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НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ  
„ПЛОВДИВСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ФОРУМ – 2018“

Русалена Пенджекова-Христева, Георги Митрев

На 19 декември 2018 г. в зала „Компас“ 
на Пловдивския университет „Паисий Хи-
лендарски“ (ПУ) се проведоха научни чете-
ния под надслов „Пловдивски исторически 
форум – 2018“. Престижният научен форум 
се организира по инициатива на преподавате-
лите от катедра „История и археология“ при 
Философско-историческия факултет (ФИФ) 
на ПУ. 

Ръководителят на катедра „История и 
археология“ при ПУ – доц. д-р Георги Митрев 
– заяви, че замисълът на научните четения, 
след този старт, е те да се провеждат ежегод-
но, за да се събира професионалната общ-
ност на историците: преподаватели, студенти 
и изследователи от различни образователни 
и културни институции. Той сподели, че ма-
териалите ще бъдат публикувани в редовно 
издаваното научно списание на катедрата 
– „Пловдивски исторически форум“, което 
обективно ще допринесе не само за засилване 
на професионалния исторически диалог, но и 
за търсене на съизмеримост с чуждестранния 
опит и постижения.

Деканът на ФИФ – доц. д-р Красимира 
Кръстанова – откри научните четения с крат-
ко приветствие. Тя изтъкна значението на 

ежедневните усилия на ангажираните с реа-
лизирането на университетското историческо 
образование преподаватели, които обучават 
висококвалифицирани специалисти по исто-
рия, археология, документалистика и архи-
вистика, готови да се справят с новите профе-
сионални предизвикателства.

В рамките на официалното откриване 
студентът от специалност „Български език и 
история“ – Росен Иванов, поднесе специален 
подарък под формата на дървена статуетка на 
музата на историята – Клио, изваяна от самия 
него в продължение на две години. 

Той сподели следното: Всички ние 
(студентите) идваме и си тръгваме, сякаш 
университетът е гара за човешки съдби. 
Определя техния път и те тръгват, без да 
оставят следа, а лицата са много, добри или 
лоши, умни или глупави, старателни или хао-
тични! Вие оставяте следи у всеки един от 
нас, а статуетката е следствие от това. Тя 
е колективно наследство!

Идеята е статуетката да се превърне в 
символ на историческото образование и на-
учните четения по история в ПУ, като в нея 
бъдат събрани и запечатани мислите на пре-
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подавателите и студентите за същността и 
смисъла на историята.

Научният форум протече в рамките на 
две заседания, като тематичната подредба 
бе подчинена на хронологическия принцип. 
Участниците представиха актуални разработ-
ки, посветени на широк кръг от проблеми, 
които условно могат да бъдат разпределени в 
четири тематични модула.

Темите в модул „Стара и средновеков-
на история“ кореспондираха с въпросите за: 
идентифицирането на местоположението 
на река Понтос и град Бине в древна Тра-
кия (доц. д-р Георги Митрев); сведенията за 
тактическия прийом „фалшиво бягство“, 
използван в средновековните битки (доц. 
д-р Димитър Димитров); представянето 
на средновековни накити от фонда на ИМ – 
Карлово (Мария Деянова).

Представените проблеми в модул „Въз-
раждане, нова и най-нова история“ бяха свър-
зани с: четата на Хаджи Димитър и Сте-
фан Караджа и смисълът на четническата 
тактика (доц. д-р Тодор Радев); устройство 
на Света Гора като център на православно-
то монашество след Устава от 1924 г. (доц. 
д-р Пламен Славов); пропагандата и култура 
по време на Международния панаир – Плов-
див в периода 1947 – 1989 г. (докт. Мирена 
Митова); проблемът за регионалните нацио-
нализми и популизмът в Европа (доц. д-р Ва-
лентин Петрусенко); ракията като емана-
ция на свещената триада за българина (доц. 
д-р Ангел Янков).

Участниците в модул „Археология“ ак-
центуваха върху: находките от саби българ-
ски тип и късносредновековни бойни ножове 
(доц. д-р Стоян Попов);студентските ар-
хеологически практики на катедрата, осъ-
ществени в гр. Пловдив (гл. ас. д-р Божидар 
Драганов) и откритите находки от Пло-
ската могила в гр. Пловдив (хон. ас. Росица 
Миткова). 

В тематичен модул „Архиви и институ-
ции“ бяха представени въпросите за: прино-
сът на Българската археографска комисия 
към средновековната изворова база (1977 – 
1986) (доц. д-р Русалена Пенджекова-Хрис-
тева); Пловдивският общински вестник, 
като ценен извор за историографията и ис-
торията на институциите на гр. Пловдив 
(1929 – 1944) (гл. ас. д-р Станислав Боянов).

Конференцията приключи с дискусия, 
която логично ангажира вниманието към от-
кроените теми и проблеми. Предварително 
заявената цел на научния форум бе реализи-
рана в максимална степен, а амбицията на 
организаторите е в следващите години да се 
разшири значително кръгът на участващите и 
форумът да се превърне в емблематичен та-
къв не само за Пловдивския университет, но 
и за гр. Пловдив като цяло. 

Удовлетворени от осъществения про-
фесионален диалог, участниците си пожела-
ха нова среща на следващите научни четения 
„Пловдивски исторически форум – 2019“.


