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Е В Р О П Е Й С К И  

Ф О Р М А Т  Н А  

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я  

 

 
 
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  ВЪЛЧЕВ, ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ 

Факс   

E-mail  valchev@vice-rector.uni-sofia.bg 

 

Националност  българин 

 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)  2002-2020 

• Име и адрес на работодателя  СУ „Св. Кл. Охридски”, ФФ, катедра „История и теория на културата” 

• Вид на дейността или сферата 

на работа 

 преподавател 

• Заемана длъжност  Гл. асистент, доцент 

• Основни дейности и 

отговорности 

 Научен секретар на катедра „История и теория на културата” (2003-2011) 

Ръководител на катедра „История и теория на културата” от 2011 до момента 

Зам.- декан на ФФ по учебна дейност от 2011 до 2015 

Зам.- ректор на СУ „Св. Кл. Охридски“ от 2015 до момента 

Лекционни курсове в бакалавърска степен на обучение по история на 

българската култура ХV-ХІХ век и междукултурни влияния. Лекционен курс 

„Култура и регионална идентичност“ във ФЖМК, специалност 

„Комуникационен мениджмънт“. 

Лекционни курсове  и ръководство на магистърска програма „Мениджмънт и 

социализация на културното наследство” – публични политики в сферата на 

културното наследство, културно многообразие и културни граници, културен 

пейзаж, културни стереотипи, културни пространства 

 

 

• Дати (от-до)  1992-2007 

• Име и адрес на работодателя  Община Стара Загора 

• Вид на дейността или сферата 

на работа 

 отдел „Култура и вероизповедания” 

дирекция „Образование и култура” 

• Заемана длъжност  Специалист, гл. експерт, директор 

• Основни дейности и 

отговорности 

 Културни политики, културен календар, културно наследство, вероизповедания, 

образование, културна интеграция 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  2010 – избран за доцент 

2002 – спечелен конкурс за гл. асистент в катедра „История и теория на 

културата”, Философски факултет 

1998 – присъдена образонателна и научна степен „доктор” 

 

1989-1992 – редовна докторантура 
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• Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация 

 СУ „Св. Кл. Охридски”, Център по културознание 

  1983-1988 – висше образование, специалност история 

СУ „Св. Кл. Охридски”, Исторически факултет 

Втора специалност – философия 

Специализация – история и теория на културата 

  1976-1981 – средно образование 

ГПЧЕ „Ромен Ролан” – Стара Загора 

 

МАЙЧИН ЕЗИК  български 

 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 
 

  [Език] 

  ФРЕНСКИ, РУСКИ 

   

   

 

Изследователски 

интереси 

история, философия на историята, история на културата, нация и 

национална идентичност, чужди влияния, Иречек, Мърквичка, 

Захари Стоянов, културно наследство, музеи, Българско възраждане, 

модернизация на Балканите, публични политики в сферата на 

културното наследство 

 

Членство в научни, професионални и обществени организации:  

 Съюз на учените в България; 

 Алианс Франсез 

 Общобългарски комитет «Васил Левски» 

 Национален форум «Културно наследство» 

 

Участие в международни научни конференции:  

 Варненски летни международни научни срещи - Варна, 1999 година 

 Международен научно-парктически семинар “Сътрудничество в областта на 

културата и образованието между България и славянските страни - вчера, днес и 

утре” - София, 2002 г. 

 Среща на експерти в областта на културата на градовете-членове на 

Страсбургския клуб – 24-26 ноември 2005 г. 

 Семинар “Достъп до структурните фондове на ЕС”, организиран от 

Министерството на културата, 24-25 февруари 2006 г. 

 Международен колоквиум “Ролята на неформалното обучение за интеграцията на 

ромите и номадите в Европа”, Министерство на образованието и науката и 

Посолство на република Франция, 17-18 март, 2006 г. 

 10 години Регионална асоциация на общините “Тракия”, международна научна 

конференция  - 7-8 юни 2007, Созопол 

 Международна научна конференция “Арменската духовност”, СУ “Св. Кл. 

Охридски” и Посолството на република Армения, 19-21 октомври 2007 г.  

 Поредица от международни форуми през периода 2015-2019, организирани от 

Дирекцията на AUF за централна и източна Европа – последната 11-12 февруари 
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2019 в Букурещ 

 Ролята на висшето образование в напредъка на съвременните общества, Охрид, 

Македония, 2020 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ  СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ 

 

1. Чужденците и процесите на национална еманципация в българската култура от края на XIX и 

началото на XX век. В: ГСУ, Център по културознание, 1994,том 85,31-47 

2. Историкът като художник или историята, разбрана от Вилхелм фон Хумболт. В: Участие, 1995, 

кн.1, 39-40 

3. Към началата на новобългарския исторически пантеон. 145 години от рождението на Захарий 

Стоянов. В: Участие, 1995, кн.4, 6-10 

4. Паметта на монетите. Един забравен епизод от историята на Народната библиотека и музей в 

