


2 
 

П Р О Г Р А М А 

24 юни 2021 г. 

Тържествено откриване и приветствия: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_k_roNT7CSAOdBFH-dwmjQw 

Председател: проф. дфн Вася Велинова 

9.00-9.15 – проф. д.изк.н. Аксиния Джурова (ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“ – Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“) – Приветствени думи към участниците 

9.15-9.30 – проф. д-р Ивайла Попова (ИФ – Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“) – Встъпителни думи от името на деканското ръководство на 

Исторически Факултет  

9.30-9.45 – проф. Красимир Станчев (Трети римски университет) – Поглед към 

началото на ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“ 

Виртуална зала 1 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_k_roNT7CSAOdBFH-dwmjQw 

Сутрешно заседание: Пътища, пътуване и обмен през Средновековието 

Председател: Проф. д-р Александър Николов 

 10.00 – 10.15 – ас. М. Златков (НАИМ-БАН): Пътната система в района на Средна 

Струма през Средновековието 

10.15 – 10.30 – гл. ас д- р Йоанна Бенчева (ИФ - Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“): Търговията с вино в балканското средновековие 

10.30 – 10.45 – гл. ас. д-р Кирил Ненов (ИИИ – БАН): Кореспонденти, пратеници и 

комуникационни маршрути между Рим и Търновград в началото на XIII век 

10.45 – 11.00 – Доц. д- р Светлана Иванова (ИФ – Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“) : Дължината на пътя има значение: за статута на търговците на 

далечни разстояния в Османската империя през XVII и XVIII в. 

11.00 – 11.15 – Дискусия 

11.15 – 11.30–  Почивка 

11.30 – 11.45 – проф. д-р Александър Николов (ИФ – Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“): Crossing the Danube in the Middle Ages: The Routes of the Cumans 

11.45 – 12.00 – проф. д-р Ивайла Попова (ИФ – Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“): Някои аспекти на пътуванията през и покрай Балканите през 14-15 век 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_k_roNT7CSAOdBFH-dwmjQw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_k_roNT7CSAOdBFH-dwmjQw
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12.00 – 12.15 – проф. д-р П. Данова (ИИИ – БАН): Карло Ранцо: едно пътуване през 

Балканите от 1575 г. 

12.15 – 12.30  –д-р Любомир Рачев: Препятствия и проблеми при организацията на 

придвижването на големи групи през Средновековието 

12.30 – 12.45 – Дискусия 

12.45 

 – 14.00 – Обедна почивка 

Следобедно заседание: Човекът, общността и властта: константи и промени 

Председател: Проф. д-р Ивайла Попова 

14.00 – 14.15 – проф. д.изк.н. Ваня Лозанова (ИБЦТ – БАН):  Романът за Александър: 

античен текст в средновековен контекст  

14.15 – 14.30 – проф. дфн Кирил Павликянов (ФКНФ - Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“): Калимановата и Сводната зографска грамоти – фалшификат 

от 1744 г. 

14.30 – 14.45 – гл.ас. д-р Никола Дюлгеров (ИФ – Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“): Статутът на княжество Морея в началото на XIII век 

14.45 – 15.00 – докторант Цветозар Йотов (ИФ – Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“): Поява и развитие на владетелските резиденции във Влахия в контекста 

на движението на хора, стоки и пари през XIV-XV век 

15.00 – 15.15 – Дискусия 

15.15 – 15.30 - Почивка 

15.30 – 15.45 - проф. д-р Румен Бояджиев (ЦСВП – Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“): Просопографски щрихи от кореспонденцията на Йоан 

Златоуст: жените християнки - съюзници или противници. 

15.45 – 16.00 – гл. ас. д-р Теодор Димитров (ИФ – Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“): Във времената на безумие и ярост: наблюдения върху колективното 

поведение и поведенческите девиации във Византия в епохата на Юстиниановата 

чума (541 – 750). 

