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ХІІ-ТИ НАЦИОНАЛНИ СТУДЕНТСКИ НАУЧНИ 
ЧЕТЕНИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА 

ТЕМА „ЕВРОПЕЙСКО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО 
НАСЛЕДСТВО“ (ПЛОВДИВ, 28 – 29 МАЙ 2016 Г.)

Георги Митрев, Кристиян Лъсков

На 28 и 29 май 2016 г. в гр. Пловдив 
се проведоха XII-тe национални студентски 
научни четения, под наслов „Европейско 
културно-историческо наследство“. Органи-
зираха се от Студентския историко-археоло-
гически клуб „Проф. Велизар Велков“ към 
катедра „История и археология“ на Фило-
софско-исторически факултет на Пловдивски 
университет „Паисий Хилендарски“. Науч-
ният форум за студенти и докторанти съв-
падна с двадесетгодишнината от създаването 
на студентския клуб. Младите историци и 
археолози се събраха в една от най-големите 
и най-красиви къщи в Стария Пловдив – къ-
щата на Верен Стамболян, известна още като 
„Къщата на художниците“. Тя бе любезно 
предоставена от Общинския институт „Ста-
ринен Пловдив“. 

Конференцията беше открита с привет-
ствено слово от декана на Философско-исто-
рическия факултет при ПУ „Паисий Хилен-
дарски“ доц. д-р Красимира Кръстанова. Тър-
жествената част включваше още връчване на 
награди и други приветствия. СИАК „Проф. 

Велизар Велков“, като вече утвърдена в хума-
нитаристиката студентска организация, учре-
ди почетен знак, който ще се връчва ежегод-
но на хора със сериозни постижения в своята 
научна област и допринесли за развитието на 
клубната дейност. За първи носители на на-
градата бяха избрани доц. д-р Иван Джамбов 
и доц. д-р Георги Митрев – дългогодишният 
и настоящият ръководител на катедра „Исто-
рия и археология“, идеолози и основатели на 
СИАК „Проф. Велизар Велков“. 

Денят на откриването – 28 май, съвпад-
на и с националния празник на Армения (Ден 
на републиката). Затова за нас беше изключи-
телна чест гост да ни бъде Негово Превъзхо-
дителство Армен Саргсян, извънреден и пъл-
номощен посланик на Република Армения 
в Република България. Посланикът отправи 
приветствие към участниците във форума и 
изнесе пленарен доклад за ролята и мястото 
на Армения в европейското културно-истори-
ческо наследство. 

Във връзка с 20-годишнината на СИАК 
„Проф. Велизар Велков“ бе организиран и 
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ученически конкурс за есе на тема „Пловдив 
като част от историята и културата на Евро-
па“. Той имаше за цел да насърчи краезнание-
то и да приобщи учениците към историята. 
Наградният фонд, осигурен от катедра „Ис-
тория и археология“, включваше парични на-
гради и книги. На първо място журито класи-
ра Мина Панайотова от ЕГ „Иван Вазов“, гр. 
Пловдив, която имаше и възможност да про-
чете есето си пред публиката на откриването. 
Второто място бе за Божидара Атанасова от 
ОМГ „Акад. Кирил Попов“, гp. Пловдив, а на 
трето място бе класирана Мария Щърбева от 
Националната търговска гимназия, гр. Плов-
див. Всички те получиха и грамоти, а есетата 
им ще бъдат включени в сборника с доклади-
те от научните четения. 

Голямо вълнение по време на открива-
нето предизвика и представянето на сборника 
с резултатите от миналогодишните единаде-
сети студентски научни четения, екземпляр 
от който бе предоставен на гостите и учас-
тниците. В редовно издаваните сборници на 
СИАК „Проф. Велизар Велков“ първите си 
публикации са направили обещаващи млади 
учени. 

В работните заседания на научния фо-
рум своите изследвания представиха около 40 
студенти и докторанти. Сред тях имаше коле-
ги от 6 български университета: ПУ „Паис-
ий Хилендарски“, СУ „Св. Климент Охрид-
ски“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, ЮЗУ 
„Неофит Рилски“, ШУ „Епископ Константин 
Преславски“ и Нов български университет и 
един участник от чужбина – от Университета 
в Пардубице, Чехия. Всички те по традиция 
получиха работни материали, осигурени от 
Студентския съвет при ПУ. Тази година учас-
тниците получиха и по четири книги на исто-
рическа тематика, осигурени от издателство 
„Иврай“ и катедра „История и археология“. 

12-те студентски научни четения бяха 
събитие за цяло поколение възпитаници на 

катедра „История и археология“ в Пловдив-
ския университет. Основен акцент на юбилея 
бе Кръглата маса на тема „Проблеми и пре-
дизвикателства пред историческото образо-
вание в българските университети“, с която 
приключи програмата през първия ден. В 
нея участваха настоящи и бивши членове на 
СИАК „Проф. Велизар Велков“ от самото 
му създаване преди 20 години до сега. Една 
своеобразна среща на 20 випуска млади исто-
рици и археолози, сред които имаше немалко 
реализирали се специалисти и други, които 
въпреки професионалната си реализация в 
други области, са запазили скъп спомен от го-
дините, прекарани в Университета.  

На празничното за СИАК „Проф. Вели-
зар Велков“ събитие присъстваха и обичани 
преподаватели, сред които доц. д-р С. Каца-
ров, доц. д-р Д. Димитров, гл.ас. д-р Б. Драга-
нов и гл.ас.д-р Станислав Боянов, който към 
настоящия момент е научен ръководител на 
клуба. 

XII-те национални студентски научни 
четения приключиха с вълнуващо посещение 
на реставрираната Малка базилика в Плов-
див. Под вещото ръководство на гл.ас.д-р Б. 
Драганов участниците във форума се запоз-
наха се един от наскоро експонираните къс-
ноантични археологически обекти в града и с 
интересните подови мозайки, запазени в него. 
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