
 

В настоящия момент Европейският съюз преживява
множество

 Проучването на колекцията от славянски ръкописи

съхранявани в РИМ Ловеч беше започнато през
година Финансирането по този проект осигури възможност
за ритмичното завършване на основните дейности по
кодикологичното и съдържателното анализиране на тази
колекция В резултат на комплексната работа беше

установено наличието на славянски и гръцки ръкописа
с хронологичен обхват век повечето от които
досега не са били въведени в научно обращение В процеса
на работата бяха привлечени и двама външни за научния
колектив специалисти проф дфн Искра Христова СУ Св
Климент Охридски ФСлФ Катедра Кирилометодиевистика

Шомова на която беше възложен езиковия и правописния
анализ на ръкописните паметници и проф д р Елисавета

Мусакова БАН Институт за история на изкуствата за
анализа на украсата Работата частично беше извършена на
място и с паметниците беше рабоено Останалата

част от работата се извърши в София благодарение на

заснемането на части от ръкописите направено с любезното

съгласие на г жа Капка Кузманова директор на РИМ Ловеч
В Приложение могат да се видят две примерни описания

Предвидената в проектното предложение конференция се
състоя в периода септември г На нея бяха
представени частични резултати от работата по описа на
ръкописите в РИМ Ловеч Освен това във форума взехаучастие
както преподаватели и докторанти от научния колектив така и
специалисти от РБ Беню Цонев Ловеч Държавен архив

Ловеч РИМ Ловеч и МНХЗПИ Троян В Приложение
програмата на конференцията

Срокът за предаване на докладите от конференцията е до края
на г Публикуването на сборника в печатна и електронна

форма ще се осъществи през м май г

 Изпълнение на дейностите по проекта съгласно работната
програма Работата по описването започна с командироването
на двама от членовете на научния колектив проф дфн
Боряна Христова и доц д р Илко Пенелов в Ловеч в периода

юни г командироване по доклад с вх № Б
г Към тях се присъедини извън бюджета

на проекта и проф д р Елисавета Мусакова За четирите
прекарани в Ловеч дни бяха събрани основните данни за

Тема

Ловеч в българското
културно пространство

история и

съвременност

културни институти
културно наследство и

съвременни
технологии

Ръководител

проф дфн Боряна Христова

Факултет катедра

Философски Катедра
Библиотекознание научна
информация и културна

политика

Обща стойност: 
8300 лв. 

 

 
 
 
 
 
 
 



ръкописите След преглед на инвентарните книги и на кашоните в които се съхраняваха голяма
част от инвентарните единици броят на обектите за описване нарастна от на Това

принуди екипа да прибегне до частично заснемане на част от паметниците тъй като времето се
оказа твърде недостатъчно

При второто пътуване до Ловеч през м септември г също се направиха някои

допълнителни уточнения Те бяха свързани с историята на постъпването на книжовните

паметници във фонда на РИМ Ловеч С разрешение на г жа Капка Кузманова бяха използвани
и старите инвентарни книги от в на ловчанското читалище Наука

Усилията по организирането на конференцията и съпровождащите я инициативи бяха
разпределени между научния колектив и екипа на РИМ Ловеч В резултат в периода

септември г бяха изпълнени без изменения всички заложени точки в предварително
изработената програма От първоначално включените в научния колектив души реално
участие взеха които бяха и командировани командироване по доклад с вх № Б

г съгласно работната програма на проекта От тях души изнесоха доклади а
останалите участваха в дискусиите и в двете работни срещи с екипите на РИМ Ловеч и РБ

Проф Беню Цонев Ловеч Весела Цокева отговаряше за техническото осигуряване на

предвидената програма

Конференцията беше открита от г жа Корнелия Маринова кмет на община Ловеч Тя беше
посветена на годишнината на катедра Библиотекознание научна информация и културна

политика По този повод домакините от общината и регионалния музей бяха организирали
официална вечеря Отзиви за конференцията могат да се видят на уеб страниците на община
Ловеч

и на РИМ Ловеч регионален исторически музей ловеч е

 Обосновка на извършените разходи по проекта

Направените разходи основно са за командироване на членовете на екипа в Ловеч Предвидени са
разходи за рецензиране на двете научни издания които предстои да излязат В духа на програмата
за финансиране на проекти за научни изследвания част от отпуснатия грант е предвиден като

разход за възнаграждения на участващи в екипа докторанти Хонорарите са за изпълнението на
задачи като издирване и описване на научни публикации посветени на специалните колекции

книжовно наследство съхранявани в РИМ Ловеч редакция и оформяне на публикациите в
сборника от конференцията изготвяне на резюмета на английски език По детайлно разходите са
представени във финансовия отчет който е приложен към настоящия

 Обобщение на постигнатите научни резултати от проекта

Съгласно предвиденото в проектното предложение в края на проекта могат да се отчетат следните
резултати

 проведен е научен форум в който участие взеха специалисти от пет институции
 във финална фаза от подготовката си е описът на славянските и гръцките ръкописи

съхранявани във фонда на РИМ Ловеч
 в процес на събиране са материалите които ще оформят сборник с богат фактологичен и
илюстративен материал по темата на конференцията Сборникът е заложен в издателския план

на катедра БНИКП и ще бъде реализиран от университетското издателство Св Климент
Охридски

 беше подписан договор за научно сътрудничество между катедра БНИКП и РИМ Ловеч

http://www.lovech.bg/bg/novini/kmetat-korneliya-marinova-otkri-konferentsiyata-lovech-v-balgarskoto-kulturno-prostranstvo
http://www.lovech.bg/bg/novini/kmetat-korneliya-marinova-otkri-konferentsiyata-lovech-v-balgarskoto-kulturno-prostranstvo
http://lovech-museum.bg/регионален-исторически-музей-ловеч-е/