16.00 – 16.15 – доц. д-р Тома Томов (Нов български университет) : Плаване към 

Константинопол под знамето на нарисуваните кораби  

16.15 – 16.30- гл. ас. д-р Деница Петрова (ИИИ – БАН):  Легендите за покръстването 

на българите, отразени в Руския Хронограф 
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16.30 – 16.45 – Михаил Раев: Ранните Асеневци в „Повесть временных леть“ 

16.45 – 17.00 – доц. д-р Елена Костова (ИИИ – БАН) Партньорство и/или 

съперничество (Дубровник и Европейския югоизток в средата на XIII-то столетие) 

17.00 – 17.10 – Дискусия 

 

24 юни 2021 г. 

Виртуална зала 2 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIpcO-uqTkjGdePpsJ-4mWX4sW6hNf0pGvH 

Сутрешно заседание: Средновековен текст в съвременен контекст (по проект на 

ФНИ КП-06-Русия/21) 

Председател: проф. дфн Вася Велинова 

10.00 – 10.15 – проф. дфн Вася Велинова (ЦСВП – Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“): Пътят на преводите: за разпространението на Историческата 

палея сред славяните 

10.15 - 10.30 – Prof. Dr. Elissaveta Moussakova (ИИИ – БАН): Travelling Manuscripts 

10.30 – 10.45 – Lilly Stammler (ЦСВП–Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“):Wandering tales? A compilation of episodes from the Life of Andrew the Fool in 

South Slavonic tradition. 

10.45 – 11.00 – гл. ас. д-р Мария Тотоманова-Панева (ЦСВП- Софийски университет 

„Св. Климент Охридски“): Гръцки ръкописен фрагмент от колекцията на ЦСВП 

„Проф. Иван Дуйчев“  

11.00 – 11.15 – Дискусия 

11.15 – 11.30 – Почивка 

11.30 – 11.45 – проф. д-р Мария Йовчева (БслФ – Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“): К вопросу о терминологии наименований типов гимнографических 

рукописей 

11.45 – 12.00 – проф. д.ф.н. Олег Жолобов (Казанский федеральный университет, 

Россия): Об электронном подкорпусе древнерусских списков паримейника (на 

материале Казанской электронной коллекции исторического корпуса «Манускрипт»). 

12.00 – 12.15  – проф. д.ф.н. Виктор Баранов (Ижевского государственного 

технического университета им. М. Т. Калашникова), Роман Гнутиков (Удмуртский 

государственный университет: Транскрипция средневекового письменного памятника 

как многофункциональный электронный ресурс: издание – корпус – big data 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIpcO-uqTkjGdePpsJ-4mWX4sW6hNf0pGvH
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12.15 – 12.30  – проф. д.ф.н. Мария Новак (Институт русского языка - Российской 

Академии наук): О названиях музыкальных инструментов в древнерусских 

паримейниках (на материале Казанской электронной коллекции корпуса 

«Манускрипт»). 

12.30 – 12.45 – Дискусия 

12.45–14.00 – Обедна почивка 

Следобедно заседание: 

Председател: проф. д-р Елисавета Мусакова 

14.00 – 14.15 – доц. д-р Георгий Мольков (Институт лингвистических исследований 

Российской Академии наук; Институт русского языка Российской Академии наук): 

Ранние древнерусские примеры нового ятя и материал Лазаревского паримейника 

14.15 – 14.30 – докторант Алѐна Бакшаева (Казанский федеральный университет): О 

так называемых охридско-преславских лексических парах в Федоровском II 

паримейнике (к интернет-изданию рукописи) 

14.30 – 14.45 – д-р Николина Александрова (Национален църковен историко-

археологически музей): "Чудеса на Св. Богородица" на Агапий Ландос, или как 

българските зографи възприемат руските модели. 

14.45 – 15.00 – магистрант Ангелина Штатнова (Казанский федеральный университет): 

Диалектизмы в Федоровском II паримейнике» (к интернет-изданию рукописи). 

