо оплаква рожбите си…“, или за 

трансформирането на смъртта в живот. // Места на всекидневието на Балканите. 
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Научноизследователски проект на Шуменски университет „Епископ Константин 

Преславски“ по научната проблематика „Ориенталското в балканския свят“. [Научни 

редактори: доц. д-р Венета Янкова, доц. д-р Ирина Саръиванова. ISBN 978-619-201-

062-1.] Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2015, 

с. 84–92. 

Колева, Ваня. Мотивът „сиво стадо оплаква рожбите си…“, или за 

трансформирането на смъртта в живот. // Матеріали IV міжнародного науково-

методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії. Збiрник тез. 

Міністерство освіти і науки, молодi та спорту України. Бердянський державний 

педагогічний університет. 22 – 23 травня 2015 року. Бердянськ, 2015, с. 159–161. 

Колева, Ваня. За поетиката на женския образ в „Градът. Поема на тайните“ на 

Николай Райнов. // Алманах за култура. Приложение към в. КИЛ (Култура, изкуство, 

литература). Варна, Издателство МС, № 4, 2015, с. 65–74.   

Колева, Ваня. Поемата „Клетвопрестъпник“ на Кирил Христов. // Простори. 

Списание за литература и изкуство. Варна, бр. 4, 2015, с. 85–93, 

<http://prostori.ning.com/>. 

 

Концепт 2. Работа по проекти. 

Belle Époque, Николай Лилиев и другите. Филологически колегиум, 

организиран от Научния център за православна култура и изкуства „Св. Архангел 

Михаил“ и Катедрата по история и теория на литературата на ШУ „Епископ 

Константин Преславски“. Шумен, 15.12.2015. Организатор: проф. д-р Сава Сивриев. 

Участие на проф. д-р Сава Сивриев – с текст за иеромонах Кирил Пейчинович, в 

проект „Eнциклопедия на Българското възраждане“ на БАН – Институт за литература, 

за 2015 г.  

Продължава работата по проекта на доц. д.ф.н. Димитър Дунков – 

„Старобългарският превод на библейската книга Царства. Текст. Старобългарско-

гръцки и Гръцко-старобългарски речник. Анализ“.  

Продължава проектът „Дигитализация и концептуализация на литературното 

наследство на българския модернизъм“ <http://bgmodernism.com/> с участие на д-р 

Надежда Цочева (като външен сътрудник). 

 

Участия в научни конференции 
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Сивриев, Сава. Лоенгрин в „Птици в нощта“. // Belle Époque, Николай Лилиев и 

другите. Филологически колегиум, организиран от Научния център за православна 

култура и изкуства „Св. Архангел Михаил“ и Катедрата по история и теория на 

литературата на ШУ „Епископ Константин Преславски“. Шумен, 15.12.2015. 

Чавдарова, Дечка. Концептуализацията на поезията в лириката на Николай 

Лилиев. // Belle Époque, Николай Лилиев и другите. Филологически колегиум, 

организиран от Научния център за православна култура и изкуства „Св. Архангел 

Михаил“ и Катедрата по история и теория на литературата на ШУ „Епископ 

Константин Преславски“. Шумен, 15.12.2015. 

Няголова, Наталия. „Градът“ на Иван Радославов и урбанистиката на 

символизма. // Belle Époque, Николай Лилиев и другите. Филологически колегиум, 

организиран от Научния център за православна култура и изкуства „Св. Архангел 

Михаил“ и Катедрата по история и теория на литературата на ШУ „Епископ 

Константин Преславски“. Шумен, 15.12.2015. 

Цочева, Надежда. Меланхолия и молитвеност в поезията на Николай Лилиев. // 

Belle Époque, Николай Лилиев и другите. Филологически колегиум, организиран от 

Научния център за православна култура и изкуства „Св. Архангел Михаил“ и Катедрата 

по история и теория на литературата на ШУ „Епископ Константин Преславски“. 

Шумен, 15.12.2015. 

Цочева, Н. За душата-крин (Н. Лилиев) и жената-крин (Ем. Дворянова). Лицата на 

Богородица или за душата-крин (лилия) в текстовете на Лилиев, Ем. Попдимитров, Г. 

Милев и Ем. Дворянова. // Синхронии на модернизма – Н. Лилиев, Ем. Попдимитров и 

Г. Милев. Национална конференция, организирана от БАН и Народна библиотека. 

София, 1.12.2015.  

Цочева, Н. Меланхолия и молитвеност в поезията на Н. Лилиев. // Belle Époque, 

Николай Лилиев и другите. Национален филологически колегиум. ШУ „Еп. К. 

