СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ПРАЗНИЧНО-ЮБИЛЕЙНАТА ИСТОРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ДИДАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР
КИТЕН, 25 – 29 ЮНИ 2012 г.
Понеделник, 25 юни
Начало: 9:30, заседателна зала
Водещ: Юри Тодоров
О т к р и в а н е - Румен Донков

Красимира Табакова - Българският политически живот през погледа на един испански дипломат
Юри Тодоров - Размисли върху феномена юбилей
Костадин Паев - Законодателна уредба на празничната система в България от Освобождението 1878 година до наши дни
Тодор Мишев - 100 години Тодор Живков - ученически спомени и студентски анализи
Димитър Цанев - Юбилей от регионално и национално значение – 200 години от
рождението на Козма Тричков
Мая Антова - Празници и традиции, пренесени през времето
Вторник, 26 юни
Водещ: Тодор Мишев

Желязко Стоянов - Идеите на Фройд за празничните ритуали
Симеон Недков - Честването на 1300-годишнината от създаването на българската
държава и развитието на музейната система в България
Анна Кочанкова - Юбилеите като конструиране на памет. И един случай: Софийският университет „Св. Кл. Охридски“ на 50 години
Любомир Огнянов - Честването на 100-годишнината на Софийския университет
„Св. Климент Охридски” (по документи и спомени)
Дора Калчева - За Георги Димитров, Лайпцигския процес и отечествените фронтове
(или за парадния и служебния вход в българската историография)
Андриана Нейкова - Архивният фонд и международните информационни архивни
стандарти за описание
Светлана Янакиева - Първа софийска девическа гимназия и приносът й за изграждане духовния облик на столицата след освобождението
К о к т е й л с п р а з н и ч н а п р о г р а м а - 20:30

Сряда, 27 юни
Водещ: Желязко Стоянов

Димитър Арнаудов - Учебните програми по история и цивилизация във фокуса на
методическата им употреба в процеса на обучение
Марина Пиронкова - Гимназиалното образование след Освобождението в Юбилейните сборници на българските гимназии
Веселка Тодорова - История на едно училище и неговите юбилейни чествания
Николай Кочанков - Под знака на юбилейната пропаганда: годишнините от подписването на Тристранния пакт в Югоизточна Европа (1941 – 1943)
Георги Якимов - Един забравен радетел на гражданското образование в България
Мартин Белов - Зараждането на символичната политика в зората на българския конституционализъм Конституционната комуникация между монарх и парламент при
управлението на княз Александър I Батенберг
Нонка Кръстева - Празници и развлечения в детската градина
Четвъртък, 28 юни
Водещ: Красимира Табакова

Стефан Стефанов - Комплектът учебници „на наречие по-вразумително” за македонските българи на Кузман Шапкарев, 1868 г.
Светла Шапкалова - Светийските празници в обучението по „Празничен календар”
Ваня Иванова-Паева - 120 години Пловдивски панаир (Възникване и развитие на
пловдивския международен панаир 1892-1944 г.)
Албена Симеонова - Фестивалът Ел Кантаре – от Япония към света
Янко Христов - Известия относно форми на отбелязване на празника на св. Георги в
старобългарски цикъл разкази от Х век.
Захарий Дечев - Училищните празници и юбилеи при обучението и възпитанието на
учениците като извънкласна дейност и практика в съвременното общество
Николай Проданов - Национален празник на българската земя – една нереализирана
идея на Григор Василев
Елена Йорданова - Празници и чествания в град Поморие (Анхиало) през 20-те години на ХХ век до 1944 г.
Петък, 29 юни
Водещ: Тодор Мишев

Весела Пелова - Двадесетгодишният юбилей от възшествието на НЦВ Фердинанд
Български – генералната репетиция за обявяването на независимостта
Веселин Бояджиев - Още по въпроса за панагюрищата /пинигирищата/
Мария Манева - Медийни измерения на празника 24 май
Румен Воденичаров - Двадесет години след приемане на демократична Конституция
Евгений Еков - Двубоят в интернет заради честването на Св.св. Кирил и Методий в
България и Македония
Милка Терзийска - Историята на детството: 50 години след Филип Ариес (юбилеят
на една книга)
Нели Веселинова - Селищни празници в общините Елин Пелин и Горна Малина
Закриване на семинара

