
МЕСТА 
НА ПАМЕТ 
И КУЛТУРНИ 
НАСЛЕДСТВА

ПРОГРАМА 

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
24 – 25 НОЕМВРИ 2022 Г.



24 ноември 2022 г., четвъртък
зала „Княз Александър І“, 
Исторически музей (Русе, пл. Александър Батенберг 3)

14.00 Първо заседание 
Женски места на памет
Водещ: Искра Тодорова 

Ренета Рошкева, Регионален исторически музей – Русе – 
Преодоляване на амнезията: женските места на памет в 
Русе

Росица Бинева, главен уредник в РЕМО „Етър”, член на 
ЖБД „Майчина грижа” - Мястото на ЖБД „Майчина грижа“ 
в съвременното общество – дейност, предизвикателства и 
възможности

Десислава Маркова, Исторически музей – Тутракан - Же-
ната и цветята. Животът и цветните градини на Евгения 
Бонева

д-р  Емилия М. Ценова, Национален исторически музей – 
София, гл. уредник - Сведения за българската медицинска 
мисия в Руско-японската война (1904-1905)

Румяна Пенчева, Национален литературен музей - Анна 
Карима и Янко Сакъзов в спомените на тяхната дъщеря 
Евелина Сакъзова-Лазарова

15.00 Дискусия

15.15 Кафе пауза



16.00 Второ заседание 
Музеи и наследства
Водещ: Биляна Тодорова 

гл. ас. д-р Калоян Праматаров, НАИМ-БАН - Публична со-
циализация на музейни колекции

Светлана Великова, Регионален исторически музей - Русе - 
100 години от създаването на Русенското археологическо 
дружество 

Добринка Добрева-Славова, Регионален исторически 
музей „Д-р С. Табаков“ – Сливен - Мънистото – в музейната 
колекция и съвременната му практическа интерпретация

гл. ас. д-р Силвия Станчева, Софийски университет “Св. Кл. 
Охридски” - Репрезентации на жените в българските исто-
рически музеи

Силвия Трифонова-Костадинова, Регионален исторически 
музей-Русе – Фестивалът на обредния хляб – съвременни 
визии за употреба на наследствата

17.00 Дискусия



17.15 Трето заседание 
Интерпретиране на културни наследства
Водещ: Доц. д-р Константин Рангочев

Наталия Грънчарова, докторант в Институт за изследване 
на изкуствата-БАН – Получили ли са нови имена замонаше-
ните членове на владетелското семейство през 9-10 в. 

гл. ас. д-р Валентин Воскресенски, Институт за етнология и 
фолклористика с Етнографски музей – БАН - Паметта за Ген-
чо Динчов Джумайов като част от културното наследство 
на село Елешница, останало на дъното на язовир „Пясъч-
ник“

засл. доц. Живодар Душков, доц. д-р Мира Душкова, Русен-
ски университет “Ангел Кънчев” - Литературните маршрути 
на паметта

Проф. д-р Николай Ненов, Регионален исторически музей 
– Русе - Рибари, културни наследства и пейзажи по Дунав,
през погледа на Жул Верн

18.30 Дискусия

19.00
Откриване на изложба „Димитрана Иванова, лидерка 
на женското движение в България“
зала „Русе“, Исторически музей



25 ноември 2022, петък 
зала „Княз Александър І“, Исторически музей

09.30 Четвърто заседание 
Градски места и личности  
Водещ: Владислав Атанасов

д-р Миглена Петкова, Регионален исторически музей - 
Велико Търново - Общуване с наследство: “Лазаровден на 
Самоводската чаршия”

Румяна Денчева, Регионален етнографски музей на откри-
то “Етър”-Габрово - Габровските градове на мъртвите

Силвия Гарванска, гл. уредник в отдел Етнография, Регио-
нален исторически музей – Враца - Културно - просветният 
живот на врачанското население под покрива на Възне-
сенското училище

Ваня Йорданова, Регионален исторически музей „Стою 
Шишков“ – Смолян - Маестро Атанас Капитанов в културна-
та история на Смолян

