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проГрама
архИвскИят хроноГраф И електронното 
ИзданИе на средновековнИ паметнИцИ

18–21 октомври 2013 г.

хотел „премиер“, велико търново

19 октомври

сутрешно заседание

9.30 – 12.30 часа

проф. дфн а. тотоманова (сУ) Проектът „История и историзъм в православния 
славянски свят. Изследване на идеите за история“, Архивският хронограф и 
електронното издаване на средновековни текстове

д-р Юри стоянов (лондон) The question of the ideology of warfare in Arkhivski 
Chronograph - the case of the Slavonic Translation of Josephus‘ Jewish War

проф. дфн хр. трендафилов (ШУ) Хронографиконът в Архивския сборник

Кафе-пауза

доц. д-р ростислав станков (сУ) Старобългарският превод на Хрониката на 
Георги Амартол и Архивският Хронограф

проф. дфн т. славова (сУ) Фрагментите от Историческата палея в Архивския 
хронограф

Дискусия

Обедна почивка 

следобедно заседание

14.00 – 17.30 часа

гл. ас. д-р диана атанасова (сУ) Дигиталното издаване на средновековни славянски 
паметници: предизвикателства (Проектът за издаване на Станиславовия чети-
миней)“

гл. ас. д-р явор милтенов (ИБе) VERSIONES SLAVICAE: първи стъпки към 
създаването на on-line каталог на средновековните славянски преводи

ас. д-р Гергана Ганева (сУ) Проектът „Информатика, граматика, лексикография“ 
– резултати и предизвикателства

1/2 Проектът се финансира от Националния фонд за научни изследвания (НФНИ)

2/2

гл. ас. д-р цветана димитрова (ИБе) Текстови корпуси на старославянски език

Кафе-пауза

гл. ас. д-р кирил кирилов (ИБе-Бан) Компютърни средства в диалектоложките 
изследвания

гл. ас. д-р екатерина панчева-дикова Дигитални обекти в националния каталог 
на академичните библиотеки в България

д-р марко скарпа (Universita‘ Ca’ Foscari – венеция) Nuova Biblioteca Manoscritta и 
каталогизация on line на славянските ръкописи

Дискусия

20 октомври

сутрешно заседание

9.30 – 12.30 часа

доц. д-р татяна мострова (кмнц-софия) Книгата на Иеремия в Архивния 
хронограф

проф. д-р веселин панайотов (ШУ) Датиращата роля на Архивския хронограф

проф. д-р мария спасова (втУ) Лексика за изразяване на негативност в 
Архивския хронограф 

докторант м. тотоманова-панева (сУ) За някои топоси, свързани с женските 
роли в текста на книга Царства

проф. влада станкович (Белград) The Life of St Sava of Serbia by Domentian. An 
Analysis (Literary, Political and Ideological Aspects)

доц. д-р нина Гагова (ИБл-Бан) Поръчителите на историческа книжнина

Дискусия

Обедна почивка

14.30 часа
Екскурзия до Арабанаси

18.00 часа
Официално представяне на новата книга на гл. ас. д-р Явор Милтенов

„Златоструй: старобългарски хомилетичен свод, създаден по инициатива на 
българския цар Симеон“

20.00 часа 
Официална вечеря