Преславски“, 15.12.2015.  

Колева, Ваня. Времето и вярата в „Цената на златото“ на Генчо Стоев. // Научна 

конференция по повод 90-годишнината от рождението на Генчо Стоев (5.02.1925 – 

18.10.2002). В. Търново, ВТУ. 

Димитров, Ивайло. Поет и тълпа (върху лириката на Иван Вазов от 70-те и 80-те 

години на ХІХ век). – В: Девети Арнаудови четения. Русе, 23 – 24 октомври 2015 г.  

 

Концепт 3. Организирани мероприятия. 
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Преподавателска дейност 

Преподавателска дейност на доц. д.ф.н. Димитър Дунков в Университет 

Пасау, Германия, Институт за Нова и Най-нова история на Източна Европа и 

нейните култури. 2014/2015 г. – летен семестър. Теми: 

- Via Pontica. Die Schwarzmeerküste als kulturelle und wirtschaftliche Zone in 

Geschichte und Gegenwart; 

- Pflichtexkursion Via Pontica. Die Schwarzmeerküste als kulturelle und 

wirtschaftliche Zone in Geschichte und Gegenwart. 

Преподавателска дейност на доц. д.ф.н. Димитър Дунков във Висше народно 

училище в Линц, Австрия (VHS Linz, Austria). 

2014/2015 г. – летен семестър. Лекции – теми: 

Verfilmte Literatur. Amerikanische literatur 

2015/2016 г. – зимен семестър. Лекции – теми: 

Italienische Kinokunst. 20.-21. Jh.  

Продължава работата на Българското училище „Орфей“ в Линц, Австрия. 

Програма „Радио България“ на вълните на RadioFRO Линц, Австрия 

(Programm Radio Bulgaria auf den Wellen von RadioFRO Linz, Österreich), с автор и 

водещ – доц. д.ф.н. Димитър Дунков, като за 2015 г. са излъчени 12 радиопредавания. 

 

Други 

На 10 май 2015 г., като част от събитията на ежегодния Майски салон на 

изкуствата, в Радио Варна бе представена книгата на Ваня Колева „Часовникът и 

воденицата. Българският фолклор и литература“ (София: Карина – Мариана Тодорова, 

2014). 

През май 2015 г. в Дома на писателите – Варна, д-р Ваня Колева представя 

книгата на Иван Овчаров „Еволюция на седмичното разписание“ (Варна: Издателство 

МС, 2015). Експозето ѝ е под наслов „Еволюция на седмичното разписание“ или 

превъплъщения на тъгата“.  

На 4 ноември 2015 г. в галерия „Арт Маркони“ – Варна, на Ваня Маркова бяха 

представени билингвистичните книги с преводи от Владимир Стоянов: „Ябълки от 

детството“/„Яблони детства“ (Велико Търново: Фабер, 2015) – със стихотворения от 

йеромонах Роман (Александър Иванович Матюшин), и „Сянка без 

паспорт“/„Беспаспортная тень“ (Велико Търново: Фабер, 2014) – с поезия на Владимир 
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Набоков. Книгата „Ябълки от детството“ на йеромонах Роман бе представена от Ваня 

Колева. 

На 20 декември 2015 г. в Дома на писателите – Варна, романът на Руми Пенчева 

„Обратният път“ (Варна: Издателство МС, 2015), жанрово определен от авторката си 

като „Фентъзи“, бе представен от Ваня Колева. 

 

Рецензии 

Колева, В. „Еволюция на седмичното разписание“ или превъплъщенията на тъгата 

у Иван Овчаров. // КИЛ (Култура, изкуство, литература), год. 24, № 5 (365), Варна, юли 

2015, с. 15.  

Колева, В. „Ябълки от детството“ на йеромонах Роман. // КИЛ (Култура, изкуство, 

литература), год. 24, № 11 (371), Варна, декември 2015, с. 1 – 13.  

Колева, В. Никола Анков. „Отвесно време“. // Света гора. Алманах за литература, 

наука и изкуство. № 13 (М), 2014/2015. Велико Търново: Национално общество за 

литература и изкуство „Формула 6“, „Фабер“, 2015, с. 510 – 511. 

Колева, В. Никола Анков. „Епистоларно с капчици от роза“. // Света гора. 

Алманах за литература, наука и изкуство. № 13 (М), 2014/2015. Велико Търново: 

Национално общество за литература и изкуство „Формула 6“, „Фабер“, 2015, с. 511 – 

512. 

