Двадесет години Нов български университет
Културни наследства – политически залози и реконструиране на територии
Научна конференция, Смолян – 11-13 март 2011 г. (петък - неделя)
Организатори: Нов български университет (департамент «Антропология»), Община
Смолян и Регионален исторически музей, гр. Смолян

Програма
11 март, петък, 14.00 ч. – зала 247 в сградата на общинска администрация, гр.
Смолян
Официално откриване
ПАНЕЛ: Културни наследства – дискурси на политическото
Водещ: проф. Иван Маразов, дискутант: проф. Георг Краев
Илия Годев, община Смолян – Представяне на осъществявани проекти „Култура и
местно развитие“
Доц. д-р Ирена Бокова, НБУ - Културни наследства и политически употреби
Доц. д-р Васил Гарнизов, НБУ - Местна власт и местен празник
Доц. д-р Соня Алексиева, НБУ - Родопа планина - най-големият жив музей в
България (Преосмисляне на културното наследство и специалните събития в
туризма)
Доц. д-р Цвете Лазова, НБУ - Монументализиране на легендата: паметникът на
Орфей и Евридика в Смолян
Доц. д-р Пламен Бочков, НБУ - "Забранената гора" - топонимичните предания
като колективна биография
Кафе пауза 16.00-16.15 ч.
Водеш: доц. Антоний Тодоров, дискутант: доц. Васил Гарнизов
Проф. Иван Маразов, д. н., Музей на НБУ – Българският Тодоровден и
тракийските Бендиди. Надпрепускване и реконструиране на социума
Доц. д-р Бони Петрунова, НАИМ, БАН - Средновековните крепости като обект на
археологията и на културния туризъм в България
Доц. д-р Ангел Янков, Грозделина Георгиева, РЕМ, Пловдив – Културното
наследство: разказ за исторически събития и начин на живот (по примера на
археологически обект)
Доц. д-р Валентина Ганева-Райчева, ИЕФЕМ, София - Реконструиране на
територии чрез наследството: примерът на Одрин
Таня Марева, РИМ, Смолян - Знаци от поколенията в конструирането на
локалната територия (съвременни аспекти на обществено дарителство в селищата
Момчиловци и Левочево, Смолянско)
Доц. д-р Мирелла Дечева, Национален етнографски музей, София - Между
политическите залози и (ре)конструираните територии

Кафе пауза 17.30-17.45 ч.
Дискусия 17.45-18.15 ч.: проф. Георг Краев, доц. Васил Гарнизов
18.30-19.30 ч. Представяне на филма „Родопска дъга“, оператор Людмил Христов (45
мин., 1987 г.) и дискусия за социалните и културните трансформации в региона на
Средните Родопи
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•
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март, събота
9.00-10.00 Работно посещение на обекти на културно наследство в гр. Смолян
10.00-13.00 Работно посещение в с. Момчиловци:
10.00-11.00 ТИЦ-Момчиловци, проф. Румяна Михнева: запознаване с
развитието на проект за създаване на Център за Доброволчески, академичен,
научен и образователен туризъм и изследване на транграничните
дестинации (териториите на България и Гърция)
9 11.00-13.00 Наблюдение на празника Тодоровден в с. Момчиловци, организиран
от местните институции – читалище и кметство

ПАНЕЛ: Културните наследства – преоткриване и реконструиране
14.30 ч. – зала 247 в сградата на общинска администрация, гр. Смолян
Водещ: доц. Валентина Ганева-Райчева, дискутант: доц. Ирена Бокова
Проф. Георг Краев, НБУ - Културното наследство и развлекателната индустрия
Емил Върбанов, Национален фонд „Култура“, София - Проекти за културни
дейности в образователната сфера
Доц. д-р Евгения Благоева, НБУ - Туризмът като културна индустрия
Кремена Недялкова, Европейски институт за туризъм, София - Културна столица
на Европа – що е то?
Светла Казаларска, СУ „Св. Климент Охридски” - Алтернативна културна карта на
София
Доц. д-р Татяна Шалганова, Музей на НБУ - Дигитализация на културното
наследство
Кафе пауза 16.00-16.15 ч.
Водещ: доц. Магдалена Елчинова, дискутант: доц. Николай Ненов
Доц. д-р Николай Ненов, РИМ, Русе - Градските празници в Нитра - проекция на
политически и социокултурни визии
Цвета Ненова, Димитър Липовански, Арена медия, Русе – Културното наследство
във филми
Доц. д-р Антоний Тодоров, НБУ – Изборите като ритуал
Людмила Георгиева, НБУ - Официални и “скрити” наследства в градска среда (област
Еврос, Гърция)

Сузан Терзимехмед, НБУ - Официални и “скрити” наследства: мюсюлмански култови
практики (съпоставка България и Гърция - област Еврос, Гърция)
Стефания Темелкова, НБУ - Градът: културни наследства и бранд
Дискусия 17.45-18.15 ч.: доц. Ирена Бокова, доц. Николай Ненов
13 март, неделя
9.30 ч. – зала 247 в сградата на общинска администрация, гр. Смолян
ПАНЕЛ: Наследствата – създавани и пренаписвани, разигравани и разказвани
Водеш: Таня Марева, дискутант: доц. Ангел Янков
Доц. д-р Наталия Рашкова, ИЕФЕМ, София - Ритуализация на родовия спомен (по
родните места на бежанците от Източна Тракия)
Доц. д-р Веселка Тончева, ИЕФЕМ, София - Българите от Голо Бърдо, Албания –
културно наследство и идентичност
Гл. ас. д-р Меглена Златкова, катедра „Етнология“, ПУ „Паисий Хилендарски“,
Пловдив - „Там, където Странджа целува морето”… „Противоречията на
наследството” на тракийските бежанци в Царево
Гл. ас. д-р Стойка Пенкова, катедра „Критическа социология“, ПУ „Паисий
Хилендарски”, Пловдив - „Противоречието на наследството”: механизми на
(не)наследяване при наследниците на тракийските бежанци и на българските изселници
в Одрин
Доц. д-р Валентина Ганева-Маразова, Музей на НБУ - Корбюзие и
възстановяването на единството на изкуствата
Кафе пауза 10.45-11.00 ч.
ПАНЕЛ: Проекти и изследвания – кръгла маса
Водещ: доц. Цвете Лазова, дискутант: доц. Евгения Благоева
Доц. д-р Магдалена Елчинова, НБУ – Цариградските българи – опит за социален
портрет
Гл. ас. Невена Димова, НБУ – Представяне на изследване „Евроидентичност” и
българските фермери
Мария Кънчева, НБУ - Представяне на терен от Истанбул – цариградските българи
(начални резултати въз основа на социологическа анкета)
Диана Ставрева, Клара Михайлова, НБУ - Всекидневието на цариградските българи
в образи
Заключителна дискусия и закриване 12.00-13.00 ч.

