МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ГАБРОВО
/ПОД ПАТРОНАЖА НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА/

ПРОГРАМА
Национална научна конференция
„ИСТОРИЯ НА ПРОСВЕТНОТО ДЕЛО – НОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, УНИКАЛНИ
КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ И МУЗЕЙНИ КОЛЕКЦИИ. ИНОВАТИВНИ ФОРМИ
НА ПРЕДСТАВЯНЕ
/ПОД ПАТРОНАЖА НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА/

ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ: 29-30.Х.2014 г.
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Национален музей на образованието - Габрово
ОФИЦИАЛНА ЧАСТ
До 11,30 ч. – посрещане на участниците и гостите на конференцията в музея.
Регистрация. Настаняване в хотел. Разглеждане на музея.
11,30 - 11,45 – поднасяне цветя пред паметника на Васил Априлов и обща снимка.
11,45 – 12,30 – „Учениците имат должност” – постановка на ученици от Априловска
гимназия / възстановка на взаимното училище/. Откриване на изложбата „Учениците
имат должност” /изложбена зала на НМО/.
12,30 – 13,00 – официално откриване на конференцията. Приветствия. /кинозала НМО/
ЗАСЕДАНИЯ
Научен ръководител: проф. дин Иван Стоянов
29.Х.2014 г.
13,00 – 13,15 – д-р Бранко Шуштар (Словенски школски музей – Любляна)
Историята на образованието в училищните/педагогическите музеи в Европа между
иновацията и традицията
13,15 - 13,30 – проф. дин Вера Бонева (УниБИТ)
Крепост на новобългарската просвета: музеят на Неофит Рилски в Банско
13,30 – 13,45 – проф. д-р Симеон Недков (СУ „Климент Охридски”)
13,45 – 14,00 – Нели Цонева (Исторически музей – Павликени)
Нови изследвания за историята на СОУ „Бачо Киро” по данни от музейни колекции във
фонда на Исторически музей – Павликени
14,00 – 14,15 – д-р Милка Терзийска (СУ „Климент Охридски)

Историята на детството като нова научноизследователска област (Източници)
14,15 – 14,30 – Димитър Банковски (Габрово)
Следи от праисторически играчки на Балканите
14,30 – 14,45 – ас. д-р Ева Ковачева (ПУ „Паисий Хилендарски)
Евангелие на Спасителя. Берлински ръкопис
14,45 – 15,00 – Дора Радева (Кирило-Методиевски научен център – БАН)
Културните трансформации на ІХ век и началата на българското образование
15,00 – 15,15 – доц. д-р Татяна Илиева - (Кирило-Методиевски научен център –
БАН)
Лексикална репрезентация на на концептите образование и просвета в историята на
българския език
15,15 – 15,30 – д-р Стефан Стефанов, Диян Желязков (СУ „Климент Охридски)
Гръцко-българският разговорник на Христаки Павлович от 1835 г.
15,30 -15, 45 – кафе-пауза
15,45 – 16,00 – Ангел Илиев (Габрово)
Габровският килиен учител йеромонах Гаврил Рилец
16,00 -16,15 – гл. ас. Олга Пърличева (Кирило-Методиевски научен център – БАН)
„Автобиография” на Григор Пърличев в дати. Дигитално представяне
16,15 – 16,30 – доц. д-р Валентин Китанов, Жана Пенчева (ЮЗУ „Неофит Рилски”
– Благоевград)
Църковните приходно-разходни книги и формите на финансиране на българското
образование през Възраждането
16,30 –16,45 –Мариана Томитова (Национален музей на образованието)
Възрожденската книжнина в Националния музей на образованието – дарители и
приписки
16,45 -17,00– доц. д-р Теодоричка Готовска-Хенце (Институт за исторически
изследвания – БАН)
Пражки съратници на българската просветна нива (до 1878 г.)
17,00 – 17,15 – н.с. Ани Златева (Институт за исторически изследвания – БАН)
От Славянския дом в с. Алмалий до Балканските войни – или чешкият и полски принос
в просветното и освободителното дело на България
17,15 – 17,30 – доц. д-р Емил Инджов (Технически университет – Габрово)
Законодателни инициативи на министъра на народното просвещение Иван Гюзелев през
есента на 1880 г.

17,30 – 18,00 – дискусия
18,30 ч. – коктейл
30. Х. 2014 г.
9,15 – 9,30 – д-р Виолета Атанасова (ШУ „Епископ К. Преславски)
Права и задължения на българските учители през периода 1891-1909 година
9,30 – 9,45 – д-р Тинка Иванова (Университет „Проф- д-р Асен Златаров” – Бургас)
„Училищен дневник” – първото педагогическо списание след Освобождението
9,45 – 10,00 – Красимир Петров (Регионален исторически музей – Плевен
Документи на Асен Никодимов (1911-1951 г.)

10,00 – 10,15 – доц. д-р Румен Липчев (Регионален исторически музей – Силистра)
Българските частни училища в Силистра и румънската власт (1919 – 1940 г.)
10,15 – 10,30 – кафе-пауза
10,30 – 10,45 – Наталия Симеонова (Регионален исторически музей – Силистра)
Развитие на образованието в Силистренска околия между възвръщането на Южна
Добруджа и утвърждаването на „народната демокрация” (1940-1948)
10,45 – 11,00 – доц. д-р Илияна Николова (ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”)
Училищното музикално обучение от страниците на списание „Учителска практика”
11,00 – 11,15 – доц. д-р Лиляна Велева (УНСС)
Исторически и съвременни аспекти на висшето икономическо образование в България
11,15 – 11,30 – д-р Наталия Витанова ( ШУ „Епископ К. Преславски)
Права и задължения на учителите в съвременното българско училище
11,30 – 12,00 – дискусия. Закриване на конференцията
<<< Обратно към началната сраница