Пловдив - аферата “Такела”. В: Участие, 1996, кн.2, 36-37 

5. Аферата “Такела”. В: Пловдив по пътя към модерния свят. Пловдив, 1998,110-115 

6. Историята като цел. Някои аспекти от историко-философските прозрения на Арнолд Тойнби. В: 

Участие, 1998, кн.1-2, 20-23 

7. Чехите в културното развитие на следосвобожденска България.В: Културната интеграция между 

чехи и българи в европейската традиция //Сборник доклади от VII-та лятна международна научна 

среща -Варна"99//, Варна, 1999, 6-18 

8. Роля и значение на чужденците за процесите, протичащи в развитието на българската 

следосвобожденска архитектура и монументално изкуство. В:Балканистичен форум, 1999, кн. 1-2-

3, 123-130 

9. Капелмайсторският въпрос в българската музикална култура от началото на XX век. В: 

Интербалкански музикално-културни взаимодействия // Сборник, С. 2000, 182-191 

10. “Русофобията” на Захарий Стоянов. В: Захарий Стоянов и нашето време // Сборник, С. 2000, \ 93-

204 

11. Иван Вазов и Захарий Стоянов - основоположници на българския исторически пантеон. В: Иван 

Вазов - патриархът на българската литература // Сборник от доклади, изнесени на юбилейната 

научна сесия, посветена на 150 години от рождението на народния поет //, Ст. Загора, 2001,188-194 

12. Чужденците в българската следосвобожденска култура. Ст. Загора, 2001, 424 с. 

13. Из “Чужденците в българската следосвобожденска култура”. В: Везни, 2001, кн.8, 99-102 

14. Роля и значение на българската емигрантска публицистика за идейното израстване на Захарий 

Стоянов. В: В търсене на истината. Юбилейно издание по случай 70 годишнината от рождението 

на професор Николай Генчев. С, 2002, 223-232 

15. Сто години ТД “Сърнена гора”. Историческо развитие. Стара Загора, 2003, 135 с. 

16. Разказвачът Захари – между утопията и историзма. В: сп. “Участ”, бр. 1, 2005, 83-86, 

17. Едно неоценимо богатство. В: Българската възрожденска книга в библиотеките на Стара Загора, 

своден каталог, Ст. Загора, 2005, 3-5 

18. Захарий – неукротимият. В: сп. “Везни”, бр.7, 2006, 93-118  

19. Чужденците и модернизацията на следосвобожденска България. В: Пътувания, пътешествия, 

миграции – историите на модерния номад, Фондация “Ценности”, 2007, 21-23 

20. Фантазиите на Възраждането – генеалогиите. В: Сборник “Александър Екзарх и българските 

пътища към Европа (ХІХ – началото на ХХ век). Ст. Загора, 2007, 107-115 

21. Les fantaisies de la Renaissance – les genealogies. В: Alexandre Exarh et les vois bulgares vers l`Europe 

(XIX debut du XX siecle), Stara Zagora, 2007, 103-111 

22. Българският музей – между отшелничеството и модерния мениджмънт. В: Известия на 

Старозагорския исторически музей, Стара Загора, 2008, 59-66 

23. 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, 2008, 3-10 

24. Предговор. В: 1000 причини да се гордеем, че сме българи, Стара Загора, 2008, с.3 

25. Европейският музей. В: Сборник „Българските музеи в условията на членство на страната в 

Европейския съюз”, Сливен, 2009, 25-35 

26. Културен календар и регионални културни политики (под печат) 

27. Захарий Стоянов и символният капитал на Българското възраждане, С, 2010 



Автобиография 
[ ФАМИЛИЯ, други имена ] 

 За повече информация: 
www.cedefop.eu.int/transparency/ 
europa.eu.int/comm/education/index_en.html 
eurescv-search.com/ 

  

4 стр. 

 

Съставителство и редакция на сборници и книги: 

1. Генчев, Н. Събрани съчинения, т. ІІІ, С, 2004 – Публицистика (1958-1991) 

2. Генчев, Н. Събрани съчинения, т. ІV, С, 2004 – Публицистика (1992-2001) 

3. Генчев, Н. Събрани съчинения, т. V, С, 2005 – Спомени 

4. Сборник “Александър Екзарх и българските пътища към Европа (ХІХ – началото на ХХ век)” 

(доклади от международна научна конференция 7-8 май, организирана от Община Стара Загора и 

посолството на Франция), Стара Загора, 2007 

5. Сборник “Слово и вяра” (доклади от международна научна конференция, посветена на 90-

годишнината от рождението на проф. Боню Ангелов), издателство “Пик”, В.Търново, 2007 

6. Сборник “Древна и модерна Тракия” (доклади от конференция, посветена на 70-годишнината от 

рождението на Христо Буюклиев), издателство “Кота”, Стара Загора, 2007 


