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СБОРНИК „АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ХОРИЗОНТИ“, 
ПОСВЕТЕН НА 70-ГОДИШНИНАТА  

НА ДОЦ. Д-Р ИВАН ДЖАМБОВ

Георги Митрев, Русалена Пенджекова-Христева

На  18.12.2018  г.,  в  зала  „Компас“  на 
Пловдивския университет „Паисий Хилендар-
ски“, катедра „История и археология“ органи-
зира представяне на сборник с научни статии, 
озаглавен „Археологически хоризонти“. Науч
ното  издание  е  посветено  на  70годишнина-
та на доц. др Иван Джамбов, дългогодишен 
преподавател  в  Университета  и  ръководител 
на катедра „История и археология“ от 1995 до 
2015 г. Заглавието на сборника – „Археологи-
чески хоризонти“ – подхожда напълно на про-
фесионалната и научната кариера на доц. др 
Ив. Джамбов,  трайно  свързана  с  необятните 
хоризонти  на  науката  археология.  Именно 
археологическите му дирения са онази фина 
нишка, проследяваща се в неговата биография 
и като теренни издирвания, и като подготвени 
лекционни курсове, и като музейна среда с ар-
тефакти, и като специфична форма на култур-
но общуване между епохите и цивилизациите. 

Ректорът  на  ПУ  „Паисий  Хилендар-
ски“  –  проф.  др  Запрян  Козлуджов,  пръв 
произнесе  приветствено  слово  към  доц.  др 
Джамбов и му връчи плакет с личния си ав-
тограф в знак на особено уважение и призна-

телност за дългогодишната им съвместна ад-
министративна работа. 

От името на Философскоисторическия 
факултет  приветствие  поднесе  деканът  –  
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доц.  др  Красимира  Кръстанова,  която  под-
черта  заслугите  на  доц.  Джамбов  за  възхо-
дящото развитие на направление „История и 
археология“ в рамките на факултета. 

Ръководителят  на  катедра  „История  и 
археология“  –  доц.  др  Георги Митрев,  поз-
драви юбиляря и му връчи като символичен 
подарък пилотния брой на сборника „Архео-
логически хоризонти“. Той му пожела крепко 
здраве,  изобилни  духовни  сили  и  творческо 
дълголетие, за да продължи да ни изненадва 
и радва с приносите си в полето на археоло-
гическата наука. 

Много гости и колеги на доц. др Иван 
Джамбов също изразиха своето дълбоко ува-
жение и искрена признателност към него  за 
възможността  да  бъде  през  годините  техен 
личен  приятел  и  неизменен  професионален 
консултант.  Лично  или  чрез  свои  предста-
вители,  приветствия  поднесоха  също:  Рек-
торът  на  ВУАРР  –  проф.  др  инж.  Димитър 
Димитров; Директорът на Филиала на ПУ в 
гр. Смолян – проф. др Илиян Иванов; Пред-
седателят на Тракийско дружество „Войвода 
Руси  Славов“–  ген.майор  инж.  Нонка  Ма-
това;  Директорът  на Професионална  гимна-
зия  „Ген.  Владимир  Заимов“  в  гр.  Сопот  – 
инж. Катя АдърскаДаскова и други. 

Съставителите  на  сборника,  доц.  др 
Геор ги Митрев, доц. др Стоян Попов и гл.ас. 
др Божидар Драганов, представиха накратко 
неговото съдържание и авторите в юбилейно-
то издание. 

По  същество,  в  първата  част  на  науч-
ния сборник „Археологически хоризонти“, са 
включени приветствията на Ректора на ПУ – 
проф.  др  Запрян  Козлуджов,  на  Ректора  на 
ВУАРР – проф. др инж. Димитър Димитров, 
на Декана на Философскоисторическия фа-
култет – доц. др Красимира Кръстанова и на 
академичната  общност  на  катедра  „История  
и археология“. 

Във  втората  част  –  „Персоналии“  –  са 
поместени биографични сведения и интерес-
ни материали, представящи професионалния 

и творческия път на юбиляра. Сред тях са: IN 
HONOREM; Хроника на университетските 
археологически проучвания в ПУ „Паисий Хи-
лендарски“ (1995 – 2016); Пълнотата на един 
живот; Приносът на доц. д-р Иван Джамбов 
към културните туристически продукти на 
Среднородопската яка.

В съдържателно отношение, същинската 
научна част на юбилейния сборник е обособе-
на в две части – „Археология“ и „История, об-
щество и култура“. Материалите са подредени 
тематично и хронологически. Над тридесет ав-
тора от България, Русия и Турция, в около 450 
страници текст и илюстративен материал, ни 
правят съпричастни към своите разнообразни 
научни дирения. В частта „Археология“ пуб-
ликуваните изследвания се отличават с голямо 
разнообразие  от  теми  от  областта  на  праис-
торическата,  тракийската  и  особено  средно-
вековната  археология.  В  частта  „История, 
общество и култура“ са включени интересни 
теми от областта на средновековната история, 
християнската култура и изкуство, обществе-
ните процеси в Ново време и други. Безспорно 
изследванията,  поместени  в  изданието,  са  на 
високо научно ниво и по един достоен начин 
кореспондират с повода за изданието – 70го-
дишнината на доц. др Иван Джамбов.


