
  

  

  

ННААИИММ  ––  ББААНН  

под патронажа на Центъра за обучение  –  БАН 

организира 

 

Първа докторантска конференция 27 – 28 ноември 2011 г 

ННННННННааааааааууууууууччччччччннннннннииииииии                аааааааассссссссппппппппееееееееккккккккттттттттииииииии                ннннннннаааааааа                ккккккккууууууууллллллллттттттттууууууууррррррррнннннннноооооооо--------ииииииииссссссссттттттттооооооооррррррррииииииииччччччччеееееееессссссссккккккккооооооооттттттттоооооооо                ннннннннаааааааассссссссллллллллееееееееддддддддссссссссттттттттввввввввоооооооо::::::::                

ппппппппррррррррееееееееддддддддииииииииззззззззввввввввииииииииккккккккааааааааттттттттееееееееллллллллссссссссттттттттвввввввваааааааа                ииииииии                ппппппппееееееееррррррррссссссссппппппппееееееееккккккккттттттттииииииииввввввввииииииии        

        
Заседателна зала на НАИМ-БАН от 9 ч. 

С участието на гостуващи лектори и докторанти от НАИМ-БАН,  

ИФТТ-БАН, ИЕФЕМ-БАН, СУ „Климент Охридски”, 

 Нов български университет 

 

 

Координатори: 

Доц  д-р Мария Гюрова 

 Яна Димитрова  

 

 

27 ноември 2011 

10.00  – встъпителни думи на проф. дфн Н. Дюлгерова, Ректор на Центъра за обучение към БАН 

 

Сесия „ Археологията – процес на откриване, осмисляне и интерпретация” 

Водещ – доц.д-р Мария Гюрова 

10.20-12.00 – заседание 

 



Доц д-р Стефанка Иванова (НАИМ-БАН): „Палеолитът – най-ранната и 

продължителна епоха в историята на човечеството” 

 

Доц д-р Мария Гюрова (НАИМ-БАН): „Експериментът като когнитивен подход 

на археологическото проучване” 

 

Валери Петров (докторант в Секция по праистория, НАИМ – БАН): 

„Двуетажните сгради в праисторическите селища - практика или изключение в 

строителните традиции на техните обитатели” 

 

Кръстю Чукалев (докторант в самостоятелна форма на обучение в департамент 

„Археология“ на Нов български университет): „Пещерните обиталища от 

неолита и халколита в българските земи, като част от културно-историческото 

и археологическото наследство” 

 

Мая Валентинова (докторант в Секция по тракийска археология, НАИМ – 

БАН): „Проблеми на проучванията на късната бронзова епоха в централна 

северна България: проучвания и проблеми”  

 

Яна Димитрова (докторант в Секция по тракийска археология, НАИМ – БАН): 

„Керамични комплекси от ранната желязна епоха от Източните Родопи” 

 

12.00-13.30  – обяд 

13.30-15.00 – заседание  

 

Миглена Василева (докторант в Секция по тракийска археология, НАИМ – 

БАН): „Фибули от късножелязната епоха в Тракия” 

 

Теодора Богданова (докторант в Секция по антична археология, НАИМ – БАН): 

„Бронзови огледала от некропола на Аполония Понтика” 

 

Мила Чачева (докторант в Секция по антична археология, НАИМ – БАН): 

„Стъклени пандативи и маниста с изображения на човешки лица от 

Западнопонтийските колонии” 

 

Александър Харизанов (докторант в катедра Археология към СУ "Св. Климент 

Охридски): „Пещи за керамика от римската епоха в България” 



 

Кристина Косева  (докторант в Секция по антична археология – НАИМ – БАН): 

„Римско стъкло от Сердика"  

 

15.00-15.20  – пауза  

15.20-16.40  –  заседание 

 

Александър Манев – докторант в Секция по антична археология – НАИМ – 

БАН: „Църквата в провинция Тракия през късната античност IV – VI в.” 

 

Методи Манов (докторант в Секция по средновековна археология, НАИМ – 

БАН): „Инталия от полускъпоценен камък с образа на Св. Архангел Михаил от 

разкопките на областния център под Перперикон”  

 

Елена Василева (докторант в Секция по средновековна археология, НАИМ – 

БАН): „Некрополът на късносредновековното селище Галица край с. Нисово, 

Русенско” 

 

Петър Димитров (докторант в Секция по средновековна археология, НАИМ – 

БАН): „Традиции и иновации в столичното строителство на Първото българско 

царство”  

 

Катя Меламед (докторант в Секция по средновековна археология, НАИМ – 

БАН): „Подход към изследването на ранносредновековните езически некрополи 

в България” 

 

16.40-17.00  –  дискусия 

 

28 ноември 2011 

Сесия „ Археологията – процес на откриване, осмисляне и интерпретация” 

10.00-11.00 – заседание 

 

Чавдар Лалов (докторант в Секция по средновековна археология, НАИМ – 

БАН): „Въпросът за нехарактерните паметници в Пенковксата култура: 

характеристика и интерпретация” 

 

 

 



Методи Златков (докторант в Секция по средновековна археология, НАИМ – 

БАН): „Към интерпретацията на средновековното селище Гледачево-1” 

 

Гергана Илиева (докторант в Секция по средновековна археология, НАИМ – 

БАН, филиал Шумен): „Кръстът върху паметници на средновековната 

сфрагистика от България (ІХ-ХІ в.)” 

 

 

Сесия „ Културно-историческото наследство: предизвикателство и отговорност” 

Водещ – доц д-р Диана Гергова 

11.15-12.40 – заседание 

 

Доц д-р Диана Гергова (НАИМ-БАН): „Археологическото наследство на 

България като неизползван потенциал: наука, туризъм и устойчиво развитие” 

 

Доц  д-р Маргарита Грозева (ИФТТ-БАН): „Приложение на лазерите за анализ 

и опазване на културното наследство” 

 

Доц  д-р Елена Назърова (ИФТТ-БАН):  Физични методи за изследване и 

датиране на оловото 

 

Станислав Инчовски-Търнин (докторант в ИЕФЕМ-БАН): „Стръмният път на 

международното културно взаимодействие (културни ефекти на планинския 

туризъм)” 

 

12.40-13.00 – финална дискусия и закриване на конференцията 


