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София 1113
Специалност:
Културология
Служебна позиция: Доцент
Изследователски интереси: история, философия на историята, нация, чужди влияния, културно
наследство, културен пейзаж, културен карендар, Иречек, Мърквичка, Захари Стоянов

Образование:
1998
Степен "Доктор", присъдена от Научния съвет по нова и най-нова история
1988
Диплом за завършено висше образование по история, СУ «Св. Климент Охридски»
Научни звания: доцент
2009
Хабилитация по история на българската култура ХІХ век
Чужди езици: френски, руски
Преподавателска дейност (последните седем години):
Магистърски програми: Културен календар, Културен пейзаж, Маркетинг на музейното
дело, Публечни политики за опазване и социализация на културното наследство
Бакалавърски програми: Традиция и промяна – българската култура ХVІІІ-ХІХ век, и
Традиция и забрава – българската култура ХV-ХVІІ век, Символният капитал на
българското Възраждане - исторически пантеон, личностни модели и обществени
практики, Културни институции: инфраструктури и процеси, Историческа антропология
на България ХV-XVII в.
Други длъжности:
1994-2002 – Председател на общинската структура на Общобългарския комитет „Васил Левски”
1996-2002 – Заместник председател на „Алианс Франсез” – Стара Загора
От 2012 – Заместник-декан на Философски факултет по учебни въпроси, ръководител катедра
„История и теория на културата”
Научна дейност:
Участие в проектите “Българските региони в Европа – представяне на културата като фактор
за развитие” и “Методика за идентификация и анализ на културен потенциал”

Участия в международни форуми :
2007, Les fantaisies de la Renaissance – les genealogies. В: Alexandre Exarh et les vois bulgares vers
l`Europe (XIX debut du XX siecle), Stara Zagora, Международна научна конференция 7-8 май,
организирана от Община Стара Загора и посолството на Франция

Членство в международни научни и професионални организации:
Съюз на учените в Стара Загора
Алианс Франсез
Награди
Награда „Бешков” за най-добра дипломна работа, учредена към фонд „13 века България”
Награда «Стара Загора» за високи постижения в областта на културата и изкуствата за книгата
«Чужденците в българската следосвобожденска култура. Ст. Загора: Кота, 2001
Публикации:
Книги:
1. Чужденците в българската следосвобожденска култура. Ст. Загора: Кота, 2001
2. Захари Стоянов и символният капитал на Българското възраждане, С: УИ Св. Климент
Охридски, 2010
Статии и студии:
2007, Вълчев, Г. Фантазиите на Възраждането – генеалогиите. В: Сборник “Александър Екзарх и
българските пътища към Европа (ХІХ – началото на ХХ век)”. Alexandre Exarh et les vois bulgares
vers l`Europe (XIX debut du XX siecle) // Доклади от международна научна конференция, 107-115,
издателство «Кота», Стара Загора
2008, Вълчев, Г. Българският музей – между отшелничеството и модерния мениджмънт. В:
Известия на Старозагорския исторически музей, Стара Загора, 59-66
2008, Вълчев, Г. Стара Загора, хаджи Господин и Българското възраждане. В: Славов, Г.
Хронологическо описание на по-важните и забележителни събития в град Стара Загора в
черковно, училищно и общонародно отношение в ХІХ век, Стара Загора, издателство «Кота», 3-10
2009, Вълчев, Г. „Европейският” музей. В: Сборник “Българските музеи в условията на
членството на страната в Европейския съюз”, Сливен, 25-35
2011, Вълчев, Г. В търсене на регионите. В: Сборник «Регионът – начини на употреба», София,
университетско издателство «Св. Кл. Охридски», 46-51
Електронна визитка:
http://www.chambersz.com/news/6435-doc-d-r-georgi-valchev-da-tarsim-problemite-v-nas-a-ne-da-sezameryame-s-ezika-na-omrazata - Доц. д-р Георги Вълчев: Да търсим проблемите в нас, а не да
се замеряме с езика на омразата
http://nobilitybg.blog.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%B
A%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/ - Фантазиите на Възраждането - генеалогиите

