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МАТЕРИАЛИ ОТ НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
„КАРЕЛ ШКОРПИЛ И БЪЛГАРСКАТА СРЕДНОВЕКОВНА АРХЕОЛОГИЯ‟,
ПОСВЕТЕНА НА 150 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА КАРЕЛ ШКОРПИЛ
И 110 ГОДИНИ ОТ НАЧАЛОТО НА ПРОУЧВАНИЯТА В ПЛИСКА,
2 – 3 ОКТОМВРИ 2009 г., НИАР – ПЛИСКА

Карел Шкорпил (1859-1944)
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Уважаеми колеги и гости на Конференцията!

Идеята за провеждане настоящата Конференция възникна миналата година в разговор с уредника
на Музея в Плиска, колегата Хр. Стоянова, в хода на строителството на базата на НАИМ и на Музея
„Плиска“. Тогава, все още предвкусвайки плодовете да разполагаме със съвременна сграда за настаняване, решихме, че е време тя да служи не само за теренно - изследователска работа, а и за научни
срещи с различен формат и задачи.
Сто и петдесетгодишнината на Карел Шкорпил и 110-годишнината на неговото изследователско
„творение“- Абоба - Плиска са напълно естествен повод да се постави началото на нейния живот като изследователски център. В този смисъл ние, организаторите на настоящата Конференция
– НАИМ при БАН с неговия Филиал в Шумен и РИМ в Шумен, имаме желание да поставим едно
начало на активни разисквания върху проблематиката на Плиска и на ранносредновековната българска култура.
Тематично Конференцията се явява продължение на проведената преди 10 години, по случай Сто
годишнината от проучванията в Плиска научна среща в Шумен. Повечето от тогавашните доклади
днес са на страниците на т. 8 от поредицата „Плиска - Преслав“. Намерението ни след приключване
на работата на настоящата Конференция нейните материали, може би обогатени с нови, да бъдат
отпечатани в поредния т. 11 на същата поредица.
Позволете ми като представител на ръководството на НАИМ при БАН да приветствам всички вас
с добре дошли в нашата база и да ви пожелая успешна работа и творчески разговори - импулси за
дръзновен изследователски труд в духа на заветите на Карел Шкорпил.
А сега давам думата за приветствие към участниците в Конференцията на Областния управител
на Шумен г-н Димитър Александров, който ще си позволя да кажа извън протокола носи, както имах
възможност да се убедя наскоро, откривателски и спортсменски дух. Така че ви моля да гледате на
него не само като представител на държавната власт, но и като на съратник в изследването, съхраняването и представянето на археологическото наследство!
Приветствие към Конференцията е подготвил и и. д. Директор на НАИМ при БАН ст. н. с. д-р
Маргарита Ваклинова, която по здравословни причини не е сред нас, както възнамеряваше. Позволете ми да ви прочета неговото съдържание.

02. 10. 2009 г.
НИАР - Плиска

Павел Георгиев, ръководител на Филиала
на НАИМ при БАН в гр. Шумен
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Писма на и за Карел Шкорпил
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Участниците в конференцията пред гроба на Карел Шкорпил
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