Информация за финансиран проект
Наименование на конкурса:
Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2018 г.
Основна научна област или обществен приоритет:
10. Хуманитарни науки
Входящ № на проект:
Н 30/9
Заглавие на проекта:

LABedia: енциклопедия за Късната античност на Балканите, ІV в.
Базова организация:
Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол”
Партньорски организации:

Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име):
доц. д-р Златомира Герджикова
Общ размер на отпуснатото финансиране:
117 600 лв
Разпределение на сумата по проекта между базовата организация и партньорите
Организация:
Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол”
Сума: 117 600 лв
Организация:
Сума:
Организация:
Сума:
Организация:
Сума:
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Резюме на проекта:
LABedia: енциклопедия за Късната античност на Балканите, ІV в. е
интердисциплинарен проект, в който ще вземат участие единадесет изследователи
(петима доценти, трима главни асистенти, трима докторанти) от четири български научни
институции. В екипа има трима историци, четирима археолози, двама богослови, един
класически филолог и един изкуствовед. Като консултанти са привлечени четирима
чуждестранни учени от Франция, Италия, Румъния и Турция.
Основната цел на предлагания проект е увеличаване на присъствието на български
учени (утвърдени и млади учени, постдокторанти, докторанти) в международното научно
пространство чрез формирането и свободното разпространяване на нови научни знания за
обществените, политическите, религиозните и културните процеси, които протичат на
Балканите през ІV в. Чрез създаването на online енциклопедията LABedia на български и
английски език целим повишаване количеството на международно видимата научна
продукция, подпомагане на научните изследвания от регионално и национално значение,
включването на млади учени и постдокторанти в научния диалог както на национално,
така и на международно ниво, стимулиране и разширяване на международното научно
сътрудничество.
Научната дейност е организирана в две основни направления – подготовка и
публикуване на online енциклопедия за Късната античност на Балканите през ІV в.
(LABedia) и създаване на научна мрежа за изследване на Късната античност на Балканите,
в която да участват учени от различни български, балкански и европейски научни
институции. За периода на проекта е планирано публикуването на минимум 100 статии в
LAbedia на български и английски език, предаването за печат на поне 4 научни статии в
реферирани и/ или индексирани списания, провеждането на международна научна
конференция с участници от повече от 9 държави.
Новите научни знания, които ще бъдат създадени в хода на изграждане на online
енциклопедията LABedia, ще бъдат предоставени за полазване със свободен както на
академичните среди – утвърдени и млади учени, постдокторанти, докторанти и студенти,
учените работещи в регионални и национални музеи, така и на учители за повишаване
ефективността на тяхното преподаване, на представители на държавните и общински
институции, на туристическите агенции и др.
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Членове на научния колектив
Организации/участници1
Бележка2
Базова организация:
Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол”
при Българската академия на науките
Ръководител на научния колектив
доц. д-р Златомира Тодорова Герджикова, ИБЦТ – БАН
Участници:
доц. д-р Иво Симеонов Топалилов, ШУ „Епископ Константин Преславски”
доц. д-р Светослав Светозаров Риболов, СУ „Св. Климент Охридски”
доц. д-р Камен Димитров Димитров, ИБЦТ – БАН
доц. д-р Ваня Тодорова Попова

ПН

гл. ас. д-р. Славчо Ангелов Киров, ИБЦТ – БАН
гл. ас. д-р Иван Димитров Вълчев, СУ „Св. Климент Охридски”

МУ

гл. ас.д-р Димитър Илков Илиев, СУ „Св. Климент Охридски”
Александър Александров Манев, Национален археологически институт с
музей – БАН

ДО

Александър Ангелов Иванов, СУ „Св. Климент Охридски”

ДО

Йоаннис Стефанос Каминис, СУ „Св. Климент Охридски”

ДО

Участници:

Общ брои млад учен (МУ) ……………..
Общ брои постдокторант (ПД) ……………..
Общ брои докторанти (ДО) ……………..
Общ брои студенти (СТ) ……………..
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Отбележете академичната длъжност, научната степен, име и фамилия на всеки участник
Отбележете дали участникът в колектива е млад учен (МУ), постдокторант (ПД), докторанти (ДО) или
студенти (СТ), пенсионер (ПН) или учен от чужбина (УЧ) и съответната бройка.
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