 

Отличия 

Доц. д.ф.н. Димитър Дунков е отличен с Почетна грамота и почетен плакет на 

Държавната агенция за българите в чужбина за 2015 г.  

 

Проф. д-р Сава Сивриев, 

ръководител на Научния център за православна 

култура и изкуства „Свети Архангел Михаил“ 

 

 

 

Д-р Ваня Колева, 

научен секретар за България на Научния център 

Шумен, 28.01.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

ОТЧЕТ 

ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА 

 

Концепт 1. Публикационна активност. 

Ракла с културни кодове./ Короб культурных кодов. Сборник в чест на 65-

годишнината на проф. д.ф.н. Дечка Чавдарова. В. Търново: Фабер, 2016. – 606 с., ISBN 

978-619-00-0468-4. Подготвен е от редколегия в състав: проф. д.ф.н. Денка Кръстева 

(съставител и отг. редактор), доц. к.ф.н. Александр Степанов, доц. д-р Пламен 

Панайотов. Сборникът е включен в РИНЦ <http://elibrary.ru/item.asp?id=26482089>.  

 

Публикации в сайта на Научния център 

Отразен е филологическият колегиум „Пенчо Славейков, д-р Кръстев и 

българският модернизъм“ (16.05.2016), организиран от проф. д-р Сава Сивриев. 

Огласена е програмата на Седмицата на Православната книга – от 5 до 11 

септември 2016 г., организирана от Варненската и Великопреславска митрополия във 

Варна <http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=557000&df=699964&dflid=3>. 

В рубриката „Свети места“ проф. д-р Сава Сивриев представя мащабни албуми 

из Рим: Ранно християнско изкуство. Ватиканският музей – I част <http://sveti-

arhangel-mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=556370&df=673185&dflid=3> и II част 

<http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=556371&df=673185&dflid=3>; Рим – улици, 

домове, площади – I част <http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=556585&df=673185&dflid=3>; II част 

<http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=556687&df=673185&dflid=3>; III част 

<http://sveti-arhangel-

mihail.dir.bg/_wm/library/item.php?did=556748&df=673185&dflid=3>. 

Преактуализират се Православният календар и рубриката „Размисли“ <http://sveti-

arhangel-mihail.dir.bg/_wm/library/?df=685926>.  
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Издадени книги 

Цанов, Страшимир. Смъртта на цар Самуил в текстовете на българската култура. 

Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2016. – 144 с. 

 

Учебни помагала 

Цанов, Страшимир. Българската поезия от Освобождението до Първата световна 

война (Модерни тенденции). Шумен: УИ Епископ Константин Преславски, 2016. - 

http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=224, 215 с. 

Цанов, Страшимир. Българската литература от Освобождението до Първата 

световна война (Тематизации на миналото в прозата). Шумен: УИ Епископ Константин 

Преславски, 2016. 

 

Публикации в научни сборници, списания 

Сивриев, Сава. „Успокоения“ на Пенчо Славейков. // Ракла с културни кодове./ 

Короб культурных кодов. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д.ф.н. Дечка 

Чавдарова. В. Търново: Фабер, 2016, с. 503–515. [B РИНЦ: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26483091]. 

Сивриев, Сава. Скиталецът. // Quadrivium = Юбилеен сборник в чест на 60-

годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов. Шумен, 2016, с. 457 – 471. 

Кръстева, Денка. Тюльпан в поэтическом саду дворцового романтизма и в 

мифологии русской монархии. // Ракла с културни кодове./ Короб культурных кодов. 

Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д.ф.н. Дечка Чавдарова. В. Търново: 

Фабер, 2016, с. 101 – 120. [B РИНЦ: http://elibrary.ru/item.asp?id=26482546]. 

Няголова, Наталия. Концепт „Кукла“ в романе Л. Н. Толстого „Анна Каренина“. 

// Ракла с културни кодове./ Короб культурных кодов. Сборник в чест на 65-

годишнината на проф. д.ф.н. Дечка Чавдарова. В. Търново: Фабер, 2016, с. 249 – 256. [B 

РИНЦ: http://elibrary.ru/item.asp?id=26482581]. 

Степанов, Александр. Память формы: о семантике трех стихотворных текстов 

(И. Бродский, Л. Костюков, М. Фрейдкин). // Ракла с културни кодове./ Короб 

культурных кодов. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д.ф.н. Дечка Чавдарова. 

В. Търново: Фабер, 2016, с. 381 – 391. [B РИНЦ: http://elibrary.ru/item.asp?id=26482604]. 

Цанов, Страшимир. Константин Леонтьев – поэтика болгарофобии. // Toronto 

Slavic Quarterly. № 55 – Winter 2016.  Academic Electronic journal in Slavic Studies. 

