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На 20 май 2017 г. Студентски историко-
археологически клуб „Проф. Велизар Вел-
ков“ към катедра „История и археология“ на 
Философско-историческия факултет на Пло-
вдивски университет „Паисий Хилендарски“ 
домакинства XIII национални студентски на-
учни четения под наслов „Европейското кул-
турно-историческо наследство“. Ежегодният 
научен форум за студенти и докторанти се 
проведе в заседателната зала на Пловдивския 
университет, любезно предоставена от ръко-
водството на висшето учебно заведение.

Събитието беше открито с приветствено 
слово на доц. д-р Георги Митрев, ръководи-
тел на катедра „История и археология“ при 
ПУ „Паисий Хилендарски“. По време на тър-
жествената част специално внимание бе от-
делено на ученическия конкурс за историче-
ско есе на тема „Уроците на Васил Левски“, 
посветен на 180-годишнината от смъртта на 
Апостола. Организатори и инициатори на 
конкурса бяха доц. д-р Симеон Кацаров и 
доц. д-р Димитър Димитров, които от името 
на катедра „История и археология“ отличиха 
с грамоти, парични награди и книги най-кре-
ативните и добри есеисти сред учениците, 
взели участие в конкурса. В Катедрата постъ-
пиха близо 30 есета, а подборът се оказа дос-
та сложен. Така I място бе отредено за Неде-
ля Маринова от Професионалната гимназия 
по хранителни технологии и техника – гр. 
Пловдив. На II място журито класира Стойо 

Караманолов от Езикова гимназия „Плов-
див“, а на III място бяха отличени двама уче-
ници: Надежда Кавръкова от Професионал-
на гимназия по архитектура, строителство и 
геодезия „арх. Камен Петков“, гр. Пловдив, 
и Джансел Мюмюн от СУ „Христо Смирнен-
ски“, с. Черноочене. Отличените есета ще 
бъдат включени в сборника с докладите от 
научните четения. 

Участие в конференцията взеха близо 20 
студенти и докторанти от няколко български 
висши учебни заведения, които представиха 
своите изследвания от областта на историята 
и археологията. И тази година участниците в 
работните заседания на научния форум полу-
чиха по няколко книги, осигурени им от кате-
дра „История и археология“ при ПУ „Паисий 
Хилендарски“.

Научните четения бяха наблюдавани по 
традиция от някои от изявените и активни 
наши предподаватели, сред които гл. ас. д-р 
Станислав Боянов – научен ръководител на 
клуба, доц. д-р Георги Митрев, доц. д-р Ди-
митър Димитров, доц. д-р Стоян Попов и др.

Като част от събитието бе предвиден и кок-
тейл за участниците. В края на официалната 
програма гостите ни получиха възможност да 
се насладят на действителното наследство и 
богатство на нашия град по време на органи-
зираната обиколка на културните институции 
в Пловдив, която съвпадна с инициативата 
„Нощ на музеите“. 
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