15.00 – 15.30 - Дискусия 

 

25 юни 2021 г. / le 25 juin 2021   

Виртуална зала 1 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_k_roNT7CSAOdBFH-dwmjQw 

Второ заседание: Естетика, изкуство, святост: идейният и художествен обмен през 

Средновековието 

Председател: Доц. д-р Албена Миланова  

9.00 – 9.15 – Prof. Athanassios Semoglou (Université Aristote de Thessalonique): La 

Montée  au sommet des montagnes à la recherche de Dieu. Pratiques et iconographies dans 

l'art paléochrétien. 

9.15 – 9.30 – доц. д-р Ива Досева (ИИИ- БАН): Даровете на верните: за една мозаечна 

композиция от Епископската базилика на Филипопол (ІV-V в.) 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_k_roNT7CSAOdBFH-dwmjQw
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9.30 – 9.45 – Dr. Nina Iamanidze (CNRS, Paris): Altar table, liturgical practice, devotional 

action: the case of Ikalto carved slab 

9.45 – 10.00 – Prof. Assoc. Albena Milanova (Centre « Dujčev »-Université de Sofia « Saint 

Kliment Ohridski »): La migration de la couleur : de la peinture vers la sculpture (le cas de 

la Bulgarie médiévale) 

10.00 – 10.15 – Assoc. Prof. Dr. Elisabeth Yota (MCF Sorbonne Université) : La mobilité au-

delà des frontières : transfert et diffusion des modèles iconographiques. 

10.15 – 10.30 – Discussion 

10.30 – 10.45 – Pause 

 10.45 – 11.00 – Assoc. Prof. Dr. Snejаnа Rakova (Université du Sud-Ouest « Neofit Rilski » 

- Le transfert des saintes reliques des Balkans à Venise au ХV
e
 s. 

11.00 – 11.15 – доц. дин Стела Дончева (НАИМ-БАН, филиал Шумен) - Идейна 

възстановка на орнаментиката по изделия на художествения метал от X век. 

11.15 – 11.30 – проф. дин Г. Атанасов (РИМ-Силистра): Луксозен църковен /надолтарен 

?/ кръст от ХІ в. в катедралната църква на Дръстър /Силистра/. 

11.30 – 11.45 - Доц. д-р Ралица Русева (ИИИ-БАН): За една непубликувана икона с 

позлатен обков на св. Георги Диасоритис  от Музея за християнско изкуство в София. 

11.45 – 12.00 - Дискусия 

12.00 – 14.00 – Обедна почивка 

Следобедно заседание: Mobilitas: правни аспекти 

Председател: Проф. д-р Румен Бояджиев 

14.00 – 14.15 – Prof. Ioanna Rapti (EPHE, Paris): Mobilité et sainteté d’après les manuscrits 

liturgiques arméniens de Crimée XIV
e
-XV

e
 s.  

 14.15 – 14.30 – гл. ас. д-р Доротея Валентинова (ИИИ-БАН): Римски правни норми, 

правноморални идеи и принципи в Leges Barbarorum  

14.30 – 14.45 - доц. д-р  Надежда Христова (ВТУ): Обезщетения и наказания за 

посегателство върху имущество според няколко ранногермански законника 

14.45 – 15.00 – гл. ас. д- р Владимир Ангелов: (ИИИ-БАН): Съдбата на пленниците в 

средновековна България 

15.00 – 15.15 – доц. д-р Г. Димов (ИБЦТ – БАН): Пътища на търговия и обмен в 

Комнинова Византия (1081-1185) 

15.15 – 15.30 – Дискусия 
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15.30 – Закриване на конференцията. Заключителни думи на проф. дфн Вася 

Велинова (Директор на ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“) 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_k_roNT7CSAOdBFH-dwmjQw 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_k_roNT7CSAOdBFH-dwmjQw