University of Toronto. Canada. - http://sites.utoronto.ca/tsq/55/index.shtml 
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Цанов, Страшимир. Концептът Цар Симеон във „Видения из древна България“ 

на Николай Райнов – историческата личност като обект на стилизация и 

деисторизация.// LIMES SLAVICUS. Славянството – граници на общността. Доклади от 

международна научна конференция, Шумен, юни 2015. Шумен: УИ Епископ 

Константин Преславски, 2016, с.323-333. 

Цанов, Страшимир. „Великият цар“ на Николай Райнов или историята като 

референт на научно-популяризаторския дискурс. // IN HONORE 3. QUADRIUM. 

Юбилеен сборник вчест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов. Шумен: 

Фабер, 2016, 481-489. 

Колева, Ваня. „Морски сонети“ на Кирил Христов. // Ракла с културни кодове./ 

Короб культурных кодов. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д.ф.н. Дечка 

Чавдарова. В. Търново: Фабер, 2016, с. 529–539. [B РИНЦ: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26483099].   

Колева, Ваня. Числата от едно до хиляда и някои субектно-обектни отношения 

във фолклора. // сп. Език и литература, 2016, 1–2, с. 163–175. [B РИНЦ: 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=837264] 

Колева, Ваня. Творецът, ябълките на духа и човекът в двуезичните книги с 

преводи на Владимир Стоянов. // сп. Език и литература, 2016, 1–2, с. 204–209 (в 

„Книжовен преглед“). [B РИНЦ: http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=837264]   

 

Концепт 2. Работа по проекти. 

Пенчо Славейков, д-р Кръстьо Кръстев и българският модернизъм. 

Филологически колегиум, организиран от Научния център за православна култура и 

изкуства „Св. Архангел Михаил“ и Катедрата по история и теория на литературата на 

ШУ „Епископ Константин Преславски“. Шумен, 16.05.2016 г., от 13.00 ч. в Корпус 1, 

ауд. 309 на ШУ. Колегиумът е по повод 150 години от рождението на Пенчо Славейков 

(1866 – 1912) и д-р Кръстев (1866 – 1919), както и 100 години от кончината на Петко 

Тодоров (1879 – 1916). Темите на докладите не бяха ограничени само в проблематика, 

свързана с творчеството на посочените автори, а тълкуваха културни и литературни 

проблеми от края на ХІХ – началото на ХХ век. Организатор: проф. д-р Сава Сивриев. 

Продължава работата по проекта на доц. д.ф.н. Димитър Дунков – 

„Старобългарският превод на библейската книга Царства. Текст. Старобългарско-

гръцки и Гръцко-старобългарски речник. Анализ“. 
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Участие (външно) на д-р Ваня Колева като коректор в проекта „Динамичен 

уебсайт на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, като инструмент на изследователската, 

образователната и публикационна дейност“. Проектът е част от кампанията по 

честването на 135-годишнината от основаването на Морско училище. Екипът на 

проекта посвещава своя труд на тази забележителна годишнина. Място на провеждане: 

ВВМУ. Времетраене на проекта: 5.02.2016 – 31.12.2016 г. <http://www.naval-

acad.bg/project-os-21>. 

 

Концепт 3. Организирани мероприятия. 

Преподавателска дейност 

Преподавателска дейност на доц. д.ф.н. Димитър Дунков в Университет 

Пасау, Германия, Институт за Нова и Най-нова история на Източна Европа и 

нейните култури. 2015/2016 г. – летен семестър. Теми:  

- Alte slawische Schrifttum. Sprache. Alphabete. Denkmäler 

- Pflichtexkursion Wechselbeziehungen zwischen Griechenland und Deutschland im 

19.-21. Jh. 

Преподавателска дейност на доц. д.ф.н. Димитър Дунков във Висше народно 

училище в Линц, Австрия (VHS Linz, Austria). 

2015/2016 г. – летен семестър. Лекции – тема: Französische Kinokunst. 20.-21. Jh. 

Продължава работата на Българското училище „Орфей“ в Линц, Австрия. 

Програма „Радио България“ на вълните на RadioFRO Линц, Австрия 

(Programm Radio Bulgaria auf den Wellen von RadioFRO Linz, Österreich), с автор и 

водещ – доц. д.ф.н. Димитър Дунков, като през 2016 г. са излъчени 6 радиопредавания. 