д-р Вяра Белева, главен екскурзовод, СМРЗИ – Трявна - Ца-
ньо Антонов, художникът-резбар, оставил диря в изкуство-
то 

Николай Чакъров, главен учител в СУ с преподаване на 
немски език “Фридрих Шилер” – Русе - Топонимията на 
град Русе като маркер за историческа памет

10.45 Дискусия

11.00 Кафе пауза



11.15 Пето заседание 
Градски места и личности  
Водещ: Силвия Трифонова-Костадинова 

д-р Искрен Великов, Регионален исторически музей – Русе 
- Непознатият свидетел: къщата на Анастасия Обретенова

Биляна Тодорова, Регионален исторически музей – Русе – 
Паметници и места на памет в Гюргево

Мариянка Николова, Регионален исторически музей-Ва-
рна - Градската памет на/за архимандрит Инокентий през 
призмата на негови приписки

Магдалена Жечева, Регионален исторически музей - Тър-
говище - Сградата на безплатните ученически трапезарии 
в Търговище - паметник на обществената пожертвовател-
ност

Проф. д-р Владимир Пенчев, д-р Таня Матанова, Институт 
за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН 
- Общностна памет и спорт (Един интересен пример от 
Израел)

12.30 Дискусия

13.00 – 14.00 Обедна почивка



14.00 Шесто заседание 
Всекидневие и празници през социализма
Водещ: д-р Искрен Великов

Надежда Георгиева, Къща музей „Иван Вазов“ - Сопот - 
Празниците на поезията в Сопот по време на социализма

гл. ас. д-р Яна Гергова, Институт за етнология и фолклорис-
тика с Етнографски музей – БАН - Потопените църкви при 
строежа на язовири в България: между религиозното и 
„тъмното“ наследство

Даниела Радулова, Исторически музей - Тутракан - Чества-
нето на Международния ден на мира във Военното гроби-
ще край Тутракан

гл. ас. д-р Лина Гергова, Институт за етнология и фолкло-
ристика с Етнографски музей – БАН - Трансформации на 
Гергьовден като градски празник по време на социализма

Татяна Щерева, Регионален исторически музей – Варна 
- Мисията на помполитите в политическото обучение на 
корабните екипажи от търговския флот в периода на со-
циализма

15.00 Дискусия

15.30 
Кръгла маса – Торта „Гараш“ и русенските културни 
наследства
Водещ: проф. д-р Николай Ненов 



16.30 Седмо заседание 
Интерпретиране на културни наследства
Водещ: Ренета Рошкева

Доц. д-р Константин Рангочев, Асоциация за антропология, 
етнология и фолклористика „Онгъл“ - Възроденият праз-
ник – място на памет, културно наследство или … (с. Югово, 
Средните Родопи. 1997 – 2022 г.)

д-р Наталия Минчева, Регионален исторически музей - Си-
листра - Паметникът на добруджанските революционери в 
Силистра: за историческата истина и колективната памет

Бета Хараланова, Регионален исторически музей-Шумен - 
Мемориалите на Каролина Фархи за къщата и живота и в 
Шумен

Искрена Димитрова, Регионален исторически музей – Русе 
– Дигитално образование, история и културно наследство. 
Формиране на ценностни избори

д-р Веселина Антонова, Международно дружество “Елиас 
Канети - С Елиас Канети в Русе (по Спасеният език и “Факел 
в ухото”)

доц. д-р Олга Въткова, Професионална гимназия по ло-
зарство и винарство «Александър Стамболийски», Плевен 
- Произведения на изкуството на съвремена акварелна жи-
вопис като културно наследство: проблеми и перспективи

Калин Константинов, докторант в Института по история в 
Санкт-Петербургски държавен университет - Наследство 
от Руско-турската война 1877-78 година в област Плевен. 
Памет за миналото и възможности за бъдещето

доц. д-р. Анна Щърабанова, гл. ас. д-р Ивайло Първанов 
– Институт по етнология и фолклористика с етнографски 
музей – БАН - За значението и задачите на “дигитализация-
та” в народоуката

Закриване на научната работа


