
 

 
 

 
 

Международна научна конференция 
„Културното наследство на Странджа – богатство, 

рискове, предизвикателства“ 
гр. Бургас, 27-29. IX. 2019 г. 
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„ 
 

 

27. IX. 2019 г., петък 

 

Пътуване до Бургас и настаняване на участниците в конференцията в 
хотел „Парк“ 

 

28. IX. 2019 г., събота 

Бургаска художествена галерия „Петко Задгорски“, 

ул. „Митрополит Симеон“ № 24 

 

09:00 – 09:30 Регистрация 

09:30 – 09:40 Откриване 

 

 

Първо заседание История, икономика, селища 

 

Председател: доц. д-р Ангел Николов 

 

09:40–9:55 Доц. д-р Албена Миланова, д-р Йото Валериев, Селищна мрежа и демографска 
ситуация в Странджа през късната античност и средновековието: археологически 
приноси.  

09:55–10:10 Доц. д-р Стела Дончева, Странджанските рудни полета – източник на 
суровина за производството на художествен метал в Средновековна България 

10:10–10:25 д-р Атанас Орачев, Синеморец - селището с много имена (пример за 
състоянието на историко-географските изследвания на Черноморска Странджа). 

10:25–10:40 Проф. д-р Ивайла Попова, Крайморска Странджа според сведенията на 
пътешественици от 16 – 19 в. 

10:40–11:00 Дискусия 

  
11:00–11:20 ч. Кафе-пауза и представяне на постерна изложба 
„Културно-историческото наследство на Странджа в условията на 
миграции и демографски отлив“ 

 



 
„ 
 

 

11:20–11:35 Prof. Nikos Mertzimekis, “...ήλθεν ο παπα κυρ Σάββας από της μαύρης θάλασσας το 
ταξίδι…” Странджа и Света Гора - взаимоотношения и взаимовлияния през XVII - XIX в. 

11:35–11:50 Доц. д-р Ангел Николов, Нови сведения за иконните и ръкописно-
документалните богатства на Странджа по материали от четири теренни проучвания 

11:50–12:05 Любомир Рачев, Походът на Зеления граф 

12:05–12:20 Дискусия 

 

12:20–14:30 Обедна почивка  

 

Второ заседание Изкуство, вяра и култура 

Председател: проф. д-р Ивайла Попова 

 

14:30–14:45 Проф. д-р Щелиян Щерионов, Общохристиянски измерения на созополското 
православие 

14:45–15:00 Д-р Милен Николов, Хронология на исихастките манастири в Парория 
през XIV в. 

15:00–15:15 Чл.-кор. проф. д.изк. Иванка Гергова, Тревненски майстори през 18 век в 
Странджа и Южното Черноморие  

15:15–15:30 Проф. д-р Костадинка Паскалева, Бележки върху ранните светителски 
култова в Странджа – мъченик Зосима Аполонийски 

15:30–15:45 Гл. ас. д-р Александра Трифонова, Нови данни за художествената дейност на 
зографа Темистоклис Диамандопулос (краят на XIX в.) 

15:45–16:00 Дискусия 

 
16:00–16:20 Кафе-пауза  

 

16:20–16:35 Горан Стефанов, докторант, Нестинарските икони в Странджа. 

16:35–16:50 Dr. Phaidon Hadziantoniou, Kjersti Myrland – Anastenaria: readings and 
transformations of an old tradition. 

16:50–17:10 Georgios Melikis, Anestenaria in Greece and Bulgaria (with a short video 
presentation). 

17:10–17:25 Доц. д-р Мира Маркова, Състоянието на народната култура в Странджа в 
началото на XXI в. 

17:25–17:40 Бианка Василева и Марио Филипов, Факия през погледа на местните 
свещеници: църковният архив през първата половина на XX век 
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17:40–18:00 Дискусия 

 

19:00 Коктейл за участниците в конференцията в Бургаския археологически музей, 
бул. „Алеко Богориди“ № 21 

 

 

29. IX. 2019 г., неделя 

Бургаска художествена галерия „Петко Задгорски“ 

 

Кръгла маса Културното наследство на Странджа – 
диагностика, проблеми, политики 

 

Водещ: Красимира Костова, 

директор на Исторически музей – гр. Средец 

 

09:00–09:15 Увод в проблематиката (Красимира Костова) 

09:15–09:35 Д-р Румяна Дечева, Проблеми на опазването на материалното културно-
историческо наследство в Централна и Източна Странджа  

09:35–09:55 арх. Мирелла Кафкова, Традиционните строителни практики в Странджа - 
състояние и опазване в условията на демографска криза 

09:55–10:15 Гл. ас. д-р Даниела Ангелова, Държавната политика за опазване на 
културните паметници в Царство България 1911-1944 г. 

 

10:15–10:30 Кафе-пауза 

 

10:30–12:00 Дискусия с участието на представители на МК, НИНКН, Областната 
управа, общини и кметства, музеи, Сливенска митрополия и др. 
12:00 Закриване на конференцията  
 
 
 
Конференцията се организира и осъществява в рамките на проект за фундаментални 
научни изследвания „Комплексни и иновативни методи за диагностика и изследване на 
материалното и нематериално културно наследство на Централна и Източна Странджа 
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в условията на миграции и демографски отлив“, който е финансиран от Фонд „Научни 
изследвания“ при Министерството на образованието и науката (договор № ДН-10/16 от 
21. 12. 2016 г.), а базова организация за осъществяването му е Софийският университет 
„Св. Климент Охридски“. 
Съорганизатори на конференцията са Регионалният исторически музей – гр. Бургас и 
Бургаската художествена галерия „Петко Задгорски“. 
 
 
 
 
 
 


