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Информация за финансиран проект

Наименование на конкурса:
КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО

ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА – 2018 г.
Основна научна област или обществен приоритет:
Културно-историческо наследство, национална идентичност и развитие на културата на

обществото
Входящ№ на проект:
ОПР05/4
Заглавие на проекта:
ПЛОВДИВ – ОТ МУЛТИЕЗИКОВ И МУЛТИКУЛТУРЕН ЦЕНТЪР НА ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ ДО

ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА
Базова организация:
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Партньорски организации:

Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име):
доц. д-р Борян Георгиев Янев
Общ размер на отпуснатото финансиране:
120 000 лв.
Разпределение на сумата по проекта между базовата организация и партньорите
Организация:

Сума:
Организация:

Сума:
Организация:

Сума:
Организация:

Сума:
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Резюме на проекта:
Одобреният за финансиране от ФНИ проект „ПЛОВДИВ – ОТ МУЛТИЕЗИКОВ И

МУЛТИКУЛТУРЕН ЦЕНТЪР НА ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА
КУЛТУРАТА“ за първи път поставя в центъра на научните изследвания подобен
интердисциплинарен подход за анализ на уникалния мултикултурен феномен Пловдив с
неговото специфично историческо развитие на хилядолетно населено място с непрекъснат
живот и мултиетнична култура.

Темата на проекта има интердисциплинарен характер, като включва проучвания от
областта на културологията, историята, образованието, езикознанието,
литературознанието и се фокусира върху специфичните мултиетнически
взаимоотношения, традиционни за град Пловдив, превърнали го в европейски пример за
цивилизационно развитие на базата на културното многообразие.

Космополитният характер на града предопределя ролята му като средище на
източноевропейската цивилизация и утвърждава наличието в него на образци на една
многонационална култура. Най-ярко това проличава в периода, когато той е
източнорумелийска столица и особен микромодел за мултиетнично, мултикултурно и
мултилингвистично общество.

Обект на изследване в настоящия проект е лингвокултурологичната ситуация в
столицата на Източна Румелия - гр. Пловдив; езиковата политика на историческата област
като социолингвистичен феномен; град Пловдив като мултикултурен модел на
провеждане на образователни практики в диахронен и съвременен аспект; от културен,
духовен и политически център на Източна Румелия до Пловдив – Европейска столица на
културата 2019 г.

Изследователската работа и резултатите от проекта допълват, обогатяват и
откриват нови перспективни възможности в регионален и национален план за
реактуализиране на исторически утвърдилите се позитивни практики и приобщаването им
към тенденциите за мултикултурно взаимодействие в съвременния глобален свят.

Натрупването на емпирия открива и възможности за интеракция в областта на
хуманитарните и обществените науки и респективно – за аналогично взаимодействие в
национален, балкански и европейски контекст.

Сред целите, които проектът си поставя, са: проучване на цивилизационния модел
за мултикултурно съжителство в град Пловдив още когато градът е столица, културно и
духовно средище на Източна Румелия; проучване и анализ на специфичната културна и
езикова ситуация и образователни практики с характерен цивилизационен модел,
придаващ на града емблематичен облик на европейска културна столица; изследване на
различните етноси в Пловдив (българи, турци, гърци, арменци, евреи и роми) и техните
езици, традиции и просветно-културни дейности; анализ на образователните практики и
дейността на културно-просветните институции в исторически план, породило
съвременната уникална мултикултурна ситуация, отговаряща на актуалните европейски
представи и тенденции за взаимообогатяващо се културно съжителство и др.

Сред очакваните резултати от изпълнението на проекта са:
- проучване на: историографията и документалните публикации по темата; архивните
свидетелства по темата; публикациите в периодичния печат и посветените на тази



3

проблематика книги и научни статии; езиковедски анализ на лексикалните особености на
езика в изследвания темпорален континуум; добрите практики в културния живот и
образованието, благоприятстващи за интеграцията на различните етноси в
общоевропейски град; запазените документи в архивите на отделните малцинствени
групи; езиковите, литературните и културно-образователните феномени на град Пловдив
като духовен и цивилизационен център на Република България;
- организиране на: уъркшопове, работни срещи и публични лектории по темата на
проекта; международен научен форум по темата на проекта; съвместни инициативи с
общински, областни, културни и образователни институции с цел мултиплициране на
резултатите от изследователската дейност на научния колектив;
- перманентно популяризиране на резултатите от проекта в регионални и национални
печатни и електронни медии, както и в научни форуми в страната и чужбина.