  

Участия в конференции 

Сивриев, Сава. От „Автобиография“ до „Олаф ван Гелдерн“ (За образите на 

поета в „Епически песни“, 1896/1898 – 1907). // Международна научна конференция, 

посветена на 150-годишнината от рождението на Пенчо Славейков. БАН – ИЛ, 

Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. София, 16 – 17 май 2016. 

Сивриев, Сава. За образите на поета в „Автобиография“ и в „Олаф ван Гелдерн“ 

– „Епически песни“, 1896 – 1907. // Пенчо Славейков, д-р Кръстев и другите. 

Филологически колегиум. ШУ „Епископ Константин Преславски“, Факултет по 

хуманитарни науки, Катедра „История и теория на литературата“ и Научен център за 

православна култура и изкуства „Св. Арх. Михаил“. Шумен, 16.05.2016. 
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Чавдарова, Дечка. Пенчо Славейков и руските писатели („Друзья мне – 

мертвеци, парнаские жрецы“). // Пенчо Славейков, д-р Кръстев и другите. 

Филологически колегиум, организиран от Научния център за православна култура и 

изкуства „Свети Архангел Михаил“ и Катедрата по теория и история на литературата 

на ШУ „Епископ Константин Преславски“ – 16.05.2016. 

Няголова, Наталия. Пенчо Славейков като постановчик на Чеховска 

драматургия. // Пенчо Славейков, д-р Кръстев и другите. Филологически колегиум, 

организиран от Научния център за православна култура и изкуства „Свети Архангел 

Михаил“ и Катедрата по теория и история на литературата на ШУ „Епископ 

Константин Преславски“ – 16.05.2016. 

Няголова, Наталия. Участие в Международна научна конференция „Гоголь и 

славянский мир“ – Белградски университет, 30 март – 1 април.  

Цочева, Надежда. „И други истории“ на Георги Господинов – Гаустин, историята 

и прекосяването на реалности. // Магическият реализъм. Национална конференция с 

международно участие, организирана от Института по литература БАН и Национална 

библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. София, 21 – 22.06.2016. 

Сивриев, Сава. Участие в дискусията „Християнската художествена 

литература – мисия възможна“, организирана от Варненската и Великопреславска 

митрополия на 8.09.2016 г., Рождество Богородично, в Градската художествена галерия 

„Борис Георгиев“ (ул. „Любен Каравелов“ № 1), като част от събитията на Седмицата 

на Православната книга – от 5 до 11 септември 2016 г. Във водената от о. Василий 

Шаган дискусия участваха още: проф. Иван Станков, доц. д-р Калин Михайлов, 

Николай Фенерски, Дария Захариева. 



 

 

 

 

Др

На

Димитр

Бакърдж

 

Ре

руги 

а 25 март 2

рова „Жив

жиева, пре

ецензии 

2016 г., Бла

веем, обич

едстави д-р

аговещение

чаме, стра

 Ваня Коле

е, в Дома н

адаме“ (2

ева. 

на писатели

016), посв

ите – Варна

ветена на 

 

 

а, книгата н

покойнат

39 

на Дима 

та Катя 



40 
 

Цочева, Надежда. Различните лица на Чудомир в сборника „Чудомир и нашето 

съвремие“. // Любословие, № 16, 2016, Университетско издателство Еп. К. Преславски, 

Шумен, с. 264–269. 

 

Отличия 

На 5.01.2016 г. д-р Ваня Колева получава Диплом за литературно-обществена 

премия (с награден знак) „Сребърен кръст“ на Московската градска организация на 

Съюза на писателите в Русия – за участие с текст в: „Россия – Болгария: Слово и дело. 

Сборник участников литературной ассамблеи „Слово и дело“ (Москва: Московская 

городская организация Союза писателей России, 2015). 

Д-р Ваня Колева е отличена с Грамота за активно участие в творческите 

конкурси и в литературните и преводачески дискусии, посветени на словото, 

родината и културата, – по време на Втората международна литературна асамблея 

„Слово и дело“, 28.05. – 2.06.2016 г., проведена в СОК „Камчия“ ЕАД – к.к. „Камчия“, 

България. 

На 1.06.2016 г. д-р Ваня Колева получава Диплом за активно творческо участие и 

принос в работата на Втората международна литературна асамблея „Слово и 

дело“, 28.05. – 2.06.2016 г., СОК „Камчия“ ЕАД – к.к. „Камчия“, България.  

  

 

Проф. д-р Сава Сивриев, ръководител на Научния 

център за православна култура и изкуства „Свети 

Архангел Михаил“  

 

 

Д-р Ваня Колева, научен секретар за България на 

Научния център 

 

 

Шумен, 14.09.2016 г. 

 

 

 

 

 

 


