
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

„БЪЛГАРСКИЯТ СЕВЕРОЗАПАД: МИНАЛО И СЪВРЕМЕННОСТ” 

Монтана, 10 юни 2022 г. 

Програма 

 

9.15 ч. ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА  

Общински младежки дом - Монтана 

Приветствия 

Откриване на изложба „50 години от създаването на Института по тракология 

при БАН“ 

Доклад на акад. Ячко Иванов “Област Монтана – регион с многовековна история” 

 

Секция  БЪЛГАРСКИЯТ СЕВЕРОЗАПАД  ПРЕЗ АНТИЧНОСТА 

Художествена галерия „Кирил Петров“  

10.00 – 13.00 ч. ПЪРВА СЕСИЯ 

Модератор : доц. д-р Иво Топалилов (Институт за балканистика с Център по 

тракология - БАН) 

 

Ваня Ставрева (Регионален исторически музей – Видин, докторант по археология в 

СУ "Св. Климент Охридски") Антропоморфни кухи фигурки от култура Криводол-

Сълкуца-Бубани - възможност за социална интерпретация 

гл. ас. д-р Пламен Петков (Институт за балканистика с Център по тракология - БАН) 

Проблемът „трибали” в историографията 

Петя Аспарухова (Регионален исторически музей – Монтана) Миналото на област 

Монтана през погледа на археологията 

Александра Петрова (Регионален исторически музей –Враца) Керамични керноси от 

Северозападна България  

11.20 – 11.40 ч. Пауза  

Йоана Нанкова (Регионален исторически музей –Враца) Монети от Римската епоха в 

новооткрит некропол по трасето на Път Е-79, в землището на с. Люти дол, общ. 

Мездра, обл. Враца" 

Валери Стоичков (Исторически музей – Лом), Владислав Живков (НАИМ - БАН) 

Първи археологически данни за Алмус през II-III в. 



Владислав Живков, Валери Стоичков (Исторически музей – Лом) Нови данни за 

Помодиана през III в. 

д-р Върбин Върбанов  (Регионален исторически музей – Русе) Антични монети от 

проучванията на Алмус (2019-2020) и Помодиана (2020-2021) 

 

Секция БЪЛГАРСКИЯТ СЕВЕРОЗАПАД  ПРЕЗ XV – XХI ВЕК 

 

10.00 – 11.20 ч.  ПЪРВА СЕСИЯ - Общински младежки дом - Монтана 

Модератор : чл.-кор. проф дин Александър Костов (Институт за балканистика с 

Център по тракология - БАН) 

 

чл.- кор. проф. д.изк. Иванка Гергова (Институт за изследване на изкуствата - БАН) 

Църковна архитектура в Северозападна България-традиции и майстори 

 

Нели Стоянова (Регионален исторически музей – Враца)Топонимични проекции на 

името "България" в сведенията на западноевропейски пътешественици и картографи 

XV - XIX век 

 гл. ас. д-р Маргарита Добрева (Институт за балканистика с Център по тракология - 

БАН) Опитът за преселение в Крим на земеделци от Северозападна България (1861-

1862 г.) 

Юлий Йорданов (дружество „Будители” - област Монтана) Потомък на чипровските 

въстаници от 1688 година продължава делото им – Войводата Цеко Петков 

11.20 – 11.40 Пауза  

11.40 – 13.00 ч. ВТОРА СЕСИЯ - Общински младежки дом - Монтана 

 

Модератор : доц. д-р Ваня Иванова (Регионален исторически музей -Монтана,ПУ - 

филиал „Л. Каравелов“ – Кърджали) 

 

чл.-кор. проф дин Александър Костов (Институт за балканистика с Център по 

тракология - БАН) Еврейските общности в Северозапада по примера на Кутловица/ 

Фердинанд (1879-1914) 

 

Владимир Пауновски (Институт за балканистика с Център по тракология - БАН) 

Историята на видинските евреи в съхраняваното от Еврейския исторически музей – 

София 

Светлана Кръстева (Държавен архив – Видин) Юнашките дружества във Видинска 

област – създаване и дейност 



Йордан Герасимов (Съюзна краеведите в България) Капитан Юрдан Стоянов – 

български офицер и четнически войвода в борбата за освобождение на Македония  

Ангелина Емилова (Държавен архив – Монтана) Пожарното дело в гр. Фердинанд 

(1897-1944) 

 

Мариан Замфиров (Държавен архив – Монтана)  Водоснабдяването на град 

Фердинанд. Развитие и модернизация (1878 - 1945)  

Пауза 13.00 – 14.00 ч. 

14.00 – 16.00 ч. ТРЕТА СЕСИЯ - Общински младежки дом - Монтана 

Модератор : чл.- кор. проф. д.изк. Иванка Гергова (Институт за изследване на 

изкуствата - БАН) 

Юлия Андреева (Регионална библиотека „Гео Милев“ – Монтана) Гаврил Иванов 

Павлов от село Живовци, обл. Монтана - учител, воин, родолюбец и “народен враг“ 

Мариус Георгиев (Регионален исторически музей - Монтана) Доброволна организация 

за съдействие на отбраната (ДОСО) - Михайловград 

доц. д-р Ваня Иванова (Регионален исторически музей -Монтана, ПУ, филиал „Л. 

Каравелов“ – Кърджали) Град Фердинанд (Монтана) и събитията от "Септември 

1923" -  историографски интерпретации, музейни прочити, места на памет - преди и 

след 1990 г. 

 

Калина Тодорова (Регионална библиотека "Христо Ботев" – Враца) Стара Враца в 

"Карта на времето - дигитален архив на регион Враца ХХ в."  

Десислава Димитрова (Регионален исторически музей - Монтана) Сватба и брак в 

българската и ромската общност - традиция или отживелица 

д-р Сашка Бизеранова (Регионален исторически музей – Видин) Клетви от Ново 

село, Видинско 

доц. д-р Людмила Миндова (Институт за балканистика с Център по тракология) 

Преводна рецепция на българския литературен северозапад  в съвременното балканско 

пространство (1990-2021) 

Силвия Гарванска (Регионален исторически музей -Враца) Символи и знаци - 

закодирани в традиционното народно облекло на населението от Северозападна 

България 

16.00 -16. 30 ч. Дискусия и закриване на конференцията 

 