Като принос към решаване на проблеми, свързани с обществените
предизвикателства, дейностите по проекта ще допринесат за количественото и
качественото повишаване на фундаменталните научни изследвания, свързани с
конкретните проблеми и предизвикателства пред Пловдив и региона. Резултатите от
реализирането на проекта могат да бъдат в основата на разрешаването на регионални и
национални проблеми с международен резонанс. Проектните проучвания ще обвържат
екипно образователни, административни и регионални институции и ще допринесат за
популяризиране на културно-историческото наследство в национален и международен
план. Това ще подпомогне укрепването устоите на националната идентичност, изградена
на мултикултурна основа. Програмата на проекта ще допринесе за културното
сближаване на различните етнически групи в град Пловдив и развитието на културата на
обществото като цяло.

В съответствие с регионалните и европейските приоритети в областта на научните
изследвания реализирането на проектното предложение ще постигне широк обществен
резонанс и ще доведе до нови поводи за пловдивската общественост да погледне с
нараснало доверие и в положителна перспектива към настоящото състояние и бъдещото
развитие на гр. Пловдив като средище на научна, културна и образователна дейност, към
която да се интегрират още по-успешно всички представители на различните етнически
групи.

Устойчивостта на проекта е свързана с неговата оригиналност и иновативност и се
изразява допълнително и чрез засилването на представителността на Пловдивския
университет, което препотвърждава ролята му на водеща научноизследователска,
образователна и цивилизационна институция. Проектът ще осигури модернизиране на
учебните програми в съответствие със стратегията на Филологическия факултет в синхрон
със съвременните европейски образователни стратегии, насочени към
мултидисциплинарна интеракция, както и с приоритетите, залегнали в „Културна стратегия
на Община Пловдив 2014-2024“; с тези на областната стратегия за развитие на град
Пловдив по отношение на проучване и опазване на културното наследство и развиване на
културната индустрия.
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Членове на научния колектив

Организации/участници1 Бележка2

Базова организация:
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Ръководител на научния колектив
доц. д-р Борян Георгиев Янев

Участници:
Проф. д.ф.н. Вера Тервел Маровска

Проф. д-р Иван Петров Чобанов

Доц. д-р Мая Николова Тименова-Коен

Доц. д-р Надя Петрова Чернева

Доц. д-р Русалена Веселинова Пенджекова-Христева

Доц. д-р Фани Евгениева Бойкова

Доц. д-р Людмила Бойкова Дикова

Доц. д-р Ани Иванова Кемалова

Гл. ас. д-р Мартин Хенцелман

Гл. ас. д-р Соня Красимирова Александрова - Колева

Гл. ас. д-р Харун Харун Бекир

Ас. д-р Марияна Асенова Карталова

Д-р Милена Пенчева Нецова

Ас. Веселина Борисова Койнакова

докторант Красимир Георгиев Коилов

докторант Ирина Георгиева Митърчева

докторант Сема Джевджет Куцарова

докторант Христина Танева Вихрогонова

докторант Боян Богомилов Костов

студент Левент Халил Халил

студент Весела Атанасова Ганева

студент Елка Петрова Петрова

Мария Атанасова Гуджева-Каракашева

Ангелина Петрова Господинова

ПН

ПД

МУ, ПД, УЧ

ПД

МУ, ПД

ПД

МУ, ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

СТ

СТ

СТ

1 Отбележете академичната длъжност, научната степен, име и фамилия на всеки участник
2 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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Партньорска организация:

Участници:

Партньорска организация:

Участници:

Партньорска организация:

Участници:

Общ брои млад учен (МУ) 3
Общ брои постдокторант (ПД) 5
Общ брои докторанти (ДО) 5
Общ брои студенти (СТ) 3
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